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cultivata. In județul Mehedinți s-a strins aproape Ju- 
, Iar In județele Dolj, Ilfov șl Olt — Intre 28 șl 33

— Desigur, esențialul este ca fierari! 
propunere să prindă viață cil mal 
curlnd posEZl. 
cA tui rost înlătu 
in care aplicarea

Constantin MORARII 
V.islle RUSU

Radu BOGDAN 
Viorel POPESCU

„dezvoltarea 
valori •pirl- 

CO.'ctfOTllTli 
acest

— Aceste propuneri at 
cepul sâ Fia aplicate' in 
tied?

posibil. Ceea ce nu înseamnă 
:ost înlăturate toate, cazurile 

___ '_,_'„lcarea unor măsuri teh
nice sau organizatorico' mai InUrzIe 
săplfimlnl șl chiar luni întregi. Un 
anumit spirit birocratic, o lipsă de 
îndrăzneală, chiar teamă de nou — 
lată manifestări pe care trebuie să 
le eradicăm din modul de gindire 
șl de acțiune al unor factori din

Industrială a Zalăului Iti
nerarul viralei co se află 
la rtxpintla dintre ado- 
lesw.ta șl maturitate. Sin- 
tcllzlnd In . mod sugestiv 
Imaginea Zalftulul indus-

FRUNTARE ANGAJA
. , - S ■ ' > ■’

așa : „Ce să ne mal' 
Să avem o răspun-

momenl al unei reeenle 
discuții : ,

— Plnă mal Ieri' cu 
bacuri a căror lumină abia 
pllplla seara pe'străzi, Za- 
lăul de azi este concMa" In

— Slnt; binecunoscute efortu
rile depuse de UNESCO,de-a 
lungul a- peste un sfert de 
veac, pentru promovarea pro
gresului educaflei, științei și 
'culturii, pentru 
'schimburilor de 
tugle și ir.fcinircc 
ihierhafionale. In acest con
text, c-c:,- ruga să vă referiți 
la diferitele forma pe care fe 
îmbracă ■ cooperarea europeană 
In cadrul UNESCO.

s-a recoltat de pe 24 la sută din suprafața cultivată, 
■©porție de 33 la sută din total. Recoltarea ftorii-soorelirl 
0 județe.
apunța ameliorarea timpului. Temperaturile vor fi In 

creștere ușoară atinglnd in următoarele zile valori de 18—21 de grade In 
■ud șl de 16—19 grade In restul țării. Ca urmare, concomitent cu urgen
tarea recoltărilor, trebuie, să se grăbească pregătirea terenului șl Insă-; 
tnlnțărlle mal alei In jumătatea de nord a țării.

uzină. După părerea mea, nu există 
nici o justificare pentru unii tova
răși de "la secția cazane, bunăoară, 
care, din luna noiembrie 1071 șl-plnă 
azi nu au găsit timp să avizeze „mo
dificarea constructivă a vlrolel cu 
blindaje", propusă de tehnicianul 
Mihnl Ștefan, sau pentru .cei do la 
secția mecanică, unde de lîsn.l de zllo 
zac Iritf-un sertar măsurile propuse 
de muncitorul Constantin Pavelescu 
ți de tehnicianul Constantin Nl- 
țescu — deși fiecare din aceste pro
puneri are ca efect economisirea 
metalului.

Istoria umanității arată că va- 
splriluhle au circulat Intol- 

" fiind Influența pe

de colabo- 
_ ^ictuoase.

Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost adresat, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul 
său. șefului statului liberian cor
diale urări de sănătate șt 'fericire, 
relevînd dorința României de a 
dezvolta „raporturile bilaterale din
tre cele două țări, pe baza egali
tății în drepturi și avantajului re
ciproc^' - ■ i. ..." - n . ■.

; In cursul convorbirii" aur fost a- 
bordale probleme referitoare la 
promovarea colaborării dintre cele 
două țări, subllnlindu-se hoULrlrea 
comună de a imprima un curs 
ascendent relațiilor economice, teh- 
njco-șttințlfice și culturale, în inte
resul celor două popoare, al înțe
legerii șt cooperării intemațio- 
Ttule.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale, îndeosebi cu privire la si
tuația politică din Africa și Eu
ropa.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

puneri pentru măsuri tehnlco-organizatorice nu venit să 
'o concretizeze. Prin aplicarea. lor, se scontează că, . în a- 
nui in curs șl in 1073, se vor economisi 3 500 tone metal. 
Despre conținutul acestor propuneri, iov. Gheorghlță 
Marin, secretarul comitetului de partid al urinei, hc-a 
relatat următoarele : ,

— Dacă vorbim despre modul In 
care prinde viață inițiativa la care 
vă referiți, se cuvine, mal’jntll, să 
spunem că șl plnă acum ne-a pre
ocupat problema, ieftinirii producției 
— mat ales,' ‘pa calea economisirii 
metalului. Anul trecut, pe ansamblul 
uzinei, s-a Înregistrat o economie de 
1 SCO tone metal Poale că tot alllea 
economii am fl realizat șl în acest 
nn. Dar, obiectivul pe care nf ' 
propus ț— înfăptuirea cincinali 
patru ani' șl jumătate — c~c 
ho' ' ' ’ (Continuare In pag. a IlI-a)

Hărnicie ii pricepere în minuiroa tehnicii moderne — iaîâ două din „secretele ce sla 
înregistrata de colectivul fabricii nr. 4 de gamiluri presate din cadrul Combinalului 

din cauciuc-Pilești. In fotografie : linia do preta

TRU LA ÎNĂLȚIMEA MO
MENTULUI POLITIC PE 

CARE ÎL TRĂIM"

în toate Județele țării, săptămlna aceasta a Început prinlr-o mobili-, 
zare masivă n forțelor și mijloacelor din unitățile agricole pentru recol
tarea culturilor Urzii. O bună parte din aceste forțe au fost concentrate 
la recoltarea legumelor, una din lucrările de primă urgență. Cantități 
mal mari de ardei, roșii, ceapă, fasole verde și rădăclnoase au fost siringa 
și livrate de unitățile agricole cooperatiste din județele mari producătoare 
ca Brăila, Constanța, Timiș șl Tulcea. In alte județe insă, cu mari bazine 
legumicole, printre care Teleorman, Olt,-Dolj, Ilfov ți Ialomița, rezulta
tele do plnă acum sini sub nivelul posibilităților.

în urma măsurilor luate, activitatea ta unitățile agricole a fost mal 
judicios organizată, obțlnlndu-se rezultate mal bune și la recoltarea ce
lorlalte culturi Porumbul a fost cules plnă la/20 septembrie de pe 15 la

Anul acesta, ta industria 
ușoară au fost puse ta funcțiune 
25 noi capacități de producție. 
De menționat >că'o porte .dintre 
acestea au 'intrai,' parțial sau to
tal. in funcțiune înainte de ter
men. ceea ce a determinai obți
nerea unor importante sporuri 
de producție;-Astfel, pgln intra
rea parțială ta producție a țe- 
sătotiel „Dunăreană” din Giur
giu cu o lună mal devreme, s-au 
realizat peste prevederi 10 mili
oane mp țesături !n plus. De n- 
semenea,1 la fabrica de textile 
nețesute „Netcx* din Bistrița, 
prin darea ta exploatare, cu o 
lună Înainte de termen, s-a ob
ținut un spor de producție de 1,5 
milioane mp de materiale textile. 
Sporuri 5mporiante, In .producție 
s-au realizat și in industria do 
pielărie. prin Intrarea In func
țiune cu două luni mai devreme 
a fabricii, do. fibrolext „Partiza
nul0 din Bacău. Totodată, mal 
multe întreprinderi și «ecțJi hol 
au atins in ultimele luni poru- 
metrii proiecta ți

n.. -s >; .» " ' ■

în noul an de studiu care începe,' 
propaganda de partid . dispune . de 
fondul excepțional do . bogat do 
idei ctigrlnse in documentele Con
ferințe! Naționale, ta raportul to
varășului Nleala o Ceawî'.-.cu, do-' 
cwncnt de o Înaltă valoare teo
retică și practică -In care sini 
abordate ta spirit. creator proble
mele ; majore alo dezvoltării eco- 
nomlco-soclale ,a României'ih urmă
toarele decenii, ale Înaintării ei. pe 
calea socialismului și comunismului. 
Conținutul- de. Idei al documentelor 
conferinței, multiplele aspecte ale 
politicii interne și' Internaționale a

i .i." 
sută din suprafața ; 
mălaie din recoltă, 
Ia sută.

Sfecla de zahăr 
Iar cartofii în pr< 
s-a terminal ta 10

Meteorologii

partidului tratate In cuprinsul lor vor 
fi organic integrate ta ioale progra
mele do studiu — primele dezba
teri urrnlud sl fie consacrate a- 
nurne unor teme de sinteză'rezulllnd 
din aceste documente.

Studierea documentelor conferin
ței nu se poate, desigur, reduce 
Ia o. simplă repetare, la o memora
re mecanică a unor Idei și formu
lări ; Invățămîntul de partid nu 
este un rcop In sine, cl un mijloc

MENTELE - FAPTELE DIN 
MAREA ÎNTRECERE SO
CIALISTA 0 „UN TEA-

___  ___,___ au primii „botezul0 misn- , miletului județean Sălaj al 
luni. După cum nl se spu- cli, străbat po platforma P.C.R., ne-a spuș Intr-un

l-am 
lui ‘ in 

■'uru ani' șl jumătate — cero de la 
.;ol mai mult. Trebuie să renunțăm 
la ceea ce aș numi metode clasice 
de acțiune șl să abordăm altele de 
eficiență mal Înaltă, ta slare să o si
gure valorificarea -tuturor .rezerve
lor de care".dispunem." Fiecare om 
din uzina a" Înțeles .acest imperativ. 
Cele 8MI ele propuneri reprezintă 
astfel un răspuns concret Am să dau 
citeva exemple. Aplicarea1 unul pro
cedeu modern (forjare prin vlbroj 
continuu, în Ioc de matrițare liberă) 
la fabricarea arborilor cotiți înseamnă 
economisirea a 5®9 kg oțel la flecare 
tllbrochen, adică - IM tone oțel po 
on. Calîtalea produsului nu suferă ; 
dimpotrivă, este net superioară. Re
ducerea! adaosului de prelucs-are me
canică șl modificarea „rețelei do 
turnare Ia fabricația . boghiurilor 
pentru vagoane vor aduce, ia rlndiil 
lor, anual, economii-care se ridică la 
aproape 10O tone. Șl așa,' flecare 
din cele 800 de propuneri are o efi
ciență bine calcula IA Gram cu gram 
se adună Ionele de metal.

Uzina „23 August0 din București, citadelă a construc
ției; de mașini al cărei colectiv este puternic angajat ta 
bătălia cu timpul pentru realizarea cincinalului in patru 
ani șl jumătate, este leagănul unor dnlțtative deosebite ta 
întrecerea socialistă. Una dintre ele se Intitulează „NICI 
UN GRAM DE .MITAI, ÎN PLUS,-NICI UN GRAM DE 
SllTAL IROSIȚI", Imediat'după lansarea el, 800 de. pro-

lorile .
deauna,' dovadă ____ ______  , . _
care nu exercitat-o redproc centrele 
de civilizație.' Dar In prezent acest 
fapt este deparie. de a fi suficient. 
Lumea .resimte tot mal acut astăzi 
nevoia organizării circulației valo
rilor spirituale tainicii, prin inter
mediul unei asemenea organizări, 
cultura Ișl amplifică, forța de pă- 
trundero, :. capacitatea de a ‘acceleră 
progresul, general. In, această paji- 
spectlvă apare întreaga lnsemnălnțo 
a UNESCO, care, prin Însăși vocația 
sa, urmărește promovarea legături
lor culturale Intre țări șl popoare, 

-favorizarea unei largi circulații a 
lot ce n creat și creează.mal bun și 
mal valoros omenirea.

stau la baza succeselor 
i de articole tehnica-

Firește, formele de cooperare cu- 
ropeană promovate -sub auspiciile- 

. UNESCO sini deosebit de complexe 
șl-jnulțlple. Aș, aminti, astfel;, pri
ma conferință paneuropeimă a ml- 
nlșlrilor educației desfășurată la 
Roina ■ In T970, 'prima conferință a 

imlnlșsdlar responsabili cu poBtlra 
■,științifică (Paria, ,1970). precum șl 

prima . conferință a miniștrilor cul- 
,turl! din țările Europei; desfă
șurată la Helsinki in vara acestui 
an — Inițiative valoroase rare vor 

; fl preluate ridic șl 'ale căror rezul
tate se pot deja descifra pe viu In 
Intensificarea și amplificarea con
lucrării dintre' statele continentului 

“lri domeniile respective. Ca să nu 
.mal vorbim" despre numeroasele șl 
/varlatelo scmlnnrll, colocvii șl aile\ 
‘ reuniuni internaționale, patronate do 
UNESCO, bogata sn activitate pe 
linia furnizării de Informații, do
cumentare și 'studii speriallzale, nlll 
de utllfi unei mai bune cunoașteri 

' reciproce Intre națiunile europene.

Dintre lucrările agricole de se
zon, Insllozarea furajelor este una 
dintre cele mai urgente —. datori
tă, Intre altele, șl volumului maro 
de siloz prevăzut — peste 0 mili
oane tone ta cooperativele agrico
le șl 2,4 milioane tobe ta Întreprin
derile agricole de stat. Este evi
dent că cxeriilarea ăccalol lucrări 
necesită, o mare concentrare de mij
loace mecanice și de transport, or
ganizarea judldoasâ' a lucrărilor. Se 
poate aminti Însă și de o condiție 
favorabilă pentru grăbirea lucrări
lor ; lusllozarea se. poale executa 
pe orice vreme‘fărî să seâdft ca
litatea nutrețului. „Nu ne putem 
permite nici o intlrzlefe pentru că 
orlctad pot veni brumele pesta hol 
- ne kpahe- tag. MihaTTaier. di
rectorul general al Direcției. agri
cole Sibiu. Vrem să depășim pla
nul deȚ J07 000 tone furaje Insllo- 
zate cit s-a prevăzut ta cooperati
vele agricole. De aceea am luat mă
suri pentru a utiliza toate" mijloa
cele de focare apnrținlnd stațiuni-

■Uorarea furajelor nu ponte fl în
cheiată nici plnă lă sosirea iernii.

Cel mal maro vo-lum de lucrări 
de tasllozare se execută cu mij
loace mecanice, ceea ce Impune 
utilizarea acestora cu întreaga ca- 
picllate. Din informațiile sosite la 
redacție rezultă că intr-o serie de 
cooperative agricola din județele 
Teleorman, Prahova, Dîmbovița 
ș.a. combinele -de siloz șl tocătoa
rele mecanice nu sin* utilizate de- 
clt Intr-o proporție foarte redusă. 
Este necesar ca organele agrico
le.' trusturile județene pentru me
canizarea agriculturii să se ocupe 
<?a prioritate de funcționarea’ uti
lajelor.

. Intr-o J seric de unități agricole, 
din-J.udețala Dolj, Brăila. ’ Vrahcea 
și altele 'w' manifcsslă tendl nta1 de a 
aștepta să' mal! treacă - citeva zile 
plnă la "începerea InâHozării pen
tru' a mal create; culturile. Or. ta 
prezent,-orice IhUrzlcre nu se poate 
solda deeît cu pagubă. Există su
ficienta resurse caro trebuie grab-

@ SECVENȚE GOSPO 

DĂREȘTI © IN CON

lor pentru mecanizarea agriculturi! 
sau cooperativelor agricole. Drept 
rezultat, in perioada de la 15 la 22 
septembrie, ‘ planul de tasllozare ta 
cooperativele agricole a foat Înde
plinit in proporție de 130 la șută.

în același mod au procedat nu
meroase I.A.S., cooperative agricole 
din Județele Constanța, Vaslui. Ti
miș ș.3., unde organele de partid șl. 
da stat au mobilizat Însemnate for
țe la' recoltarea, transportul șl pre-: 
sarea nutrețurilor In silozuri. în 
alta județe ImA, ritmul lucrărilor 
este foarte .lent. In ultima porioa- 
(i'i. în județele Bistrița-Năsăud. 
Dîmbovița, Caraș-Scverln, Gorj 
șa. nu s-a realizat nici jumătate 

...dl jț-' volumul de,.,.siloz planificat. în 
cooperativele agricole din județul 
Vliceu, ta ultima BAptămlnă, grafi- 
cete de- tasllozare Întocmite de Di
recția generală a agriculturii ju
dețene au fost realizate ta propor
ție de numai 25 la sută. .Este evi
dent că, lntr-un asemenea ritm, In-

------------------------- --------------------
. liniile de forță alo țării.
■ iși înscrie pe emblemă ‘în

semnele noi ale industricL 
Este intr-adevăr impresio
nant tot ce se vede că a 
fost construit și' dat' ta

• funcțiune.In -ultimul timp; 
ii mat Impresionant Ișisă mi 

se pare a fl ceea ce nu’ se
■ vede la o privire «umerii,
■ anume procesul de- forma-,
- re, In această parte, a țării,
■ a no! eșaloane .ale clââei 
r muncitoare, de . constituire
> șlomogenizare a unor ti- , 

rtero colective do , muncă.
- totul petredndu-se ca "ur

mare a politicii partidului 
de dezvoltare armonioasa

. a forțelor de producție 'pe 
. întreg cuprinsul țării,' de 

creștere cu prioritate a ba
zei tehnlco-mnterlale ta 
județele mal puțin dezvol
tate. Urmărind ta fiecare 
din aceste unități atinge
rea înainte de lerinen a 
parametrilor proiectați, a- 
vem in vedere nu numai 
parametrii mașinilor, in
stalațiilor. cl șl p-erfor-

E IMPRESIONANT CE S-A CONSTRUIT, DAR MAI IMPRESIONANT
________.... __ ___ _

■
Convorbire realizata de 
Dan;MATEESCU .

800 DE PROPUNERI ÎN OFENSIVĂ

în toate organizațiile partidului 
.nostru so- desfășoară in prezent in
tense pregătiri ta vederea începerii 
unu! nou an ta ’tavățămlnlul de 
partid. Circa două milioane 'șl jur 
mătato de comuniști șl râlle citeva 
sute de mii'de oameni al muncii vor 
relua, ta cadrul multiplelor forme de 
.lnvățămlnt .existente, actlvltateă'sls- 
tcmailcă' de însușire a Ideologiei șl 
politicii marxLst-lentatsle a partidu
lui jjostru. ‘

An de an, Importanța tavățămln- 
tulul de partid sporește toi mai 
mult; opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te in care este angajat Întregul nos
tru ' popor implică, In mod necesar, 
nu numai o puternică dezvoltare a 
forțelor de producție, o organizare 
superioară a societății, dar șl un pm 
nou, înainta’., Înarmat cu concepția 
științifică despre lume, cu cele mal 
noi cuceriri ale științei și culturii. In 
realizarea acestui obiectiv, invă- 
țămlnlul de partid deține un loc 

'.central, -atll -ta virtutea -funcției 
sale, ca instrument de propaga
re 'a ideolo'giei și politicii- parll- 
dtihi!, dt șiAprin sfera sa’ largă 
de cuprindere, prin -diversitatea de 
.actjvltaț! adoptate preocupărHcr și 
.necesităților celor mal variate cal«- 
;gorji sociale. Conducerea nemljlocliă 
,a invățămintulul de partid, astfel fa
cil acestă să staJcaScă educării parti
nice, revoluționare a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ’a! muncii,, este o 
îndatorire principală a organelor ți 
organizațiilor de partid.

Un afiș ne-o reținut a- bumbac — iri vn celebra topiți parcă In traiectoria trial, tovarășul Laurean
tenția : în hala, secției tur- un an de la punerea ta ocelulași destin, dupfl^ ce Ț’j]1';- ,p;lrP'’îe5T2'ar
nătorie va vea loc un spec-funcțiunea peste vreo trei ' "■ 1 -
tacul muzical-cbregraflc de- ' " “ ” ‘ ' jB|
dlc.it „Zilei metalurgistu
lui". N-am citit acest afiș 
la Reșița sau Hunedoara, 
la .Galați ori ta București, 
unde evenimentul n-ar Ci 
fost cu nimic ieșit din co
mun. Am citit afișul1 la 
Zalău, unde el avea o notă 
do inedit : paritru tatlla 
oară in istoria localității și 
a meleagurilor sălăjeno 
era sărbătorită o asemenea 
zi. a metalurgistului.

Zidurile'* miros Încă n 
mortar proaspăt. Incinta 
fabricii de armături meta
lice din fontă șl oțel este 
încă, in Înțelesul deplin ol 
cuvlntului. un șsntler. J?re- 
mlerfcle constructorilor, ca 
și ațe beneficiarilor lor, se 
țin lanț. Privim in biroul 
directorului fabricii o pla
chetă reprezentlhd un o- 
șantlon din prima șarjă de 
fontă realizată Ia 7 iunie 
a.c. Ca un fapt divers nl 
se spune : „Din echipa de 
32 de topltori rare a elabo
rat prima șarjă, doar șaae 
au mai văzut fontă 11- 
cb’dă“. ‘

în vecinătate o altă în
treprindere — Filatura de

Interviu cu dl. Rene MAHEU, director.gondrâl al UNESCO

nSc InsHozate : porumb siloz de pe 
suprafețele destinate bazei furaje
re, coceni de porumb in stare i-u- 
culeniă, frunze șl cotețe de sfeclă 
etc. Una din cele mal mjrl reMir- 
se pentru asigurarea hranei anima
lelor o reprezintă ’ insllozarea co
cenilor. TlnJnd seama că acum mij
loacele de transport sînt suprasoll- 
dlate, este avantajoasă insllozarea 
cocenilor tocațl chiar și direct in 
elmp. la capătul tarlalclort Jîngă 
drumuri practicabile, de unde pot 
fl folosiți ulterior, potrivit necesi
tăților.

Urgentarea lucrărilor de InsUo-
• zare, folosirea Integrală a caaac!- 

,taților de recoltare și do transport, 
organizarea muncit in schimburi 
prelungita'mu' In ddita schimburi 
’peste lot. unde cate posibil, 'co
relarea cu grijă a operațiunilor 
de recoltare, transport și InslJpza- 
rea propriu-zlsă; «Ipt măsuri corb 
trebuie să preocupe permanent or
ganizațiile de partid de la sate, 
conducerile unităților agricole.

La. 20 septembrie, președintele 
Consiliului do Stat al Republicii So- 

, elaiiste România, tovarășul Nioolae 
Ceaușescu, a primit; pa James T. 

xPhiUips . Jr„’ mlnislml agriculturii 
din Republica Liberia, William E. 
Dennis jr„, ministrul comerțului, 
Industriei și transporturilor. Reld 
Wiles, ambasadorul Liberiei în 
Marea Britanic, și Adolphus 13. Tol
bert, vicepreședinte al Societății 
„Llberton .Iron Steel Corporation0; 
membri ai delegației guvernamen
tale economice dta Republica . Li
beria, care face o vizită în țara 
noastră.

. "La primire a participat Iofi Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 

ț exterior.
Cu prilejul înlrevederii. condu

cătorul delegației a transmis to
varășului Nlcolae Ceaușescu un 
mesaj din partea președintelui Re
publicii Liberia, dr. William R. 
Tolbert, prin 'care ÎI adresează un 
călduros salut șl iși exprimă spe
ranța efi intre Liberia și România

Director general ol Organizației Națiunilor Unite pentru educație, 
știință șl cultură (UNESCO) de mai bine de lOixni, dl. Itcrn- Maheu a fost 
ac mai multe, ori oaspete ai țării noastre.,Prezent Ia București țru ocazia 
recentei inaugurări a „Centrului european al UNESCO pentru învâțâmln- 
tul superior", d-sn a răspuns cu amabilitate sollcltarii ziarului ,3cintela“ 
de a-i acorda un interviu.

(Continuare In pag. a IV-a)
■ ' ' '" c
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columbofili

Cartierul „Hipodrom" din orașul Sibiu

Pauză

domniei, sale,

Pauză

Pauză

pan®
foileton

Pauză

Nlcuță TANASE
In aceeași si, dar după 

această pauză, Petre Plr-

avcrlismerit
viteză exce-

Rubricâ redactata do i
Damitra TIRCOB 
Gheorțjbe DAVID 
și corespondenții „Scînieîi"

noiembriei- aceeași

r——rr;

județul 
exei:’.- 

,începutul 
s-au con-

popu-
localJtate să

Gh. GRAURE

Gh. PIRVAN 
Al. BOGHIU

JItone, Marin

complice, 
ce 7.

Iui silvic Caransebeș. 1 s-a 
deschis, A arătat șefului 
ocolului foaia de parcurs, 
foaia de transport, a spus 
unde a descărcat cel 8 
metri «Ieri do lemn do foc

gospo- 
înfrumuseța-’ 

Printre a- ,

, Lui Petra Pirvulescu i se 
recunosc totuți „meritele* 
In legătură cu căruța stră
bunicului și... beneficiarul 
lemnelor de foc este scos 
complet din cauză ți cada 
din nou măgăreața pe Ni
colae Cătată, Cu dosarul 
173011572 aste trimis In ju
decată.

Mobilizat! do
81 sprijiniți. In 
nența, de consiliul 
tar municipal.

In dimineața aceluiați 
an in care a fost controlul

Ine Cătuță ți -Nicolae 
:uțd continuă să fie 
mbai da colo plnă colo, 

• făptașul — Plreulcscu 
si...

I
Graba fatală

In ziua de 17 ■ 
1953, dar nu la 
oră, șoferul Nicolae Cătuță 
bitea la așa șefului Ocolu-

deodată... p— 
Zdranc ! Zdronc

Ce se Intim; 
da tari prea 
Caransebeș 7 Nimic neobiș
nuit ! Nimic misterios I So 
dascărcau cei 8 metri steri 

-țlc lemn dc foc.

Procuratura județeană 
Insă nu recunoaște „meri
tele*' lui Petre Pirvulescu 
In legătură ca plimbarea 
cu căruța a nepotului lui 
Mlhal Viteazul și infirmă 
ordonanța procuraturii lo
cale. Așa stlnd1 lucrurile, 
se pune din nou pe rol ju
decarea cauzei. Dosarul a- 
junge din nou Ia procura
tura locală, de aici la mi
liția orașului, cercetări, 
rcccrce'.âri. confruntări șl...

di din 
inedit 
ajuns

■generală nr. '8, 
Gheorghe I.azăr 
generală Tișrrdșor, 
colectivele intre-

tlune specială se cuvine Mlhal 
deputațllor Walter Bretz. Schot șl altiL 
Traian Dabija, 'Mlhal Hu
ber, precum șî președin
ților de asociații ale lo
catarilor T. Corneanu,

Pauză

într-una din serile trecute, pe 
strada Victoriei din Bala Mare, I 
tlnărul poaesor al autoturismului I 
l-MM-1431, Dumitru Gherțnn, 8 
dinj satul Viile - Apel, comuna g 
Scite, s-a tatilteți-rosîn^„mi^ll31l,l 
călători de ocazie, l-a invitat să | 
la loc alâitn-l de el și ou pornit .

rite, procuratura tocata a 
dat ordonanță de încetare a 
urmăririi penate a cauzei.

fnimusețarea arterelor de 
intrare in oraș ol altele.

O parllclpsre deosebit 
de activă ta diferitele 
acțiuni de muncă patrio
tică organizate In acest

v® __  ,... .
unitățile comerciale de 
stat si cooperatiste 
etc. nu fost prelucra
ta prevederile legale 
caro reglementează a- 
părarea avutului ob
ștesc r consiliul jude
țean al Frontalul U- 
nilățli Socialiste a. an
trenat un maro număr 
da juriști In instrui
rea membrilor echipe
lor de control obștesc 
si la prelucrarea acte
lor normative . care 
privesc sectoarele in 
care se efectuează 
controlul. Cele peste 
203 de inlllnlri ale ce
tățenilor cu juriștii 51 
alțl specialiști din ju
deț nu au doar o 
semnificație statistică. 
Fapt" dovedit si de 
rezultatele concursu
lui „Să cunoaștem le
gile tarif”, organizat 
In cadrul județului. In 
caro au participat 3fK> 
de concurent! șl au 
asistat, in cele două

7n ziua dc.., a anului ur
mător, cam In jurul micu
lui dejun, a sosit ia Ocolul 
silvic din Caransebeș un 
control. Controlorii au fă- 
cutr imediat niște verificări 
In , crucișul fl-n curmezi
șul actelor contabile. Clnd 
tocmai trebuiau sd treacă 
de la cruciș la curmeriț, 
controlul a dat cu total 
inilmp.'âtor ți de povestea, 
celor 8 metri steri de lem
ne care au fost dacărcați 
la locuința lui Petre Pir- 
vulescu, In loc să fie. des
cărcata acolo unde tre
buia. Controlul a încăput 
să pună întrebări ți™

oulescu U eduia cu F1AT- 
al lui personal, dar 13130, pe 
Nicolae Cătuță, șoferul de 
pa autocamionul din care 
s-au descărcat pe o stra
dă nu prea laterală, știți 
dumneavoastră cl|i metri 
steri de lemn de foc. L-a 
găsit ți t-a zis :

— Dacă vei fi întrebat 
unde ai descărca', lemnele, 
să spui cil In curtea ocolu
lui.

— Am si spun, unde 
le-am descărcat, nu unde 
trebuiau descărcate
- 7 1

Acum o lună de zile, eleva 
Maria C. Râducan, din comuna 
StreJeștJ, Județul Olt, se afla la 
Craiova, pentru a da examen do 
admitere la o școală profesio
nală. In după-amlaza zilei do 23 
august a.c. a Ieșit In fața blocu
lui nr. 2 de pe Calea București, 
undo locuiește un unchi de-al 
său, șl do atunci nici rudele, nici 
părinții nu știu nimic do ca. 
Este o fată do 13 ani, cu pistrui 
pe tați, cu părul împletit in 
cozi ; clnd a dispărut, era îmbră
cată cu o rochie verde, pulover 
albastru șl sandale negre. Cine 
'poate da relații este rugat să se 
adreseze familiei sau organelor 
de .miliție.

I “' ' f i I ’ . , -
depozit al ocolului silvic. 
S-a urcat la volanul FI AT- 
ului ISX) al
ti— le-am descărcat unde 
mi-a spus. •

— Poți deveni
— Complice ta
— La furt.
— Care furt 7
— Ai deicărcat tei 8 

metri steri de lemn la lo
cuința lui Petre Pirvulescu.

— Am descărcat unde 
mi s-a dat <!ispozi|le. Am 
acte.

Iul 
«9 și 
niște 

. , . y.dln
casa lui Cătuță. De ce din 
cosa lui Căluți ți nu a lui 
Plrvulesai 7 La această 
Inircbflro ar fi putut răs
punde numai găina pitică 
a țafului Palatului tele
foanelor din Caransebeș. 
Altcineva nimeni. Procu
ratura locală, făelnd 'niște 
cercetări mal minuțioase, 
ajunge la concluzia ci Ni- 
colae Cătuță nu are nfcl o 
vlnd. Prin ordonanța din 
28 septembrie 1970 dispu
ne Inceicrea urmăririi pe
nale ți ordonă, restituirea 
bunurilor sechestrate. I se 
trimite lui Nicolae Cătuță 
adresa las din 26.IX.1970 ; 
acesta, bucuros cd. In 
sflrțit, dupd doi ani scapă 
de povestea asta In care a

I După cum se știe, la 13, 14 șl 15 
I octombrie, pe terenul sporii»

. „Progresul* din Capitală, repre
zentativa țării noastre de tenis 

I va susține In .compania echipei 
similare a S.U.A. finala „Cupei 
Davis”. Creatorii de modele de

■ la T.L.C.R. 2 au devansat însă 
I această. Intllnlre cu cel puțin 10 
I zile, mullnd-o pe „terenurile” 
n dintoyvltrinele cofetârUlor l Mar 
9 rlla unitafi ale trustului au prl- 
« mit. pentru a le oferi campdrd-

' torltor, cupă „DaWs”, te mtnla- 
8 tură, din ciocolata. „Trofeul" 
s este însoțit de terenuri,- mingi, 
| palate șl jucători tot din cloco
ti lată H turtă dulce. Ațadar,1 ama- 
8 -tșrii de suveniruri (fi nu numai 
[ ci) fl-l pot aduce pe Iile Năslasc 

chiar in oitrinc.'c proprii.

I Cine poate 
I da' relații

școala 
liceul 
școala
M .... . - ...... ______ .
prinderilor* • „7 ;Notam-. .«?» «J, umerașe pa cnr> 
brie”. „Flamura roșie”. ^■nSlIX„independența" și nele. K^Zpărfior^'
Prin modul cum au reu- j.a a]easâ dapfl pof..-. 
șlt șă-1 mobilizeze pe ce- mii cămașa pe care o do 
tățenl. ca șl prin pârtiei- reale — fără a mai aș.
părea lor directă ta toa- tepta ta rînd.

amenajarea șl In- te aceste acțiuni, o men- Reprezentanții O.C.L..
’• ' ' ............ ■ *“' ■ ’ • “• 1 ' ‘ > ’ ; * ‘ ’3 - ‘ - “ ' • '

timp, prea sigur pe voim, de ta 
începui a apăsat.pe accelerator. 
La Ieșirea din- oraș insă, lntr-o 
curbă periculoasă, datorită vite
zei excesive, a Intrat cu mașina 
In caroseria autobasculantei 31- 
MM-13H caro circula regula
mentar. în urma acestui acel-' 
dent, tlnărul D. Gherțan- și-a 
pierdut viața, iar cele 4 persoa
ne, care se aflau in autolurism, 
grav rănite, au fost internate în 
spital. Cit despre mașină, ca a 
devenit un morman de fiare 
vechi pe care serviciul de circu
lație din Inspectoratul județean 
Maramureș al Ministerului de 
Interne l-a expus, mal multe 
zile, Intr-un Ioc deschis din car
tierul Sărar. Cn 
pentru amatorii de 
sivă I

Iar comunal 
In legătură cu 
probleme. „N-. 
plan tie măsuri 
vlnd po; 
glslaUei 
munci (1?) — ne-au
răspuns M. Nicolescu, 
președinte, și II. An
drei. Boerâtor ol co
mitetului executiv. Am 
scăpat din vedere a- 
cest lucru”.

— Intr-un astfel de 
caz — ne spunea to
varășul M. Mllrol. 
procuror-șef al Procu
raturii județene Pra
hova este vorba, 
după părerea mea. de 
acoa mentalitate po
trivit căreia .activita
tea ’ do popularizare a 
legilor ar j fi, .chipu
rile. o sarcină exclu
sivă -a juriștilor. Or. 
pentru a se

depute ți 
perma- 

POpU-ș 
cetățenii 

Sibiului au obținut im- 
portante succese in tgos- 

.. .podăriren ■■ orașului lor, 
-lin maro'volum de amin-' 
«J’Sg'S

. res, major- pentru
- dărirea șl 

rea orașului
■ cestea, extinderea rețelei 

’ do apă potabilă-și a ce
lei. de gaze (lucrări ta 
care s-au obținut econo
mii in valoare de 453 OM. 
leț), ’■ betonarea și asfal
tarea trotuarelor pe 53 do 
străzi (economii : ®82 0iM

realiza 
scopul urmărit prin o- 
semenca acțiuni, este 
nbcesară conlucrarea 
tuturor factorilor : ju
riști. consilii populare, 
organizații sindicale, 
de tineret conduceri 
de întreprinderi, insti
tuții etc. Organjzntc 
corespunzător, acțiu
nile de cunoaștere ți 
popularizare a legilor 
ar oferi, in plus, ce
tățenilor prilejul de a 
se informa direct asu
pra modului In care 
ei tșl pot realiza di
ferite Interese legiti
me și legale, ocutln- 
du-1 de a moi bate 
dramul ta sediul ju
dețului.

Preocupările privind 
cunoașterea si popu
larizarea legilor nu se 
pot limita la acțiuni 
cti caracter de campa
nie : ele trebuie să 
figureze permanent pe 
agenda de lucru a tu
turor factorilor cu 
resporisăbllltfitl In a- 
ceastB privință. Res
pectarea taaalltătn. 
formarea și dezvnlla- 
rea conștiinței juri
dice socialiste a ma
selor ocupă un loc de 
mare importanță In 
procesul de formare 
a omului nou.

3 'fj 
iW

Albeștl-Prahova. pen
tru a prelucra Legea 
hr. 12/18S8 privind a- 
părarea. conservarea 
și folosirea terenurilor 
agricole, Legea " nr. 
4'1970. referitoare ta 
organizarea producției 
Si a muncii in agri
cultură. Legen privind 
evidența populației, cit 
gi pentru aducerea in 
discuția obște! a unor 
fapte infracționale si 
contravenționale co
misa pe raza comu
nei. Spre surprinderea 
noastră, in sala cămi
nului cultural n-am 
găsit decit 30 de per
soane. dintre care 
multi copil. Desfășu
rată In astfel de con
diții, expunerea n-a 
putut aven eficienți 
dorită".

Am ținut să aflăm 
uăroren reprezentanți
lor Consiliului popu- 

Albeștl 
■i acesta 
-avem un 

' pri- 
ipularizarea le

la nivelul ro

din Toplița. 
Harghita, de 
piu. do la 
acestui an 
statal repetate sustra
geri din avutul obștesc, 
ca .și diferita abateri 
dc la prevederile sta
tutare. Era, de dato
ria consiliului de con
ducere al cooperativei 
gi a consiliului 
Iar din 1 '
Întreprindă acțiuni do 
combalero a acestor 
fenomene, să găseas
că formele cele mal 
corespunzătoare pen
tru a explica; .ș: su
pune atenției coope
ratorilor tocmai acele 
acte normative caro 
sancționează asemenea 
fapte. Cum s-a proce
dat Insă In această u - 
nltate agricolă 7 S-a 
Întocmit un plan de 
măsuri formal,. In 
caro s-au consemnat 
titlurile cltoren acte 
normative alese la In- 
tlmplore. ,Iar prelu
crarea acestora s-a 
făcut sporadic, fără 
să se asigure partici
parea activă la dezba
teri a membrilor coo
peratori. fără să se 
pună In discuția ob
ște! cazurile flagrante 
de abateri.

Carențe In activita
tea de popularizare a 
legii ne-nu fost sem
nalate șl din alta lo
calități ; „Cu diva 
timp in urmă — ne-a 
scris procurorul loan 
Mazăre, de la Procu
ratură locală Ploiești 
— m-am deplasat. 
Împreună cu un ofițer 
de miliție. potrivit 
programării dinainte 
stabilite, In comuna

întrebarea fusese formulată clar : 
ce articole de larg consum și ce a- 
nutne servirii publice noi ați oferii 
populației In acest an ? Tovarășul 
Petre Bruta, directorul Direcție! de 
industrie locală din Buzău, se pre
gătește pentru enumerare.

■— Notați, ne spune : toporul cu 
roadă, clești pentru scos. cule, tigaie 
de aluminiu—

— Toporul cu coadă ? Nu s-ar 
putea spune că e un articol prea nou. 
Si nici celelalte. Totuși, de ce zleetl 
dv. că slat noi aceste articole vechi 7 
— 11 Întrebăm oarecum cu jenă pe 
reprezentantul industriei locale.

, ■— Vedeți dv., topoarele noastre au 
o roadă mal scurta decit cele obiș
nuite, iar lama lor e mal lată.

Si enumerarea continuă—
— Tnwă-scule, sanie cu ghidon, 

storcătoare pentru lâmll ; fructieră 
do slrmă, cirllge-culer tip 1, tip 2, 
tip 3, tip 4„;

îl întrerup P« tovarășul director :
— Pot fi multa tipuri — zic.
— Pe urmă mal avem căruciorul 

de uz casnic — zice.
Am rămas po gindurl. Să fim bine 

Înțeleși : n-avem nimic de obiectat 
că industria locală buzolană produ
ce ■ topoare, clești, tigă! și cile 
altele. Dar nu ne putem Îm
păca sub nici o formă cu Ideea că 
aceste articole Un locul unor noutăți 
veritabile, un-or articole corespunză
toare cerințelor reale ale popu
lației din acest oraș. Iată con
siderentul principal pentru care am 
pus tovarășului director Drulu o altă 
Întrebare :

Nicolae Cătuță, disperat, 
nc trimife jalba cu proțap ■ 
cu toi nouă. Comahadm fi 

. noi unui specialist un pro
țap ți trimitem jalba In 
două proțapuri ta județ. 
Procuratura județeană Ca- 
raț-Severin, cu adresa : 
dos. nr. 1S1/CI1972, na zlca 
că: legătură cu se
sizarea numitului Cătuță 
Nicolae vă facem cunos
cut că ea a fost verifica IA, 
cole sesizate s-au constatai 
a fi Întemeiate, astfel că 
s-au luni măsurile legala 
pentru ca Nicolae Cătuță 
să nu fio prejudiciat in 
drcpturllo și interesele 

ff sale”. Semnează procuro
rul șef al județului.

Dar vinovatul vinovat 
ce mal face 7 Sau cel 8 
metri steri de lemn foarte 
uscat,, dar do foc, au fost 
arși de străbunicul Iul cel 
care l-a plimbat cu căruța 
pa nepalul Iul Mihai Vi
teazul țl nicidecum de el, 
de Patra Pirvulescu 7 Să 
mal luăm o pauză ,jt să aț- 
teplăm un răspuns din 
care să aflăm mai multe.

chestionare, cum se face in toata lu
mea. Ea mai Iniii produce masiv, In
vestind muncă și baril. Pe urmă sta 
In așteptare :,se vinde, nu se vinde ?

Dar la industria locală din Buzău 
sărăcia de sortimente noi y! utile nu 
este doar rezultatul necunoașterii ne
voilor consumatorilor. De ani de zile 
Industria respectivă ignoră Însăși ra- 
țiunoa pentru care a fost creată : 
aprovizionarea pieței locale cu acele 
articole, noi sau veehl, de largă cir
culație, pe care Industria republicană 
nu le produce ta cantități Îndestulă
toare. In loc să șe orienteze spre ase
menea articole, produce ta special 
ceea ce produce țl industria republi
cană. Ponderea mare a producției e 
deținută del., turnătorii metalice, de 
diverse agregate mecanice. Abia 10 la 
Milă din veniturile loiale ale Indus
triei locale provin din bunurUo de 

«larg consum destinate pieței.
Industria locală Ignoră, ta același 

timp, aproape complet șl organizarea 
serviciilor publice. Din zeci și zeci 
de servicii care ar putea fi oferite 
populației nu ni s-a vorbit dedt des
pre un atelier de reparat., clntare șl 
despre un altul specializat In vul
canizare.

Cum se desfă
șoară acțiunea 
de popularizare 

a legilor

Raferlndu-se Ia actualele deficien
ta din Industria locală, tovarășul Gh. 
Tudor, vicepreședinta al comitetului 
executiv al consiliului popular Jude
țean, ne-a făcut ciicva aprecieri :

— Industria locală are rolul de a 
prospecta resursele materiale ale 
județului șl de a produce bunuri de 
consum necesare pieței locale. Este 
adevărat că multă vreme unitățile a- * 
ceste! Industrii s-nu orientat în spe
cial spre realizarea unor lucrări cu 
caracter pur industrial' de mare vo
lum. do care populația nu avea ne
voie. S-n in'.ocnut un plan de mă
suri care vizează consultarea obli
gatorie cu publicul In vederea pro
iectării și repro.toctării de noi arti
cole pentru consum.

Firește, orlcit de bine ar lucra, 
Industria locală nu poate reali
za singură, pină in amănunt, toa
ta articolele dc interes jhib'io, nu 
ix>a‘.e organiza toate serviciile soli
citate de populație. Un nit sector 
care ar trebui eh producă mărfuri ' 
dintre role caro nu au mal fost pts 
piață sau au fost lntr-o variantă .de 
preț șl funcționalitate inacceptabile, 

cooperația meșteșugărească. Dar 
iată că dialogul pe care l-am avut 
cu tovwășul Eugen Moldovan, pre
ședintele Uniuni! județene a coope
rativelor meșteșugăreștl-Buzău, a 
fost in mare parte asemănător cu 
cel de lă Industria locală: Singura 
deosebire : aici ni s-au prezentat 
drept noutăți rochițe, șosete, fulare, 
fesuri, cordoane...
■Dacă ar fi să punctăm cau

zele care au dus (yl in sectorul In
dustriei locale și in cooperația meș- 
teșugăreasră) la penuria de articole 
ds consum cu adevărat noi șl strict 
necesare, am începe cu goana ambe
lor sectoare după producția ta serie 
mare ; la această cauză principală se 
adaugă alta : necunoașterea cererii 
pieței. Precizăm cu toată claritatea : 
nu cere nimeni noutăți de dragul 
noutăților. E vorba de articole ne
cesare pieței, pe care, cu un prilej 
sau altul, cumpărători! le-au șl no
minalizat.

Dar a venit timpul să punem șl 
o ailă întrebare: oare'numai crea
torii produselor stat dc vină ?, 
La rlndul lor, prganftațille co
merciale studiază și elo cererea 
de consum, văd golurile pe care 
io nu in rafturile magazinelor, 
se orientează și cer Industriei lo
cale și cooperației articolele ne
cesare pieței, lată de ce am ce
rut președintelui cooperației mește
șugărești lista cu comenzile pe caro 
comerțul local le-a lansat în acest an. 

.Jală ?i"e';conțlnejîn principal;- tabelul 
cu măr,birlic „originator, cerite;: fetet,' . . 

•de masă mari, Jfcțc de mașă/ mici 
(mijlocii nu s-nu cerut incă — n.â.) ; 
poșete pentru fetițe țij— ne-a Infor- ■ 
mat'verbal președintele — o serie de 
făcăleta șl rflsudtari. Orice comen
tarii șl exemplificări devin Jnulile. 
Sugerăm1, In schimb, forurilor compe- ' 
tente să determine unitățile respec-, 
tlve să analizeze posibilitățile rea
lizării unei game variata de pro-- 
duse cu adevărat noi, frumoase. Ief
tine șl trainice, de care plata bu- 
zoiană duce, efectiv, lipsă.

Nu spunem o noutate clnd afirmăm că 
nimeni nu se poale apăra inyoctnd necunoaș
terea legii : toți cetățenii ou obligația să cu
noască și s& respecte legea, iar conducerjlo 
tuturor organelor șl organizațiilor socialista 
au datoria — așa cum prevede șl Decretai 
nr. 45S/1971 i privind unele măsuri de Îmbu
nătățire a activității de’aplicare șl populari
zare a legislației — să facă totul pentru a 
asigura cunoașterea și respectarea eL Por
nind de la asemenea considerente, consem
năm dteva constatări privind modul In care 
sini aduse la Îndeplinire', de către conduce
rile unor unități, sarcinile prevăzuta de acest 
decroL

In timp cc Nicolae C&- 
lu|d făcea împachetări cu 
parafină, „beneficiarul* 
celor 8 melrl steri de lemn 
do foc era trimis In jude
cată. Dar 7 Culmea ! Se 
oprește trimiterea Iul 
judecată pe motiv Că ,un . ............. ........
jJrdbunlc al lui, al tal Pir- . a!. Organele tocate com;
uufcîeu, l-ar fi plimbat cu tenta ăla . Caransebețu.
căruța lui proprie pe un tabindu-l pe Mihai Vlt
nepot de-al tai Mlhal Vi- zul fi pa nepotal acest
tdâzul. Pentru aceste me- care s-a plimbat cu

fn ziua de 16 noiembrie 
IM8, cam in jurul orei II, 
ba chfffir cu clieca minute 
mai devreme, un. FIAT-HS® 
traversa Caransebeșul, in 
urma'Iul, a FIAT-ului IM, 
eu rodajul' făcut cum te 
cuvine ți la timp potri
vii, pdșfrind distanța a- 
proape legală, ațerga gi- 
fiind un camton Încărcai 
cu 8 metjri steri de banale, 
dar foarte uscate lemne da 
foc. Pc o stradă, tot din 
același .Caranzebej. dar nu 
prea laterală, cela două 
autovehicule șe opriră fi 
deodată... poc ! Pac!

:ptorpe stra- 
larerald din

N. BRUJAN 
corespondentul 
„Sclnteii”

Unul din magazinele da 
pe „strada , cnmercănlă”,

z-a întocmit la tribuna, 
local dosarul 1‘1S51B/1959 
o dată cu dosarul șl 
sechestrări d§ bunuri

-r ne-a spus 
șui Dumitru 
prlm-vîcepreșcdinto al 
comitetului executiv ai 
consiliului popular ju
dețean — constituie o 
parte integrantă a 
programului inițiat da 
partid pentru educa
rea comunistă a oa
menilor muncii, pen
tru cultivarea In con
știința fiecărui cetă
țean a respectului fată 
de lege. Dc aceea, pe 
agenda de iucru a 
fiecărui consiliu pomi
lor din județ, a în
treprinderilor sl In
stituțiilor sini prevă
zute acțiuni concrete. 
In sprijinul ncllvîtățll 
do cunoaștere și apli
care a legislației.

Intr-adevăr, planul 
de măsuri Întocmit ta 
acest scop do comite
tul executiv, cu spri
jinul comlleluluij ju
dețean de partid,' cu
prinde o serie de ac
țiuni menite ®ă con
tribuie la cunoașterea 
ți aplicarea corectă a 
legilor de către masa 
largă de cetățeni Ale
gerea tematicii s-a fă
cut pe baza propune
rilor șl sugestiilor ce
tățenilor. precum șl a 
analizei atente a fe
nomenelor de încălca
re a normelor legale 
In diferitele, colectivi
tăți. Bunăoară. 1» 
C.A.P. „Drum nou", 
la Fabrica de eonser- 

Zagna-Vădenl. in

l. " ț . 
f .Av to M L.’v

Am Început Investi- faze de plnă acum, 
gațlllb noastre la Con- circa 15 C©0 dc celă- 
s:li'.:l popular județean 1 țcnl.
Brăila. , Asemenea preocu-

— Această activitate pâri interesante, ri
de larg interes social, tractive, cu largă nu-
cu caracter permanent diență la mase, in

tovară- domeniul cunoașttaii
și popularizării legilor 
există ta multe Ju
dețe ale țării. SJnt
însă localități și uni
tăți economice unde 
acestei activități nu I 
se acordă atenția cu
venită. La cooperativa 
agricolă de producție

■ 
intrat, ncavlnd nici mă
car pic de vină, iți ia con
cediul de odihnă țl de ne
caz face și niște Împache
tezi cu parafină la Eforia 
Nord. Ori Sud.

Cătuță vorbește 
' tai, 

■■ /“C0 acesta In timpul lui liber 
un projap j| cu hlrtto pe 
care o acea de fa procura
tura-locală In care scria 
negru pc alb că nu are nici 
o vină In furtul celor 8 

' metri steri de lemn de foc, 
deci cu hlrtia, cu această 
jalbă In proțap, cere la 
toata organele locale com
petente să fie tras ta răs- 

■.pundera. Pirvulescu șl nu
;; i

F - -’X
W S 'Șr
Nicolae

cu un prieten de-cl 
dar bun tlmpiar. Si . I'ace
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mustească
sau in teascuri

culegători VRANCEA

ceea re reprezintă 70 la sulă

HARGHITA

de sămință

IALOMIȚA

Cu inițiativă, totul merge

La toate așteptăm răspunsuri prin

(Urmare din pag- •)

LA GRUPUL INDUSTRIAL BORZEȘTI

mintii: direcția principală

mgf
epllnlt șl depăși

angajamentul 
" lt, produ-

;ordlan consta în planificarea 
iei metalurgiei ; In tone,* sl-

și Irosirea

— In ce direcții principale veți 
acționa In continuare 7
De fapt. Intr-un fel. le-am a- 

eioriul

Integral
... , ex port.

Cum ? .Vom grăbi atingerea parame-

ptanul este

.1 comunale 
ire puternl- 

astfel

producție in

și lum.itale 
înde•',,",, '

din cantitățile contractate. Iar

Azi răspunde Ia ancheta noastră tovarășa! MIRCEA 
IZBAȘOIU, secretarial cbmltelulul de partid al Grupului 
industrial de petrochimie din Ploiești.

ze beneficiarilor Interni șl

In timp ce reel de mil de oameni din comu- 
” ' foarte mulțl locul- 

Smee.nl puteau fl 
grupuri-grupuri la promenadă. Pe dmp ’munceau

Duminică, in

Și-au mutat „birourile"

J>e 8 luni. ți jum^îote 
, Grupului * industrial de 

petrochimie din Ploiești)

vești despre inițiativele oamenilor muncii de pe ogoare 
culturilor de, toamnă și semănatul cerealelor păioase. La aces- 

’ ” ' ' ’ ’ ‘ cea mai mare parte a țării,

?6t da acum 
n cuvlntul 
Națională a

tarul comitetului comunal de partid,’ Președintele coopera
tivei,’ 'mal modest, 8-a dus doar piuă la Lehllu. In ziua dnd 
trebuia să sc lucreze la recoltatul legumelor- n-a fost găsit 

Uite hec.tai;o,.de legume 
'conducătorii-comunei J ' j, U' ' J?#, ■ jj

In unitățile agricole din ju
dețul Sălaj, simbătă a fost 
una din zilele cele mal bogate 
In realizări. Măsurile luate de 
organele județene șl 
asigură o mobillzart 
că a tuturor forțeloi, 
ca toate zilele să fie „zile re-

De o lună de zile, la cooperativa agricolă Rimnlcenl, ju
dețul Vrancea, slnt In cîmp 134) tone cartofi, recoltați gata. 
Do ce in dmp și nu ta piață 1 Pentru că I.P.V.I.L.F. Vrancea 
ridică zilnic doar die’ 3 tone. Un caz Izolat ? Nu. $1 la coo
perativa vecină, la M&lcăneșll, sini 120 de tone de cartofi 
recoltați de" cltcvo săptămlnl. Cooperatorii de aid — după

nevoie de materii prime de anume 
dimensiuni. Uneori obținem promi
siunea Că lucrurile se vor Îndrepta, 
dar... totul rămlne cum a fost Unele 
cantități de metal supradimensionat 
Ie respingem, dar nu putem să res
pingem la nesflrșlt 
plan— t

rii trebuie să

in nuiuuiui uu raitu «tumul îiuauiJ. auuvu4u.11 luviihu ucz 
laudă .unităților agricole din Vaslui pentru munca in general 
blrte organizată. Astăzi, slnlem puși jn situația șfi întrebăm : 
ce se InUmplfi cu transportul strugurilor 7 în ziua de 25 sep
tembrie, plnă la orele 1G, la 6 centre de vlnlficațle (Docă-

(Din angajamentul rostit în fața 
Conferinjei Nafionale a partidului)

resoîțat sfecla de zahăr 
aproape 3OT hectare, 

. ' ' , totodată, la
baze mal bine-de 1 GOT tone. 
Dorim ca asemenea exemple 
să putem consemna pe toi

creze efectiv la Instalații. Bineînțe
les. studii, analize, situații s-au tăcut. 
I')ar... sigur că nici comitetul de 
partid riu poate fi scutit de răs
pundere.

cord*. Duminică,- de exemplu, 
cooperativele agricole au re
coltai șl livrat piețelor peste 
IOT tone de struguri, Iar între
prinderile agricole de stat 20 
de; tone. Situație existentă la 
direcția <—«-•—-* - 
■turti și

de glndlre, ceea ce înseamnă noi teh
nologii șl, rețete de fabricație mal 
economicoase. Avem un eșalon de 300 
de cercetători. Ingineri, specialiști. 
Dar întreaga masă de lucrători este 
solicitată să abordeze cu îndrăzneală 
orice; chestiune îh-care se Întreză
rește 'un plus de eficiență. Bogăția 
de'Idei va trebui să fîe transformată 
lntr-o mare bogăție, de valori ma
teriale. La instalația de dorură de 
colină, se prevedea pentru anul vii
tor o extindere- (prin Investiție) care 
să asigure o creștere de 50 In sută 
a producției actuale. Un grup de in
gineri și specialiști do la no! — In 
ciuda unor sceptici — a elaborat o 
tehnologie nouă care, aplicată, poa
te aduce sporul de fabricație amin
tit fără nici o Investiție. Am trecut 
Jn aol'carea noii tehnologii si lată 
că. astfel, am obținut un în avana de 
timp șl economi! de 30 de milioane 
lei. ■ ' -

apropie ds sflrșlt. Cooperato
rii din Plopeni au terminal re
coltarea cartofilor, lnr acum 
lucrează la sortatul șl trans
portul acestora. La coopera
tiva din Sateen, paste 2OT do 
cooperatori 'dădeau zor la sco
sul. sortatul șl transportul car
tofilor do pe .ultimele 15 hec-

Convorbire consemnată de 
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Întreprinderilor de prelucrare. 
Printre cooperativele-fruntașe 
(n recoltarea; strugurilor, le
gumelor șl fructelor se numără 
cele?, de ia Meseșcni, Dobrln, 
Crasna, Zăunn, Camfir, Someș- 
Qdorhel, Boghlș șl altele.

(Din bilanțul 
al activitcijii

4. Cîte hectare de legume ați recoltat...

poslbllltâ|llc de creșterii a pro- 
de reducere a consumurilor spe- 

materlale, de 
șl energie, de sporire a va

lorii produselor obținute dinii,-q tonă de 
materie primii... Vom Introduce in fa
bricație noi produse rezultate din cerce
tarea proprie, necesare atlt In industria 
chimică cît șl in agrlcullnră”. ,

SrB 
de pe 
transport indurse,

Sucevenii zoresc strinsul cartofilor
Sau slnt, dar cineva Încurcă treburile. Pentru că lată cp 

ni se comunică’din județul Harghita: In multe cooperative 
din acest județ-livrarea cartofilor dessămlriță Inllrale din 
lipsa-sadlor. „Am primit 3000 He saci din cel 4000 dțl no 
slnt necesari — ne spune Albert Jozsef, președintele coope-

■dețeană pentru valorificarea 
legumelor șl fructelor arată 
că 1b 25 septembrie cifrele 
s-au ridicai la 230 tone Biru
ituri, 337 tone legume șl fructe. 

_ . „îndeosebi cartofi, ardei, ro-
județeană a agricul- șll.-ceapă. mere șl prunc re-
la Întreprinderea ju- collate și livrate piețelor sau

— Desigur, să Îndeplinim planul 
cincinal, In 4 ani șl Jumătate, cum.șl-a 
propus colectivul nostru — ne-a 
spus Interlocutorul, nostru — nușl de 
loc un lucru ușor, șl aceasta nu ne 
permite să mal lăsăm la o parte vreo 
„rezervă*. Aș vrea să credeți că în
cordarea — nu fizică, firește, el de 
gindlre, de organizare, de disciplină 
— este maximă, pentru că spre efi
ciență maximă tindem.

— Puteți ii demonstrați con
cret acest fapt 1

— Da. Clnd am analizat posibili
tățile de creștere suplimentară a 
producției, om pornit de la situația 
că Instalațiile și-au depășit, para
metrii proiectați 'Jnli dintre șefii 
de instalățll, prevalindu-se de acest,' 
lucru, au spus că ceva In plus nu 
■ou de unde ?A mal scoată. „Poale 
mal tlrzlu*. ziceau ci. In practică 
Insă s-a constatat că cblar acum, In 
această lună, producția , poale crește 
cu mil de tone față de august. La 
fel spuneau șl cel de la revizie. „Nu

la București

In 8 luni 
anual a fost 
cindu-se peste pian 10 500 tone benzine; 
peste 14 000 tone, hidrocarburi aromate, 
circa 3 500 tone propUenâ, 207 tone po
lietilenă, 307 tone fenol, 325 tone ace
tonă, aproape 100 tone anhidridă ma- 
lelcâ și alte produse in valoare de aproa
pe 60 milioane lei. Productivitatea mun
cii pe salariat a lost cu 3 273 lei mal 
mare decit angajamentul, asumat, in 
această perioadă s-au omologat șl Intro
dus ina fabricație noi produse, printre 
care t polietilenă anti U.V. pentru agri
culturii șl o alta Ignifugată șl esrpanda- 
bllă pentru Industria electrotehnică.

„Întregul nostru colectiv îșl concen
trează atentla asupra lolosirll depline, a 
capacităților de producție, exploatării 
corespunzătoare șl continuei perfecțio
nări a proceselor tehnologice din insta
lațiile in funcțiune, realizării șl depășirii 
Indicatorilor proiectat! Ia noile Instala
ții. ...Tn prezent, muncitorii, specialiștii 
noștri analizează la flecare secție șl In
stalație 
ducfiel, 
cilice de materii prime 
combustibil șl energie.

doar dțlva cooperatori mal grijulii față de soarta recoltei, 
tn comuna Pogoanele, trei autocamioane șl 4 tractoare cu 
remorci cărau pămlnt șl pietriș pentru trotuare.

Mnrțl, In județul Suceava, 
s-a lucrat din plin la strinsul 
cartofilor,, porumbului, legu
melor șl altor culturi. In co
muna Salcea, do pildă, undo 
slnt trei cooperative agricole, 
ca urmare a participării la 
muncă ,i tuturor' cooperato
rilor, recoltatul cartofului se

— Am răsfoit cel mai recent 
bilanț încheiat tn uzină și am 
văsuț că, la tunele prodiUe, 
l-au înregistrat consumuri de 
metal mai mari decit era pre
văzut in norme. Cu alte cuvin
te, mal slnt cazuri In care ce 
ie economisește Intr-o parte, se 
risipeite tn cealaliâ...

08 atelaje, fî tractoare cu re
morci, precum șl 30 autocami
oane, din care un număr de 18 
trimise în sprijinul cooperato
rilor de către lnteprlndcrlle 
din municipiul Suceava,' șl-nu 
continuat activitatea plnă 
noaptea tlrzlu.

— Tofup, ne este cunoscut că 
pe- diferite trepte — fabrică, 
centrală, minister — s-a discutat 
problema livrărilor de utilaje.' E 
posibil nl nu se fi făcut nici un 
progres, nici un pa» 7

— Pași »-au făcut, dar el feint mă
runți. neînsemnate Noi nu vrem să 
periclităm termenul de tnîrnrc In 
funcțiune a instalației amintite. Ca 
sâ ..vltăm acest ‘ lucru, am pre
luat de la U. Z. U. C. circa 2C0 
de tone utilaj de tehnicitate mare, 
pe care-1 fabricăm noi, prin auto- 
dotare. Ne-am organizat ateliere, 
un sector jipeelnlizat. ne-am pre
gătit cadre calificate. Treaba mer
ge bine. Slnlem dispuși să-i oju- 
tăm pe cel de la U.Z.U.C. In orice 
problemă, numai să ne asigure.uti
lajele pentru montaj. V-o spun : «in
tern hotări(l <ă perseverăm fără In-, 
cetare. dar... Dar. ar fi bine să per
severeze ți anele, cadre lin ministe
rul nostru țl, blneînțelesi. de la 
M.I.C.M. Socotesc că construcția de 
mașini putea și poate tace măljmull: 
N-ar 11 rău. consider eu. dacă condu
cerea Ministerului Industriei Con®- 
tructlllor de Mușini ar fi șl mal exi
gentă In îndeplinirea Pbllgntillor con
tractuale de către unele centrale In
dustriale. Noi, cei de la Grupul in
dustrial de petrochimie Ploiești, am 
ti cei dinții care l-am mulțumi.

In Ioc de saci am primit promisiuni. Zilele trecute s-a zvo
nit că ar fi sosit saci. Unitățile agricole au trimis mijloace 
do transport care aă-i ridice. Au bătut drumul degeaba*.

Știți ce a urmat după gem- șl unele cadre tehnice.fuseseră
nalele critice la adresa orga-. lmozllizate !ntr-o ședință la
ne’.or agricole Județene Neamț? , U.J.C.A.P. Ieri, 211 septembrie, 
Lucruri cit se poate de-Im- toate, dar absolut toate este
bucurătoare. în ziarul nostru drele tehnice ale Direcției pe-'
de duminică, 24 septembrie, a- ; nerale agricole .șl ale
mințeam, de pildă, că. In toiul U.J.C.A1P. se aflau pe tar'a-
camponleJ, zeci de cooperatori lele unităților agricole din

La redacție continuă să sosească 
menite să grăbească recoltarea 
tea se . adaugă o informație meteorologică : în cursul zilei de ieri, în 
vremea a fost frumoasă încit s-a putut lucra din plin la cîmp. ' ■ <

— Există, Intr-adevăr, ®l produse 
la care consumurile normate nu 
fost depășite In practică. Aș vrea 
Insă, să amintesc că asemenea si
tuații slnt Intimplătoare. Apoi nu 
puține din aceste depășiri se dato- 
resc furnizorilor de materii prime șl 
materiale. Una contractăm cu Com
binatul siderurgic din Galați, cu cel 
din Hunedoara sau cu uzina „Laro- 
met“ din București, de pildă, și alta 
primim. Din cantitatea de țevi livrată 
de ,Laromet“, ca să dau un singur 
exemplu, aproape o jumătate este 
necorespunzătoare ; ni se expe
diază țevi de 5 C®3 mm, deși noi 
solicităm de numai 2 GOT mm, tar co 
rămlne, ce .eade“ nu se poate fo
losi. în opt luni din acest an. apro
vizionarea eu metal de dimensiuni 
necorespunzăloare a provocat. In u- 
zlna noastră, Irosirea o BOT tone do 
metal. Ne ducem ta acești furnizori, 
li rugăm, lo explicăm de ce avem

1

..  ex
terni, peste prevederile planu
lui, cantități însemnate de pro
duse. Au fost expediate la ex
port, peste planul la ri, aproa
pe 2 COT tone cauciuc sintetic, 
1303 sodă caustică, 1 GOT tone 
pollclorură de vinii. 1 COT tone 
fenol, COT tone acetonă, însem
nate carftlțățl de hcxacloran, clo- 
rură de aluminiu șl alte pro
duse. Printre ță®de Importatoti-1 
re se numără Austria, Anglia, 
U.n S.S., FLF. a Germaniei, Spa
nia, Italia.

, . - -j
șl nu, cu mal mult de două zile nu se 
poate scurta timpul de revizie*. S-au 
mobilizai Insă comuniștii, au „tras* 
după el șl pe ceilalți mecanici șl, 
in unele cazuri, s-a ajuns la o re
ducere de 5 zile. Asta ne-a adus zeci 
de milioane de lei 
plus.

lucrările do recoltare continuă 
de zor..

BACAU (corespondentul „Scîn- 
telî“, Gheorghe Baltă).

Ol ținerea unor cantități toi 
mal mari de produse, cu ace
leași Instalații, constituie o pre
ocupare de prim ordin pentru 
chlmlștll de pe platforma indus
trială Borzeștl. Plnă acum, 1a 
multe instalații s-a depășit sim
țitor capacitatea proiecta
tă Inițial. Ca urmare, de ta 
începutul anului și plnă acum, a 
fost realizată o pnxiucțle supli
mentară In valoare de peste 60 
milioane lei. Aceasta a permis 
chlmlțtllor din Borzcșli să llvre-

Tlbucani, Dayldenl, Scculenl,.
Moldoveni și din oile locali
tăți ale. județului Neamț,, aju- 
tfnd efectiv conducerile unită
ților agricole In organizarea 
muncii./ - ZS'-'X-- - r , _ =-

Ieri, a fost slrins porumbul Umpul actualei campanii a
de . pe primele S09 hectare șl grlcoie.

cum ne-a Informat tovarășul Fane Manotachc, președintele 
cooperativei — nu pot recolta nici tomatele pentru că 
LP.V.I.L.F. Vrancea nu le-a asigurat lădlte.

întreprinderea Județeană Vrancea vrea cumva să devină 
întreprindere Pentru Vătămarea, șl Irosirea legumelor și 
Fructelor ? .

— Afi vorbit de unii sceptici 
— dacă v-am injctei btnc cam 

, neincTcrdtori fată de Inteligenta 
tehnică originală...

— Dacii, nțl pus problema deschis, 
atunci n-am decit să' vă spun că a- 
vețl dreptate. Există al el la Brazi, la 
ora actuală, un brevet românesc 
(o nouă tehnologie de tabrfeare a 
anhidridei ataîeleo). Dar. , deși 11 a- 
vem. am rumpărat lotuși din' im
port o Instalație — licență străină cu 
valută — șl sintem pe ra.!e să cum
părăm ș: pe cea de-a floua. De co 
ce InUmplă așa j nu - ■-
un răspuns compleL 
meu ta Conferința 
partidului am adus In ilscuțîe rea
lele posibilități .tehnice ale cercetă
torilor noștri, ale color din Institu
tele de spcctalltâțe din Ploiești. Am 
venit, cu , oropunerl oentru asimila
rea unor no! produse șl .aplicarea 
de noi rețete șl tehnologii, pe linia 
adlnciril prelucrării, superioare a 
materiilor ■ orlme. Insă torurile 
de resort — eu cel puțin ou mă pot 
declara mulțumit — un acționează cu 
destulă aperatlvilale pentru a da curs 
valorlllcliril jțindlril tehnice autohto
ne cu un ceas mal devreme.

/In ziua da 23: septembrie, la cooperativa agricolă din 
Lup.șanu, Județul Ialomița, Intr-o ședință de lucru s-a bdtărlt 
ca a doua zl să;se lucreze ta recoltatul legumelor do pe cele 
15® de ha. Imediat după ședință, șeful ferniei, Ing. Ion Ar-, 
meânu,' s'-a .urcai (bănulțl cfd Intr-o șaretă, șl a plecat .fa ’ grfl-, 

!,nWdlnfi ‘ah f6rgnnlzeze treburile pentru a doua zl)... In trenul 
de București. Tot ta București era șl Vaslle Moruțan, secre- 

,;iwi Avem * i> J

tare.. Do. nsemenea, cooperato
rii din Prelipca recoltau ulti
mele rinduri in parcela „La 
pod“. în aceeași zl, old s-n În
registrat un ritm buh Ia trans-? 
portul eartoflloi; In bazele de 
aprovizionare de la Vereșll șl 
Ițctinl, baze care.au preluat u- 
proapo 3®9 tone cartofi. Cele

r/,jild, jl^Ineruî șef f șl egoperatIveL GUi 
au SțeSlîat’ ln ziua aceea la Bucure^H?1 
și ni cooperativei ? .

în numărul de îeri ni ziarului nostru, aduceam cuvinte de neasa, MlnzăteșU, Tu Iova, Codăește Dupa-Epurenl, Roțleștl)
> .. . . ..JF..V ■ _ ..... .. ......... ... ----- . cooperativele agricole nu livraseră nici un kilogram de stru

guri. Capacitatea zilnică de preluare a centrelor este de X10 
de vagoane struguri, insă, In realitate, nu se pretau decit 
45—50 de vagoane. ■■

— La Conferința Națională a 
partidului a/i ridicat șl b altă 
problemă importantă, tot legată 
de eficiența economică. Era vor
ba de ponderea personalului leh- 
nlco-administrativ jl funcțional. 
Spuneafl : „Locul. specialistului, 

1 este in conducerea directă a pro
ceselor tehnologice, nu in a'clicl- 
tatea administrativă'". La grupul 
industrial de petrochimie t-a 
schimbat ceva de atunci ?

— Nu, nu s-a realizat nimic. Mal 
concret, nici un Inginer sau oile cadre 
de prin birouri n-au .trecui să lu,”

.Șl AU REALIZAT

— Da, dar îndeplinirea pla
nului șl a angajamentelor tre
buie sil se facă sub semnul 
înaltei eficiența economice...

— Același lucru doream să-l spun 
și cu. Și noi, și furnizorii metalului, 
sintem înregimentați în lupta ' cu 
țlmpuL Nu cred că există un furni
zor pe care să nu-1 doară Inima clnd 
vede cum se irosește metalul, fie la 
el. fie 1a noi. Furnizorii de metal au 
șl el problemele lor f șl el uu ptan, 
indicatori de îndeplinit. Ponte că 
nodul g< 
producții _ . ..
tuație care, evident, nu Încurajează 
fabricația de țevi, laminate de lipo- 
dlmenslunl nmi mici — ușoare. Dar, 
acest nod " gordian trebulo o dală 
tăiat. Iar colaborarea metalurgie — 
construcții de mașini așezata pe o 
bază corespunzătoare sarcinilor mari 
pe care le ore do îndeplinit flecare 
din acesta ramurl ale economiei na
ționale.

Avem probleme <le rezolvat, este 
drept. Nu slnt ușoare. Dar prin cele 
800 de propuneri fiecare din cel care 
lucrăm ta „23 August* acționăm 
pentru eliminarea greutăților aflate 
in calea realizării unei producții 
din ce In ce mal mari, cu cheltuieli 
mînțme. Slnt Ideile uzinei șl uzina 
sc bale pentru înfăptuirea lor.

în ultimele zile, cu toate că ii 
timpul; a fost nefavorabil-lu- 
crărildr agrlcoIe^rîtmVl ctile-' ‘3- 
sulul lh/ifrS'dînă de"î<$wrie’‘a ■ 
I.A.S. Sțudlna,—JijdețuhjOlt, -s-a I
Intensificat'mult. în zilele de'- 
24 șl 23 septembrie’ u.c; s-au | 
recoltat peste 5OT tone de ro
șii șESOT tone de" ardei. Pen
tru a se putea transporta re
colta șl clnd’ terenul'1 este j
foarte umed, specialiștii de 
aici au construit o platformă 
pe patru roți, susținută pe un j
tractor (fotograUn alăturată). i
Se scot astfel operativ de jie 
cîmp, plnă la locuri accesibile j
mașinilor de transport, toate j
cantitățile de legume recol- j
tata. Meritele cele mal mari ț
In găsirea acestei soluții revin ?
mecanicului Cbnstantln Beker *
șl fermierului Dumitru ȘUrbu. *

Duminică, 24 septembrie a.c., care șl-oameni al muncii de le agricole din județul Buzău 
drti'î Bu^idauaSirtîctoatJta ,a orf?. elevi, studențl șl ml- nu livrat 28 GOT tone de legume, 
strlngerea recoltei, printre lltarL Plnă acum, cooperați'

ȘI-AU PROPUS...

adresate organelor agricole din județele

. -klr, . ’ x’ . f , .. . . ' ’ TT CI '?

u: 5. De ce autocamioanele transportă

’’SrDumlhlci
nele județului Buzău se aflau la recoltat, 
lori nl comunelor Pogoanele, Țintești șl 
văzu ți

— Tot la Conferința Națională 
ați acuzat unele greutăți la pu
nerea In funcțiune a unor insta
lații, din cauza furnizorului de 
utila'e. Acele neajunsuri mal 
există 7

— Din păcate, da. Instalația liouă 
de anhidridă fiolică am pus-o hi 
funcțiune cu două Juni nial tlrzlu. 
Ce Înseamnă asta ? înseamnă aproa
pe 3 milioane de lei producție pier
duta. Sintem hotarițl totuși, jșl posl- 
bUitați există, să onorăm 
comenzile din acest an ta 
C_ _____________________
trilor proiectați. în acest sens, am 
obținut primele rezultate șl ele gini 
încurajatoare. Acum sc Ivesc neca
zuri la Instalația de dlmatil terefta- 
lat — cu pondere, mare In producția 
grupului nostru. La ora actuală, clă
direa este gata. Utilajele din Im
port au. venit. 'Dar nu se poate a- 
vansa pentru că utilajele din,țară — 
de la U.Z.U.C. Ploiești șl „Grivița 
roîfe1' București — nu ne sosesc.

Smee.nl
care.au
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TEATRUL „C. 7. NOTTARA* Ișl 
va deschide porțile la 7 octombrie 
clnd va prezenta ta premieră ^STA
NA* de Ion Aglrblcmuiu, scriito
rul ardelean de la nașterea căruia 
g-au irnjili.-’Jl ta această toamnă 90 
de anL Va urma : „O. Memphis’, co
laj a două piese americane do puter
nică substanță șl marcată atitudine 
BoctaJ-politicâ, Teatrul pregătește, 
apoi, In cinstea aniversării republi
cii, premiera piesei lui Al. T. Po
pescu „Bună noapte nechemată". 
Cum au torni .Jianului dc la răscru
ce*, a! „Surorilor Boga“ șl al mai 
recentei „Omul oara..* a terminat nu 
de mult o nouă piesă Intitulată „O- 
rațul viitorului*, s-ar puica ca șl a- 
ceartă lucrare să vadă penteu prima 
dară lumina rampei 'tot aid, ta tea
trul pe care 11 conduce.

întttalm, de aaemcnea, pe afișul a- 
ccstci stagiuni „A doua existență a 
lagărului de la Tatienbcrg" de Ar
mând GatU șl „Cel șase In cauză" 
de IL Hossein șl Fr. Dard.

Ne-am adresat dramaturgului Ho
ria Lovlncscu, 
„C. I.- Nottara", soliclUndu-î sfi 
vorbească despre programul mal larg 
ăl teatrului.

— cum bine ați observat — cea poli
tică.

Avem tn perspectiva montării tite- 
va piese poMiica ale teatrului ocd- 

, dentaL Spectacolul „O, Memphis* cu
prinde bin© cunoscuta piesă antl- 
rosistă’ a Iul Albea — ..Moartea lui 
Bessie Smith** - și „TV*. o șarjă la 
Ipocrizia, artificialitatea vieții unor 
anumite pături ale societății ameri
cane. Problemei populației de culoare 
din piesa lui Albee, „TV* l[ adaugă 
o altă problcmă-chele a lumii ame
ricane contemporane : atitudinea fa
ta de războiul din Vietnam, unele 
din rCjMîrcuJslunlle acestd conflagra-

Treccm printr-un moment In caro 
arta trebuie eă acorde politicului o 
inedita importanta, sporindu-ș! ,prln 
aceasta forța; do instrument In for
marea conștiințelor socialiste.

Secretarul. general al partidului, to
varășul NTcplac/Ccaușescu, atrăgea 
atenția In Conferința Națională și, 
mai recent, cu prilejul vizitelor de 
lucru prin țară, asupra excepționalei 
Importanțe, sorin le șl naționale, n 
realizării sarcinilor economice-din a- 
ceastă perioadă. Momentul de fierbe
re creatoare; de transformări holări- 
toare pentru destinul țării In viitorii 
ani trebuie să-șl găsească In artă mal

— O caracterizare a reperto
riului teatrului „CJ. Nottara", 
îndeosebi din perrpcctiB-a dimen
siunii politice, ar fi deosebit de 
interesantă pentru cititorii noș
tri Care este semnificația pon
derii ' acestui pen de dramatur
gie (n stagiunea 1972-1973 la tea
trul „Nottara' ?

țll. „A doua existență a lagărului do 
la Tattenberg* do A Galii constituie 
o viedentfi denunțare a ororilor să- 
vi rș lie In lagărele de concentrare na
ziste. „Cel șase In cauză" aduce In 
atenție IntlmplăH dramatice din tim
pul rezistenței franceze împotriva o- 
eupațlel naziste.

Mult mai Important ml se pare să 
mă refer ta prezența scrierilor origi
nale de teatru pol'tic. Ca un omagiu 
adus celor care, prin lupta și chiar 
cu prețul vieții lor, au pus bazele so- 
delățll românești de, azi, vom pre
zenta publicului o piesă ce evocă-un 
moment legat de lupta comuniștilor 
in Slcgnlltadâ — piesa lui AL T. Po
pescu. ...

Slntcm profund Interesați să pre
zentăm pe scena noastră alături., de 
pie.w românești da cele mai di
verse structuri, inspirate din actuali
tate, din realitățile sociale șl dimen
siunile spirituale ale scdelățli nnas-' 
tro —' un număr mal mare de piese 
românești cu adevărat și 'prin exce
lență politice.,

Aș vrea să mă explic In această 
privință- Cred că atunci dnd ne re
ferim ta producția noastră literară 
noi sLnlem tentați să aplicăm, uneori 
cam superficial această caracterizare. 
Sigur, politicul este Inclus In orice 
piesă realistă actuala, In orice piesă 
de atitudine socială. Cred insă că 
trebuie să tindem -.pre o artă cu un .

— A? vrea să precizez mal tatii că 
vedem în stagiunea care Se apropie 
o etapă ho torit oare ’ pantru teatrul 
nostru. Dorim ca realizările ei să re
prezinte un răspuns de substanță dat 
npelurtlor făcute artei In documen
tele de partid, o aplicare creatoare 
a prețioaselor lor Îndrumări. Ne-am 
străduit — pe baza acumulărilor-, pe 
baza experiențelcK- trecute, pozitiva 
șl negative — conștient! de rolul spo
rit pe care trebuie să 11 albă teatrele 
In influențarea șl modelarea unei noi 
conștiințe, socialiste, să glndlm — ta- 
tr-o optică străină de criteriul 
comercial — un repertoriu solid, cu 
piese de greutate ; im repertoriu bo
gat, de o anume varietate, a cărui 
dominantă,- țlnind seama de momen- —-- __ -----—------- . „
tu.1 .p&ttic-'prin caî£drccem,--®â politic și mal prbnunț&L

toi
M-rn l

Intorviu cu Horia LOVINESCU 
directorul teatrului „C I. Noltara

mult dcclt o reflectare.. Arta este che
mata să acționeze asupra gîndiril șl 
mentalității ;oamehtlor devenind un 
din ce in rts mal eficace instrument nl 
formării șl mobilizării lor. în acest 
cadru, desigur, politicul trebuie ;sfi 
fie prezent iii Întreaga creație, dar 
arta cu adevărat esanțtaEmente poli
tică trebuie să pună probleme 
adinei și grave, de amploare, ale 
societății, să ridice politicul Ia 
semnificația, Ia dimensiunea Istoricu
lui, să abordeze Idei și ■ aspecte ce 
Influențează destinul colectivității ■ 
noastre umane. Recunosc, desigur, 
necesitatea șl lmportanțajileselor Ai 
substrat social șl etic, dar numnsc 
pleta politică In primul rind niesa 
cure face dlh politic însăși substanța 
operei artistice. Avem un bun- exem
plu in acest sens in „Puterea șl Ade
vărul*. Cu atlt mai mult avem drep
tul să nou considerăm drept piese cu 
adevărat politice o swi-e de lucrări 
care au doar pretenția, dar nu reu
șesc să,ridice faptul divers la impor
tanța pollticiȘ, sau plasele care au o 
tentă aluzivă — străină de o atitu
dine limpede, deschisă,'străină de 
un spirit cu adevărat militant

Pe linia delimitărilor mal sus fă
cute, teatru! nostru lucrează cu Fă- 
nuș Neagu, Teodor Mazllu, Leenidn 
Teodorescu,' Mlhnl Georgescu pen- 
tru obținerea unor piese de Interes 
în contemporaneitate — șl, așa cum; 
este ribrtnalț'în măsura In cârfe- ăc&s- ,? 
r f‘t;' ■ ■ - ' | î~------- J .U .... --- 'joTm; - j
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tea vor fl lucrări bune, e|a 
locul unora dintre cele deja 
mate.

Pină ta prezent credem 
mai monta la „Noltara* „I-Iomlei* și 
„Trei surori* — In tratări regizorale 
care să lo apropie de sensibili falca, 
de Interesul spectatorilor de azi — șl 
probabil o piesă ‘bulgărească, „Roșu 
șl brun3. Ceea ce cert, Înlocuirile, 
dtc vor fl, vor urmări să confere 
programului nostru artistic un pluș de 
greutate, de ecou In spectator.

— Cum i|șl propune teatrul 
„C.l. Noltara'1 sd lărgească sfera 
influanfel sale culturale, cum va 
marca el o apropiere ri mal 
airinsd de public — de cel tlnfflr 
Îndeosebi ? 3 '

— O îndrumare primită zilele aces
tea dta partea torurilor superioare 
vine fa fatlmplnarea unor Intenții ale 
noastre mai vechi. Este vorba despre 
faptul că teatrul nostru, alături de 
celelalte teatre din Bucuroșii, va 
susține două s;wctacolo pe lună la ca
sele de cultură din București șl la 
căminele cu!taî0le din Jurul Capi
talei (rmlizlndu-so nrtfd o stagiune 
permanentă a teatrelor In aceste așe
zăminte de cultură). Apoi — despre 
fapiul că vom Lnctade tn planul nos
tru de lucru — ca o expresie a efor
tului general de intensificare,a acti
vității spirituale — încă un matineu, 
in cursul șăplămlnll. .

Șl, In sfirșJi, aș vrea să mențio
nez cea mai interesantă, cred, dintre 
Inițiativele la care vom contribui : 
susținerea Intre 1 noiembrie șl 1 fe
bruarie a unei stagiuni pentru șco
lari (cu spectacole programate slm- 
băta sau duminica, du;jă amiază, vi
zionate pe bază de abonamente). în 
aceste zile, propunerile teatrelor rint 
discutate la Inspectoratele școlare. 
Teatru! nostru ișl va da. concursul la 

‘activitatea artistică a Liceului „Mlhnl 
Vitoazu* șl ia fabricii de confecții și 
tricotaje „București,* (sprijinind miș
carea artistică de amatori, organlzțnd 
cercuri dc prieteni ol . teatrului etc). 
Intenționăm să faiensiflcăm relațiile 
noastre de colaborare șl prietenie cu 
Întreprinderile ijl Instituțiile Capitalei 
— organizing fatilniri șl discuții fa 
legătură cu spectacolele, cu specificul 
munci; artistice, cu universul sufle
tesc și preferlnțeJe spectni.orșlor.

Convorbire realizata de
s.;,.Z?F<atalla sTANCU

Intr-o perfectă armonie — frumosul ji utilul : cinematograful și supermagazinul Copou din lași

Ședință omagială consacrată

Secția de științe Worice a Acade
miei Republicii Socialiste România 
a organizat marți o ședință oma
gială consacrată împlinirii a 100 de 
onl de la moartea Iul Avram Iancu.

Au luat parte arad. Miron Nico- 
Iescu, președintele Academiei, per
sonalități ale vieții noastre științi
fice, cadre didactice universitare 
cercetători.

în cndntil ședinței, prof. unlv. 
Ștefan Pascu, membru corespondent 
ni Academiei, a evocat personalita
tea lui Avram Iancu, revoluționar și 
patriot român, înflăcărat luptător 
pentru ’ Înfăptuirea idealurilor revo
luției do'la 18-18, pentru dreptate șl 
libertate națională. j . .

(Agcrprcs)

vor lua. 
progra-

Modul in care, diferitele 
epoci literare au glndlt pro
blemele cele mai, Intime 
ale arte! reprezintă am
prenta de neșters, trăsătu
ra lor particulară, In ma
rea nesfirșiiă a timpului. 
Așa cum ®e Intifapln in 
toate Întreprinderile uma
ne. demersul arUsUc ur-- 
moașă, căi. singulare sl-ri 
stabilește scopuri In func
ție de criterii mobile, de
terminate Istoric, corespun
zător întregului cadru do , 
viață al omului. Arta este 
un fenomen de imanență, 
da trăiește in limite previ
zibile șl este apoi reche
mată la ' viață, in funcție 
de Interesul specific ol e- 
pocllof care vin. Cine so 
mal glndes In șfirșitul se
colului al XlX-îca Ia ope
ra alH de puțin notorie o 
Iul Bilchner ? Pentru ca ‘ 
secolul al XX-lt» să -cu
noască resurecția ei. intr-o 
splendoare artistica uimi
toare, cu o mare forță a 
apelurilor sociale și politi
ce, care păruseră stinse 
pentru totdeauna I

Starea șansă a arici este 
de a-șl găsi locul in lume 
ca clement durabil al vie
ții oamenilor. Pentru a- 
ceasta c nevoie do sensibi
litate față do adevăr șț față 
de expresia lui artistică. 
Adevărul științific ’ poate fl' 
sec rau chiar'Inuman, cum 
este, do pildă, adevărul, 
mortli. Orice Intră inși în 
perimetrul artei devine o 
formă do viață șl om pu
tut constata In' literatura 
ultimului secol că preocu
parea artistică a putut fi 
considerata cn o mare so
luție existențială. atunci 
clnd multe altele se dove
diseră caduce. Arta în
seamnă angajare, participa
re la, viață, lată o poziție 
care cu greu ’mal poate (1 
pusă la îndoială. Artistul 
este un om al veacului, • 
al timpului său Istoric, este 
un militant, o ființă luci
dă șl doritoare de bine.

S-n spus de multe ori. șl 
toată lumea a fost de a- 
cord. că aria erei socialiste 
este In mod necesar o artă 
realistă, tațelegtadu-se prin 
aceasta că ea respectă ade
vărul vieții oamenilor glare 
ea sursă teritoriul palpabil 
al existenței sociale. Sini 
adevăruri esențiale, cu care 
nimeni nu poată Intra, In

contradicție, dec.ltdin do- monologul nesflrștt. greu nul principiu. Documentele 
rința de a epata. Diflcul- ......... .. ' ‘ ...
lățile abia de atei Încep, 
mal ales țlnind seama de 
extensia și profunzimea 
acestei realități. Omul 51-a 
elaborat Insă I---------
de investigație specifice. 
Artistul intuitiv este con
damnat să rămlnă la pe
riferia lumii, In zona fe
nomenală, cantonat In 
parențQ înșelătoare.

Programul 1

9,W Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Moment folcloric.
9,15 Film documentar. Sturionii 

as pescuiesc pe furtună. Sce
nariul șl regia ’

9,23 O viață pentru 
sen «fl

19,05 Cura de limba
S3-a.

10,05 Tetednemateca pentru tine
ret Istoria unei capodopere 
„Parisul care doarme* 1

11,Oî Reportajul săptămlnU „Trepte 
pe Qmpul Frumos*.

IS.S5 Telejurnal.
15jo Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Fotbal F.C. 
Argeș — Arris Bonaweg (Lu
xemburg) — med retur In 
„Cupa campionilor europeni*, 
Transmisiune directă do la 
Pitești.

17,15 Publicitate.
17,35 Curs ds limba germană. Lec

ția a £3-a ,
18,M Moment folcloric cu Ion Crts- 

tea șl Emil GaVrlȘ.
18.1# Caleidoscop cullural-anlstlG.

Ion llosian. 
o Idee : Nan-

rusA. ’Lecția a

Emisiune de Informație ți ac 
tualitate literară, teatrală, cl 
nematogralică ți plastică.

18,43 Tragerea pronoexprex
18,M Timp și anotimp in agricul

tură.
1»,» IMi de seri.
39,33 TeleJumaL a în cinstea ani

versării republtaU — cronica 
marii întreceri.
Teleobiectiv.

294# TeScdnemateca : „AI 51-Iea*. 
Ecranizare după povestirea 
Iul ■ li. Lavrenov. Regla Gri
gori ffluhral. Imaginea her- 
ghe! Urusevskl. Cu : Izolda 

< Izvlțkala șl Oleg Strijenov.
32,10 Ipostaza coregrafice pa .mu

zică de : Gounod. Masionet, 
CealkovaSl, Prokofiev, 
llbM.

;*,'(! ti de ore.

Programul 3
sa,M România In lume, ’
13.53 Clntcce șl Jocuri populare 

sucevene,
3l,M Agenda.
11,13 Arta plastleă.
31,M Oaspeți In studiourile noas

tre : artiști! Teatrului de es
tradă din Deva. Solișll : Li
dia Bărci, Nina Sojoiu, cor
nel Negrescu, orchestra șl 
ansamblul de balet ale tea
trului.

31,5® Roman foileton î „Răpune șl 
sensibilitate* (reluarea episo
dului IV — „Rezolvarea").

O

(Urmare din pag. I)

do a sădi convingeri.. do a pune In 
valoare șl a amplifica energiile și 
forța <fe creație ale oamenilor, de â-1 
stimula să se angajeze cu întreaga 
capacitate In activitatea constructi
vă. .

Așa cum se știe, obiectivul major 
care concentrează In prezent toate e- 
nergUIe este' realizarea cincinalului 
înainte de termen. Aceasta presupu
ne o largă mobilizare a rezervelor 
producției, ridicarea Întregii actlvl- 
tați economice la un nlvhl mal Înalt, 
ceea ce, desigur, este posibil numai 
printr-o intensă angajare conștientă, 
printr-o InsuflețltA participare șl în
țelegere politică a Importanței acesteî 
acțiuni — și, totodată, printr-o mal 
bună Înarmare a tuturor celor 
ce _ muncesc, cu cunoștințe econo
mice. în acest context apare ne
fondată orientarea unor organizații de 
partid caro au redus ponderea cursu
rilor eu profil economic, moflvlnd 
aceasta prin 'dorința de a evita alu
necarea spre tehnicism și profesio
nalizare In propaganda de partid. 
Trebuie clar înțeles că, In concepția 
partidului nostru’ Invățămintui eco
nomic nu are nimic comun cu teh
nicismul, fllrid un Invățfimlnt prin 
excelență politic, ce urmărește să 
Iacă mai bine cunoscute esența poli
ticii economice a partidului și, In ace
lași timp, modalitățile concrete de a o 
transpune In! practică. Cursurile e- 
conomice constituie un cadru exce
lent pentru dezbaterea aprofundata a 
unor asemenea sarcini esqnțtalc puse 
de Conferința Națională, -cum sini: 
orientarea producției numai spre 
ceea ce este util economiei naționale, 
sporirea eficienței si a rentabUItățll, 
reducerea clujllulelllor materiale, va
lorificarea superioară o materiilor prtj 
mo și materialelor, creșterea mal ac
centuată a pfoductlvltațij muncii — 
pentru conturarea celor ma! bune căi 
de soluționare n acestor sarcini ia 
flecara loc de muncă ; ca jtare. este 
firesc cn aceste cursuri sfi capete o 
pondere, importantă in cadrul for
melor de studiu organizate in Între
prinderi, centrale, Inființlndu-se no! 
cursuri acolo unde există tondițllle 
necesare, unde nu nu funcționat anul 
trecut decll cicluri de conferințe eic.

• Alături do problematica politică șl 
economică, pjroblcmaifcn alică tre
zește un viu Intere*, formlnd. șl In 
noul an, obiect de studiu în nume-

roase cursuri. Un Îndrumar extrem 
do prețios pentru aceste cursuri Li 
constituie proiectul Normelor vieții 
și muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, adoptat de Con
ferința Națională șl care, după dez
baterea iui publică șl aprobarea de 
către viitorul congres al partidului, 
urmează să devină parte integranta 
a statutului șl programului partidu
lui. Ceea ce se cere Învățăm! n- 
tulul este să nu se limiteze la dis-

inteligibil; do o incoerenta

strucțta rațională a operei 
și In sensurile sale lipsite

...___ ,.,,,
instrumente dea voința de construcție, unii dintre noi le-au elu-

______ . 9   — ÎS— J!—• ît 1-i A . e3r»4 A-î»polo f fîrta»î

tați Indmpinale uneori nu 
trebuie să ne facă să ui
tam dfumul • mare pe care 
mergem șl perspectiva is
torică. Este o datorie față 
de adevărul vieții să cu
noaștem șl să Înfăți
șăm acest drum cuteză
tor, realitățile Iiri ge
neroasa, faptele lui’ nenu
mărate, adine semnifica
tive. Dar îi!nd mereu pre
ocupați de a aduce In 
literatură Împlinirile so
ciale,' umane, este de Ia 
sine înțeles că neatenția 
fată de problemele șplj 
noaso alo vieții nu poale 
ajuta pe nimeni șl, în orice 
caz, nu se poate chema 
rcallism. Tovarășul Nicolae 
Ceattșescu se referea re- 

, cent, Intr-un discurs, Ia 
faptul că in Petroșani nu 
se făco pline bună pentru 
oamenii muncii. Da, acesta 
este realismul unui mare 
om politic : a privi in față 
adevărul .oriunde l-ai afla, 
Nu văd de ce un scriitor 
comunist român, atent Jn 
primul rind la drumul as
cendent al tarii,, nu or n- 
llngo șl asemenea subiecte 
In cărțile iul, de ce nu 
K-ar simți atlt de respon
sabil față de destinul nos
tru comun ‘ Incit să critice 
pe’ aceia, care nu fac iotul 
cn să ’ ' '
bine, 
pierde 
trlvă ț 

, probat 
vărul ’...
cale de a rezolva proble
mele. Iată, la o decadă' de 
in vizita de lucru a tovară
șului bșfltișescu, indicațiile 
devin faptă șl carențele se 
curmă.

A fi realist înseamnă să 
afirmi caracterul inexora
bil ol destinului nostru co
munist. Realitatea funda
mentală a țării noastre 
este socialistă și locul el 
In literatură trebuie să fie 
preponderent.

Aurel Draqoș 
MUMTAMJ

_ _______ ... _ _______ J do partid nu descris cel 
semnificativă, cl in . con- • moi realist sțtuațln socială 
_■__ .. J șl politică1 n tarii noastre

___1.și nu supus atenției unele 
,de echivoc, capabile sAre- probleme pe care, poale, -X —. — ff _ u, - • -M_ ’ —  <• E I. .’dl-niiana’-’ w’rt3 . 1 /A—Ol a
încredere față de resorlu- dnț ^Trecătoarele dificul- 
rlle bine studiate ale so- 
cletăfll și omului integrat 
in națiunea sa, In Identl- 

a- tatea de idei și de interese
cu tovarășii săi, clliblle in

puncte de vedere

în ce termeni trebuie 
gindltă lumea ? Care sini 
principalele motive arlisii- 
ce care o definesc ? lata 
două Întrebări fundamen
tale pentru un scriitor care 
sts vrea actual. Ele . vor 
influența structura artei 
Iul, transparența masaju
lui său. Dacă efortul u- 
mnn ar fi fără sens, iar 
discursul ininteligibil, dacă 
universul nu poate fl ra- ■ 
țlonallzat. romanele șl pie
sele iul Becket stat expre
sia acestei lumi a Iul NlhlL 
Dacă însă demnitatea celor 
multi, fraternitatea, solida
ritatea In acțiune, voința 
de a construi o lume a 
dreptății pot justifica via
ța și chiar moartea, atunci 
una din expresiile omului 
actual o constituie, de pil
dă, opera Iu! Malraux, cu 
figurile do comuniști din 
romanele sale. într-0 ase
menea viziune expresia ar- 
tlștScă rezidă, firește, nu In

comunicarea! articulata, in
telectuală.

Aceasta opinie reprezin
tă calea realismului Intr-o 
literatură tinărfi ca a noas
tră. Ea constă In în
crederea față de substan
ța raționali a lumii in 
care trăim. In acceptarea 
existenței unul sens so
cialist nl vieții, ca postu
lat fundamental. Desigur,. 
lucrurile nu devin acum 
moi simple. Poate so-de-’ 
tatea noastră să susțină ,a- 
Bemencn adevăruri ? Da, 
răspunsul nostru este dt 
se poale de ferm. Pro
blema realismului nu este 
atlf o problemă artistică, 
ei una socială. Socialismul 
oferă omului temeiuri pen
tru încrederea In lume, in 
coerenta el adincă. ’ Nu 
esțc bine, și partidul nos
tru nu acceptă asemenea 
practici, nu cate drept și 
adevărat să falslfld reali
tatea, In numele nid u-

meargă treburile 
Socialismul n-ar 
din asta, cl dlmpo- 
Mal alea dl viața a 
că n spune ade- 
înseamnă singura

Ion MICLEA:
cinema

MUNCHEN"

£«

-13,43
11.1^ ; 13,U ;

13,M ;

UNIREA —

• ' Un candidat Ia președinția i I’A-
TRtA-S ; 11.M : 15 ; iop.3 : ÎS ; 51,15. „ -
• Tora S Tora i Tora I i FL.XMURA 18
-5 ; )V5 : 1® : ÎS,», EXCELSIOR- ‘ "
s'îsiîjo : ta; guokia — e.is;
J2.S3 ; 18,13 ; 1S.SJ.
• Viața de familie s CAPITOL — MJ;
I. 1,55; 14; 16,13.
o (tata filmului" chinezesc 1 l-’ata cu 
pârul cârubt '■! CAPITOL'—■ S3.JL'? 
O Un adevăr pe jumătate i LUMINA 
-tS-iSU’,®! fîtiS :,17 -.p.,:.
o..Programele.dese ne animale,penlru'
copil — is, Pero șl prietenii săi " — 
15 ; 1® 18 ; M : DOINA!
• Dambl : SCALA — 9.; 11 s
17 ; 1# ; SI.
• Lumea animalelor 1 TIMPURI NOI

0,33 — as.15 fn continuare.’*' 
o Aventurile unei prințese germane 
ta curtea Regelui Soare ■ SALA PA
LATULUI - 17,15 (scria de bilete- 
4315) ; so, 13 (seria de bilete — 5555), 
LUCEAFĂRUL — «.53; 11,15; 1MU;

; SI, BUCUREȘTI — 5,55 ; 1,1 ;
15,39 ; 18,15 ; 18,53 ; 51.
• Sfinla Tereza șl diavolii ■ CEN
TRAL—5,15 ; 11,30 ; 13.53 ; 18 : ÎS,15 ;

CIULEȘTI — 15P0 ; 18 ; K4H,
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,53 ; 15,55 ; 1® ; 
33,15.
• Mania grandorii i FESTIVAL — 9 ;
II, 13 ; 13,3® ; 1®4 18,15 ; KJO, FERO
VIAR — S ; 11,15 ; 13,13 ; 13,55 ; 18,15 ; 
2(3.30, MELODIA—S ; 11,13 ; 13.» ; 15 ; 
1W ; 24,53, MODERN — 9 ; 11,15 ;
13,M: 15; 18,15; 20,SX
• Fata care vinde flori : VICTORIA
— 0.30 ; 12,13 ; 15 ; 17,55 ; S3,IS.
• Mesagerul 1 FAVORIT — 9.15; 11,3#;. 
13.45; 15; 18.15: S3.S3.
O Surcouf, tLgrul celor 7 mări —10 : 
12 ; 15 ; 18 : 18,13, Am fntllnlt țigani 
fericiți — S9,M CINEMATECA (sala 
Union).
O Felix șl Otllla : LIRA — 15.33 ; 19.
• ■rilnrmvlntațl animalele șl copiii : 
BUZEȘTI — 15,13 ; ÎS ; 10,10

— H,» ;

U ; 15 ț

© Dacă <s mar|l, e Belgia î GRțVTTA
; 11,13 ; 13,-;j ; 15.43 ; 18,16 ; 113.39. 

MOȘILOR — 13.M ; 17.45 ; K.
O Lupa) negru : FERENTAJU —
IS,S3 ; 17,15 ; BJ. ■
o Balaaa Iul Cable Hogue : DACIA
— 9 ; 1143 ; . 1J,» ; 16 ; 18,15 ; 
DRUMUL SA1U.I — 13^*J ; 17,45 ; ! 
0 Pescărușul : PACEA — 16 ; 18 
0 Creierul : BUCEGI " ' 
W, 13, MIORIȚA— 9;
13,45.; 18 ; «svkU 
o Cornul do capră : ARTA 
18 ; S3,16l 
0 Nevăzut, necunoscut t 
11,33 ; ÎS ; 23,15.
0 Ferm.» din Arizona s COTROCENI
— 15.3.3 ;. 19, POPULAR — 12.M ; 15,30 ;
iS-WMiMâBcA rt 15,» ; 

18 ; XOJO, TOMIS —0 ,* 11,15 ; -----
13,45 : 18 ; 23,15.
0 X9,C©3 do leghe' sub .mări : CRIN-’fl 
GAȘI —15^3 ; 18 ; MA2.0 Aventuri la Marea Neagră ; RA
HOVA — 15,3® ; 1«.
0 Procesul unei stele i VOLGA — 
9 ; 13,15 ; IM® ; 15,43 ; 18,13 ; MJ0.

Mărturisirile, unoi comisar do po
litie făcute procurorului 
VIITORUL — 13,45 ; 1B ; 30.15. 
0 Gentlemenii norocului
— 15^(3 ; 17.45 ■ 20. 
0 Jocul dc-a moartea : 
15,» ; 1® ; 23,15.
O Naufraglafi tn spațiu i FLACĂRA 
—15.5® ; 19.
0 Fuga după liniște s PROGRESUL
— 15J® ; 11 ; 25.15.
0 Provincialii ! VTTA'N — 15.1) ; 15; 
Bl,15.
S Sațul meu, patria mea i LARO 
M ST —15,53 ■; 17^9 ; UM3.

13.» ; II.
I unei

: 13.M ; 15,43 ; 18,13 ; ri.W.

republicii i
f COSMOS

MUNCA

• Teatrul satiric muzical ^OrTănaso* 
(aala Savoy) : Revista are cuvintul — 
19J9.
• Teatrul de revistă șl comedic „Ion 
VasHcscu" : Siciliana •" "

O editură relativ linfirfi (Edi
tura pentru' turism), care ișl 
caută încă un nume șl o embleț- 
mA. ne oferă de la o vreme a? 

, ; rwrițil ce , se impun atenției ki-

j, inețle. 1
ărtli .teta 
teflcllnlr 

ditartl „Meridiane'. (
" tură ra’.Uliul'să’ fiblprezență in 

această toamnă a flăcării- olim
pice cu p carto de 'totofraifll arț- 
tisilea-dedicată orașului — arenă 
ă tinereții, a jtacit și. ardoriî 
șportlve. 1.
. Autorul nu a urmărit numai 

o introducere, o ghidare ta peii 
sajul drașulul tavesUgat, cl, la 
tot panii, no Împărtășește ceva 
din propria sa stare afectivă.

Printre colonade, fațade, gru
puri statuaro șl ■ flnttal, retina 
sensibilă • a aparatului de foto
grafia; reține un MOnc.hon de
tașat de zgomotul, de fcb-'.‘.!'a- 
lea diurnă n unul 'mare centru

Carnet plastic

s b s n o a
7 ■ ’• • i
în ansamblul formelor de studiu 

ce se organizează, de o măi mare 
atenție trebuie să se buctlre din par
tea organelor și organizațiilor de 
partid cursurile de materialism șiiin- 
țlflc, mai ales la sase.

«Fondul bogat do Idei al propagan
dei de partid .poate fl pus pe deplin 
ta valoare prlntr-o metodică adecva
tă, aptă să stimuleze gindlrea politi
că a oamenilor, să dezvolte capaci
tatea lor de a analiza șl Interpreta

.. ■■

I
!•

euțli principiale, abstracte, despre a- 
ceste norme, ci să militeze pentru 
ca. ele să devină o călăuză a fiecărui 
comunist, ca șl a celorlalți oameni al 
muncii, să se întruchipeze ta taseși 
viața și arii vi tal ea lor dc zi cu 
zi ta producție, ta societate, ta 
familie. Iar in această privința, 
experiența arată că esențial este 
ca dezbaterilor să li se imprime 
un caracter concret, făcîndu-sc refe
riri la viața, activitatea, preocu
pările fiecărui colectiv. Nu este 
de conceput, de pildă, ca tatr-un co
lectiv In care mal au loc caruri de In
disciplină, manifestări de parazitism, 
abater! de la normele, moralei socia
liste. dezbaterile ta învățămlntul tte 
partid să încă abstracție de aceste 
manifestări, înalta combațJvltate a 
propagandei împotriva oricăror men- ■ 
talități ț: comportări străine eticii

î _ PiU’CtirvyT/ UEulr
falităț! ți comportări Străine eticii 
socialiste sau Ideologiei noastre esle 
o condiție esențială pentru creșterea 
contribuției c! la educarea revoluțio
nară —â celor ce—muncesc.

realitatea economico-sodaH. Pre
ocupările pentru perfecționarea me
todicii slnt cu atlt mai necesare cu 
cit șl anul trecut eu existat nu pu
ține deficiența In acest domeniu. 
Avem In vedere, de pildă, tendința 
de uniformizare caro s-a manifestat 
in unele locuri, de orientare a acti
vității propagandistico cu precădere 

• spre lecții, spre expuneri. Unii pro
pagandiști se dcprlnseseră să vor
bească numai el, Ignortad, auditoriul. 
Este timpul ca. asemenea mono- 
loguirf, care încurajează pasivita
tea, să lase locul dezbaterilor, 
schimbului viu do 'idei în ambele 
sensuri, de la propagandist la cursant! 
și do in cursanți la propagandist. In 
spiritul democratic ce caracterizează 
întreaga activitate a partidului nos
tru. . Dezbatere.! colectivă, eu partici
parea vie a tuturor eursauțllor, tre- 
bnle să devină forma de bază, prin
cipala modalitate de desfășurare a 
învălămlntulul de parild.:
. Alături da dezbateri mult.aprs-

date do cursanți stnt răspunsurile ta 
întrebări,' menite &ă le clarifice nelă
muririle, tot ceea ce nu a fost pe de^ 
plin înțeles. Avantajele lor pot tl din 
plin fructificate numai dacă Intre 
propagandiști șl cursanți so dezvoltă - 
un dialog liber, direct, despovărat de 
orice șabloane sau răspunsuri sle- 
rcotlpe. Pregătirea eursanțllor, mun
ca lor in Intervalul dintre dezbateri 
presupun, desigur, șl un susținut 
efort do studiu individual, trebuie să - 
fie sistematic sprijinite prin consul
tații, recomandări bibliografice etc.

Este un adevăr ulcmentnr că buna 
desfășurare a studiului depinde In 
mod ho țări tor de propagandiști, do 
competența și priceperea lor. Cu ton
te acestea, nu slnt rare cazurile clnd 
se constată că această sarcină de 
răspundere a fost incredinlată unor- 
oameni slab pregătiți Acum. Ia În
ceputul unul nou an de studiu, eșlo 
Intr-adevăr momentul ca selecționa
rea propagandiștilor afl formeze o- 
blectul unei atenții speciale din par
tea organelor de partid. Pentru, ca
drele de partid șl In primul rind pen
tru secretarii șl membrii birourilor 
comitetelor județene, municipale șl 
orășenești, membrii orcanelor alcso 
din întreprinderi, instituții și de ta 
sate, conducătorii unitaților economi
co și soctal-cducatlve este o îndato
rire do onoare să ia parte nemijlo
cită? la activitatea propagandlsllcfi.

Activitatea Ideologico-propagandls- 
Ucă®a doblndit un puternic suport 
prin organizarea, inceplnd de anul 
trecut, a cabinetelor de științe so
ciale în Întreprinderi, școli, comune. . 
Noul an do studiu va trebui să mar
cheze generalizarea experienței va
loroase care a început să se Înche
ge, îmbogățirea fondului documentar 
cu materiale noi, In primul rind In 
sprijinul însușirii documentelor Con
ferinței Naționale, Incit aceste cabi
nete să se poată manifesta ca or
ganisme vil, instrumente^,active de 
propagare a Ideologici șl politicii ' 
jșartlduiul, centre de atracție pentru 
propagandiști și cursanți

‘ A ridica Invățămlnrul de partid la 
un nivel superior, a-i Imprima su
flul creator, caracterul militant pro
prii întregii activități a partidului, a 
race din el un puternic Instrument 
aj activității politice a maselor — lată 
o sarcină centrală pentru a 2L 
Îndeplinire organele și organizațiile 
de partid slrit chemate să nu-șl pre
cupețească eforturile.

cărei

comercial șl InduslriaL Ceea ce 
se impune este fața meditativă 
a orașului, luminosul său zlm- 
boi, interiorizata sa retrospecțle. 

O secțiune reslrinsă pare a fl 
dedicată unor Instantanee me
nite să pună in lumină ceva din 
contrastanta forfotă ' umană a 
metropolei. 'Prezența ^chipului 
uman este 1a fel de interesantă 
— pare a spune artistul — atiț 
In neclintirea statuii, atlt in 11- 

. cărui da culoare al vechilor 
■ maeștri, cit șl ta existența 

diurnă a orașului,’ oraș in caro 
ca și odinioară nl se arată pro
filuri joviale, măști interioriza
te, expresivitatea mozafcată a 
pietonului, a cintărețului ta ghi
tară, a turistului ^urprtaa țe- 
zfnd pe treptele de marmură, ale 
cutărui ' șau cufărul edificiu. 
Apoi, nu putem trece cu vede
rea, ca o componentă distinctă 
a personalității artistului, ală
turi de confesiunea filozofică, 
alături de extazul liric, simțul 
pronunțat al ironici, alternanța 
volta a mărturisirii grave cu 
gluma spumoasă șau tonul sar
castic.

Fiindcă un oraș complex, de 
configurația MUnchonulul, cu. 
atltea frumuseți, dar și cu atitea 
contraste, nu se putea derula pe 
sub ochii artistului fără ca a- 
cesta, isă-și. pună ta valoare," o 
dată cu cunoscuta-! receptivita
te, o umbră de malițiozitate,

.Datorită imaginii de o aleasă 
calitate artistica și cu multa1 
acuratețe selectată, cit ri dato
rită textului semnai dc poetul 
Toma George Malorescu, cartea 
eonsUtule deopotrivă o atrăgă
toare eșalonare do mărturii ale 
unei călătorii trăite anterior 
penlru noi, cititorii, șl ta re- 
pareurgerea căreia, fio numai șl 
prin răsfoirea cărții, avem pri
lejul să trăim O călâwrJb in 
timp, petrecută revelator sub 
semnul urmi act de cultură.

Mihai NUGULESCU
°) Album de artă. Editura 

pentru turtsrn, 1972
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Comunistul — nu numai exemplu 
înaintat, ci și luptător pentru nou

Am citit proiectul de norme cu 
multă atenție. El reprezintă Tn- 
triade văr o sinteză a*, principalelor numele lui fon' Gal sau Eugen Ti

mar le Intllneștl frecvent in „cro- 
;j. ualeile" de întrecere. Fie ta e-vorba 

ale cUțlI șl edilțățll so- dq simpla îndeplinire a sarcinilor 

sale prevede: „Sluhca auu de o nouă tehnologie de'fabrl- 
fundamentală, de cațte sau, pur șl simplu, de o nc-

• ™, ■_—jjg ^onomlslre a metâluluL

Munci! Socialiste — are la activul 
tau nu mai puțin de 100 Inovații — 

, numele lui ion Gal sau Eugen Tl-
jaorme care se desprind din viața 
șl munca comuniștilor, principalele 
imperative ale eticii șl cchlUfțU so- do simpla îndeplinire a sarcinilor
claliste. De exemplu, unul dintre de serviciu, crearea unul dispozitiv
articolele L....
este o datorie_  .............. r_.
onoare, a fiecărui, membru dl țiune de economisire a 
Partidului Comunist. Român, a tl- Șl ca ei sirit mulțl alții.
neretulul comunist De aceea, ci 
trebuie să fiț un 'exemplu de dă
ruire și pasiune In .muncă, ta-actl- 
vltatea creatoare, pentru făurirea 
valorilor materiale ți spirituale ale 
șacletățil".

Șl asia este. Uzina noastră' s-ci' 
dezvoltat mult In ultimii ani, a de
venit o adevărată citadelă a Indus
triei construcțiilor de mașini j prac
tic, ultimii 10 nnl au însemnat ridi
carea — alături de capacitățile de 
producție existente — a unei noi 
uzine cu utilaje ijl agregate de cea 
mal înaltă tehnicitate. Rezultatul i 
o producție de oproape 300 (MMJ auto
camioane, care pot fi inUtelte 'L. 
țară sau peste hotare. Toate aceste 
realizări le-am obținut, firește, 
prlntr-o muncă susținuta, prin efor
tul și dăruirea- întregului colectiv, 
în fcșințea fiecărei bătălii s-au si
tuat, de flecare dată, comuniștii. 
Maistrul'Nlcolae Contantei, Erou al

Nici o concesie
> fsță di tendimțA indmd^lssteî:
fi ■ '■' '.u.m L .. ■ >.
F în condițiile' societății noastre nu Duj 

poți vorbi despre muncă, despre a- 
flrmarea profesională a oamenilor 
fără a vorbi — In același timp — 
despre spiritul de colaborare șl În
trajutorare In’ muncă, despre soli
daritate. Pentru că ele caracteri
zează viața noastră; munca noastră, 

încălcarea acestui principiu pre
judiciază șl pe vinovat și societa
tea. Iată un caz petrecut la noi In 
brigadă, de exemplu. La un mo
ment dat, unul dintre lăcătuși — 
mlzlnd pc faptul că lucra in acord 
.global — a Început să tragi chiulul; 
mal mult sta declt lucra. Cpllalțl 
au încercat să-1 ajute. Nu cum ve
dea el Insă —- treclndu-l cu ve
derea — cl arăllndu-l greșeala, crl- 
ttdndu-L O data, do două orL

V - ■ :

Numele fruntașilor In producție 
este cunoscut șl cinstit, exemplul 
lor este urmat, sfatul lor este orl- 
clnd binevenit șl ascultat. Uneori 
constatam Insă cu surprindere că 
In direcția popularizării exemplu
lui comunist Înaintat se face prea 
puțin sau nimic. De aceea, cred efi 
Înscrierea in proiectul de Norme 
ale vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii șl echității socialiste a 
încă unui paragraf privind popu
larizarea prin toate mijloacele a 
faptelor exemplare, a oamenilor 
Înaintați al zilelor noastre — ar fi 
binevenită, ar întregi cadrur’nor- 

!n mcior noastre elice. Comunistul 
trebuie să fie un exemplu înaintat, 
dar șl'un luptător pentru generali
zarea exemplului înaintat.
Carol NAGY 
mecanic. Erou al Muncii Socialiste, 
Uzina de autocamioane — Brașov 1
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— Obiectele au fost furate 1 Așa aii 
părăsit Întreprinderea....

— Toate 7
— Toate I
In fața noastră — a subsemnatului 

șl a in teri oro torului meu, ing. Ale
xandru Șerban, directorul Fabricii de 
porțelan Cluj — sute do obiecta do 
porțelan, cu cele mal diverse între
buințări : vaze, statuete, scrumiere, 
cești, farfurioare, farfurii, «bombo
niere, platouri etc. In cile unul, două, 
trei mu... 12 exemplare ! Șl totuși 
ceea ce frapează este nu numărul 
obiectelor, nu diversitatea lor; el alt- , 
ceva s unele dintre obiectele cu pri
cina — descoperite de organele de 
miliție Intr-o mașină, la zeci de km 
de Cluj — poartă — gravate nrtls- 
tlc I —■ ...monograme sau numele și 
prenumele Întreg ale celor care in 
mod fraudulos șl le-au Însușii.

Oare aici se știe dinainte cine va 
sustrage, din avutul obștesc șl .pentru 
ca să ture cu... plăcere 1 se gravează 
numele pe obiecte J Inllmplarca are, 
desigur, un anume haz. 1 ~
parte gluma, cete de mal 
o istorie a lor. Mal Inainf

. ..Mă veți întreba, poate, ca am 
c.IștlgaL Data nu totul, am dștlgat 
totuși esențialul : am spus un nu 
categoric tendințelor Individualists 
de h munci ell mol puțin șl de a 
cere do la societate — deci de.la 
noi, ceilalți — cit mal mult ; nm' 
păstrat neîntinat principiul echită
ții. Noi! iul tovarăș! de muncă vor 
face — slntem siguri — restul, li 
vor îndrepta, '

Uneori am stat șl m-am glndlt : 
pe ce a mizat totuși el. ptecjnd de 
la no! 7 Ș!-mL răspund : poate po-‘ 
faptul că va da ’de un alt șef de

fi

brtgadă, ma.l puțin ’ferm, de tova
răși de muncă mal îngăduitori. De 
aceea, eu fac propunerea ca In pro
iect să fie insftrisă, alături de pre
vederile exlslcnie în acest sens, șl 
obllgallvltaica ca toți factorii de 
conducere să stimuleze, prin toate 
mijloacele, spiritul de echitate, de 
întrajutorare In muncă, stima și 
respectul reciproc.

Iosif PÎRVOÎȚI
«udor, șef de brigadă — Uzina 
de rricișini electrice — București

Și in educație, vorba să fie 
însoțită de faptă ;

■?

■■ il

Glodurile pe care le aștern 
aici mi-au fost sllmlte de 
iuedltațln oupra prevederilor cu
prinsa în proiectul de Norme ale 
vieții și muncii comuniștilor; alo 
clicii șl echității socialista. Aud a- 
cleaea in Jurul meu, la radio, la te
leviziune îndemnul do a educa pe 
tineri prin și pentru muncă, Nu-1 “ 
rău "spus, dar ml- se pare că tatăl 
meii a procedat mal practic. N-a 
spus „hal să te educ eu In muncă", 
cl pur șl simplu m-a luat de tnlnă, 
m-a adus In uzină. Colectivul, ri In !'

.ei.M ; ar : M.ej 
Jupă care nu venlt la 'mlne șlml;âu'^ 
spus. Trebuia Bă Intervin ; ora ine
chitabil ca' ceilalți să muncească’ 
iar el să, stea șl la plata să pri
mească salariu egal." tn plus, sec
ția verină nu-ș! putea desfășura 
activitatea in bune condllli, fără . 
cantitatea întreagă a pieselor ce se 
prelucrau alei, cantitate ce nu se 
Eutea realiza In astfel de condiții.

-am observat pe lăcătușul In cau
ză c! leva zile, m-om convins că lu
crurile nșa stau, 'cum ml s-a.spus ; 
l-am chemat șl l-am sfătuit să re 
Îndrepte, A refuzai. De aceea, l-am 
normat separat. .Clștlgul urma șă 
fie acum direct proporțional cu 
realizările., Din lene, din lașitate, el 
a preferat să plece din întreprin
dere, In loc să se îndrepte...

© © @

l Un iktar simpatic șl teteilgent, J 
’ despre care prietenii și cunoscu- l 

|I1 er fi fos-t gata ta declare ta i

!aro cumpătarea omului In toată 1 
.‘firm, - a' ’

cercetarea organelor d„
. ceea ce l-a determinat pe mafa- 
J teul, tau db !a uzlpă, afiînd ves- 
i tea, să exclaim : „Imposibil I 
1 Trebuie ta fie o eroare”. Cltova, l 
i ore mal tirzlu. In fața do- 1 
; vezilor, maistrul admitea, cu J 
j părere de tau : „Cine s-i 
l așteptat ta o prostie ca asi._ _
J partea Iul 7 !“. Așadar, într-o 
i seară de vară, iinărul simpatic 
7 și
1 zile Capitalei, __ —,
I tona sa — comenllnd cu destulă 
• convingere un film dc dragoste. 
\ „Intrăm șl boi' intr-un restau- i 
i rant 7“ -* Li Interpelă fala. Cu > 
1 prea puțini bani In buzunar, ca i 

I Ipâlnie de chenzină, el !!■ dfidea ■ 
! înainte cu filmul, dcscop«r!rwiii-i

ajuns, de curihd. In l 
organelor de miliție, ț

®-ar Ii i
asia din ‘

într-o 
de vara, tinarui simpatic i

;ellgent so plimba pe steă- l
Capitalei, ' la braț cu j prie- ț

*

t iDtunie se cnenzina, ci ir rumen j 
! înainte cu filmul, dcscoperlndu-1 ) 
J noi calități. „Facem ți noi o , 

plimbare cu taxiul la șosea ?

V Lfr 1 K£ U U 11C / W f L Us, 
dar cum stăm cu 

betonarea
, • * . - • - țj 1

neailll de nimeni. Ce 
ta mai lungesc vorba, , 
după ce ne-a scos peri 
albi, după ce s-a fo
filat o dată, făciâdu-sc 
că pierde ..seria’', 
după ce era gata-gata 

pierdem definitiv 
locul, ăm recurs ta ul
tima'soluție : soția lu! 
nea Velicu, Ajutor de

scvuiic us umn. vum rilă 'el; In jsfirșlt, 1-ăm 
este Cdnirala de la .‘Înduplecat ui l-am vă- 
Ciungetu. Sq șîlc : In «ui. Inir-o dimineață; 
acest răstimp, naa Ve- pui ta patru ace, ur- 

............   .. Ucu a cțescut oi In- clndu-se J In ILATA 
tele, mă rog. cum ee suși, „a-a‘ betonat el ■*”

tterele unde a-nu râs- 
plndlt „promoțiile" B«- 
cazulul, Argeșului, Lo
trului 1.~ Sc știe : de 
mal bine de două de
cenii, n«a Velicu a 
turnat munți de beton 
pe creste bătute d,e 
vl.-it mu in văl. spirit' 
tocate de ape. în sub
terane înguste sgu In —.----- .■ -
aule monumentale, prei, pentru că dato- 
ecobîte In masiv, cum rită 'el, In sfîrelL l-am

Povestește secreta
rul comitetului de 
partid de Ja Lotru : 
„Ești puș uneori In 
împrejurarea de a ca
racteriza., in cllcva cu
vinte, pa spațiul în
gust ol unei rubrici'de 
formulat, cita un co
munist. cite un con
structor. Scrii acolo, 
după cum e omu's : 
harnic, priceput, ridi
cai profesional, sări-”
tar, cu moralitate . 
bună ; dacă are de
fecte 11 trec! și defec
tele. uiâ rog. cuiu &u suși. ,^i-u ltuujiiui ,vj 
cuvine... Dar stau de însuți, qa om. ca me- BucurcSU- .Uor 
multe ori In fata unor seria®, ca mmehni de pateu zile tot am stat 
asemenea formulare și partid”, cum zice ittgl- cil frita-n Bin, să nu 
mă cuprinde un fel de nerul losup, șl i-a u-‘ ne pomenim cu nea 
ciudă pe spațiul lor jutat, șl-1 ajută‘-și pc Vâllcu plcind din șo
ptea mic, pe . rubrici-: alții ■ -< 
le acelea înguste, care

, te obligă i& cuprinzi 
un om !nlr-o forma- le. clipă de clipă, tea. 
lă : combativ, cu nivel tă viața, patriei.
politic ridicat, cri dra
goste de muncă™ Si
gur. asemenea formur, 
laro nu pot fl con
ceputa altfeL Dar spu
ne-mi, cum să cu
prind- eu. In numai 
două vorba, da pildă, nă In străinătate și 
pe rtea Velleu, nea pontau unul din ele 
Mihal Velicu de în be~ ne-am glnrtlt la eL

pui, la patru ace. ar

de... MedlleranaJ .via
plimbare cu taxiul la șosea " . J 
Ea, prietena, avea chef de o j 
pUmbaro cu mașina. Chiar de-ar " 
fi să fure o mașină L„ O Jumă
tate de oră mal llrzib, lată că se 

,■ Iveșțojocazia : In fața unui garaj 
oprește o camionetă, șoferul co- 
boariV--—itteind riiclle In con
tact. El urcă la volan, tata ală
turi — drum bun. O camionetă 
zigzagind pe una din străzile

să-și urmeze nln iw șanUer ri spu- 
cpnștllnța cu metalul: nlndu-na candid că a' 
nobil al muncii dărui- pierdut legătura la 
te. clipă de clipă, tea- .vlleea sau la Pitești...

Nu s-,a-hilmplat așa.
Secretarul da partid Peste o săptărplnă am 

continuă : prim!'., la sodiu, o
j, — Anul trecut ne-am Mustrată do la nea Vc- 

gindît să-l facem lui 
nea VeJlcu o mică 
surpriză. Primisem 
niște bilete de odlh-

____ I
principale dă repede de bănuit, i 
Clțlya cetățeni li strigă feă o- ’ 
preasta, ol — nu 1 intrase In ' 
hora... Dar mal slnt și Intersec- s 
UI, cu agențl de .circulație. Sâ- ’ 
Iote, vlreaz-o ! A vlrai-o Intr-un l 
rM tfrralnlr* Rfin! nmwe, r'-Hmfrf'i-

. "n | 

clipa aceea, tocmai in di pa ho- | 
târiloarc, el, băiatul Inteligent l 
șl cumpătai, nu sa glndlsa ta '

parte, la Incepuțul de drum Ipme- 
serto, de îndrumările unor oameni 
Ia tel de destoinici. Șl nu Io pare 
rău. Acum au venit să se specia',!-; 
zctze1 In secția noastră și alții. Pe
tre pogan. Ștefan Dugcac. Ion Con- 
stântlnescu — slnt doar clllva din
tre el. Au ajuns să re înțeleagă 
fără multe vorbe. Ca secretar de 
organizație do panld, mâ bucur sin
cer clnd văd ta Intre oameni se sta
tornice®: relații de colaborare, trai-, 
ntee, comuniste. Eu aș considera o- 
porlunft propunerea de a se gdănțra 
Ia unul dintre paragrafe obligati
vitatea expreșă pentru secretarii 
organizațiilor de tata, pentru toii 
comuniștii MeșI In diferite funcfil 
de partid șl de stal de a crea peste 
tot rondlțll ca oamenii muncii să 
aollce In viață, In muncă, prevede
rile din proiect.

Ion DELJESCU
Ș! lecroltlrâl1 cpmttefufe^S^pcirlid 

In ««/“fin

■1-

special maiștrii Ion Dumitrescu șl 
Gheorgho ManoIIii; n tăcut restul. 
Dar tot așa, fără prea multe vorbe.

Acum, iri «secție ne pregătim să 
sărbătorim sapa cu role eu numă
rul 1 milion. Am început produce
rea lor prin 1030 : nu erau rele, dor 
nici vorbă ' să reprezinte ceea ce 
slnt azi : adică produse, rerule P0 
ci bună parte a gțpbutaj. Nu s-au 
tferfeețlonat singure, S JflTgU, 
fjKfi-onat. oamenii, Nn cu.-vorbe, ci; 4- ■ . ...........................
cu fapte. Strungari! Vasile -MateW 5 t d® la secîla 5«Pe-forQl- 
NKdBte'Savu, de exerfiplfflEalfUvur- f uzina — Ploiești

Am încredinja! .tiparului doar cîfevrf din miile de gînduri generate „ 
de prevederile cuprinse in proiectul de Norme alo vieții ți, muncii 
comuniștilor, alo clicii și echitâ|ii iocialisfe. lnsu;indu-și principiile 

■ de muncâ și de vinfâ cuprinse în proiect, oameni de profosii dintre 
ceia mai diferite simt nevoia să mediteze asupra cermjolor Formu
late, să-și spună părerea, să facă propuneri, așa cura meditează, 
iși spun părerea și fac propuneri asupra acțiunilor fundamentale 
inițiale de partidul nostru în acești ani do edificcro socialistă. RE
DACȚIA ZIARULUI NOSTRU VA 'GĂZDUI CONSECVENT, IN A- 
CEASTÂ PAGINA, OPINIILE ȘI PROPUNERILE PE MARGINEA PRO
IECTULUI DE NORME ; DE ACEEA, INVITĂM CITITORII Sl COLA- 
BORATORII NOȘTRI SĂ-ȘI SPUNĂ PĂREREA DIN PERSPECTIVA 
EXPERIENȚEI PROPRII DE VIATĂ, DIN DORINȚĂ DE A CONTRIBUI 
LA DEFINITIVAREA ACESTUI DOCUMENT DE .’ARTID DE MARE ÎN
SEMNĂTATE PENTRU CONTINUA PERFECȚIONARE A OMULUI 
EPOCII SOCIALISTE.
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zid trainic. Răni ușoare. Camio
neta — zob. „Cum de-ai fost tu 
In stare* să (aci una ca. asta?” 
a vrut să știe maistrul,; „In 
dlpa clnd tun urcat la volan nu 
m-am glndit la consecințe".

șl cumpătai, „ .
Intră in conflict cu legea, că 
s-ar putea să provoace nenoro
cirea lui șl-a altora.

Am tasUtat asupra acestui 
caz din dorința do a exprima 
un punct do vedere In legătură 
cu „destinele In derivă" ta. care 

-ss?£^?£ip$tevn ortlrelfl^ublj-o) 
cate Irs „Sanîeln" și foarte nu
meroasele scrisori sosite la ro- 
dac’pe- lDrspre (xtaaițta, In , fa-.J 
miile. In școală, in instituțiile 
șl întreprinderile u nde ti nărui 
Ișl începe activitatea productivă 
— s-a vorbit mult și toți slnt 
do acord cA părinții au o maro 
răspundere, profesorii șl îndru
mătorii la fel. Dar la optspre
zece ani este ilmpul să 1 se pre
tindă tinărului o atitudine res
ponsabilă față de rostul lui in 
societate, la această virată, fie- 

l care are rapacitatea să aleagă 
■ șl singur drumul drept, dramul 
ț unei existențe clădite pe demni- 
! iatea muncii,’ pe principiile mo- 
1 rale sănătoase pe rare le pro- 
i movează orindulrea noastră. 
’ Societatea oferă, din ’ acest 
l punct de vedere, modele deoae’- 
i bit de învingătoare. Destinele . 
î celor mal .nulțl '.inerl nu latră 
l „In derivă" tocmai pentru ta el 
’ nu și-au uitat nici o clițffi„lnda- 

, torirlle, răspunderile. M-a Im- 
i pcestonat mărturisirea 'anei In- 
1 ■ vâțâioarc pensionaro din județul 
l Vrancea, viorica llncarie, sire, 
J '^s’fwi'n-Hn-shF» î/inhif HnAr r*ui. ■

0

<y

gh
ii

l!cu. Intălișlnd un 
peisaj kisorit de pe 
țărmul Medlteranel și 
avlnd pe verso urmă
toarele cuvinte: „Dragi 
salutari da pe Medî- 
terann. Mulțumiri pen
tru atcuțl» acordați 
oamenilor muncit”..

___ , Iar: dedasubt, cu 
unde să . știm alt scris, cu mațuscuf , 

■,că bunele noastre In- l-'— ■
tcnțll o să-1 tranafor-

toane-Centrală 7 Pot Nu ca o recompensă,
cu să arăt acolo cl pentru ta, roalnien- imhwumw; r uiuuiav. ■ 
calitatea lui de vele- t@, socoteam ta. are Semnat : „Famtlla Ve- 
ran al Bteazulul, de nevoie de odihnă. Dar llcu“. Iar dcdomibk cu 
ctitor ai Argeșului, de, de 
suflcl al Lotrului?™ ta le, 'iști poat-scriptum : 

„.MEDITEIIAN'A CA*Și pot ou șă atașez foii 
oficiale șl niște do
vezi concreta alo cali
tăților acestui om 7 Do 
pildă, E _
care ne-o trimlș-o nea .............. . . . • . JB.-.., ;
VeJlcu anuf.trecut de alte lumi. („Cum, formuigr, cum este In

Dar de ce ar trebui . . ...
.-giasată, tocmai această . rv.-i i.-i Centrală ! Cred 

Huslratâ caracterizării ’ că glumiți6'). Dacă’ a
Iul nea Velicu 7 Cc-ar văzut că nu ne con- 
puteu ea ' să adauge vlnge,, a schimbat nla- 
portretulul acestui om ca : a ' 
aspru, cunoscut si în
drăgit de mii de con
structori de la Lotru 'pe urmă, zău, plec eu
®i de pe toate șan- tes'.imt. de bunăvoie' ai Petre DRAGII

tcnyi o sa-i iranaior- v,™
mo p« nea Velicu In- MEDITF3LANA. DAK

CUM STĂM CU BEI 
TONAREA i

Spuneți, pot cu să 
arăt, lntr-un; spațiu de

5 domTe.,®ărfple^)n°a

cînd e In toi betona- ®®!u : om penirti
care construcția este o 
chratlune a vlețiriul 
personale. Dar. fie. șl 
această formulare; 
spune ea oare totul 
des pre ’ nea Vel leu1, 
despre, alifia ca el 7

tr-un pachet de dlna-
____  __ mită .Mal lnfil ne-a 

ilustrata - pe privit ca pe niște fiin
țe ciudate, venita din

început să ne 
roage :. („Numai pini 
terminăm plafonul șl 

urmă, zău, plec eu

Cînd nu scrii acasă...
șoptit — Si.do tată ? întrebăDlnir-un" sat 

mume coboară un 
trln.

Călătorește clteva 
ceasuri cu trenul, pină 
la Galați. Poate că In 
oreief lung" dp drum, 

■ cineva l-o fi întrebat': 
„Încotro iți porți. bă- 
trlnetea, omule 
„Ia, lâ fiu-meu, b4->. 
nuim lesne răspunsul. . va 7 Vrei să pleci.7 
Lucrează acolo și mă ’ — -* '
duc sâ-1 văd“.

Fiul 7
Nlcolae Doru, mais

tru principal la șan
tierul nr. 31, de ta în
treprinderea de con-

bă- Nicolae Dpru, sâ nu-i Conducte mari. Vop 
f'FâTAliEJ»-rt • n,« nil: «*rae«M ir'raiprrSmfriVi .trezească pe ai casei. 

— Ce să fie 7 Nimic. 
—■ Nu mal al somn 7 
— Ba am.
— Atunci 7
— El comedie, re o- 

țări băirlnul. , Nici ta 
mă Îmbrac-n-am vqlo 7

— Te-a supărat ce
va ? Vrei să pleci 7

— Vreau sâ merg cu 
fine. ,

— Ls șantier 7
— La.
— Păi L_ încercă ta 

lămurească ’' lucrurilo 
malslruL
- Nici, un păi, băie

te. Am zis că 
vorbă cu tine : 
nu ml-ai scris

silo argintiu. Strălu
cind violent In soare. 
Așezate po piloni pn- 
tomlcl de beton. Ar
tere de apă, deî gaz. 
Artere do vitalitate. In 
jur, freamăt obișnuit, - 
de- muncă. Aureole de,, 
șarjo la furnale. în
văpăieri mal, dese la 
oțelărio. Fulgere lumi- . 
noase prin .cile o .'ușă 
deschisă Ja' laminoare. 
Iar",oamenii do ‘sub 
conducerea maistrului 
Nieolae Doru insta
lau o .noufl conductă. 
La fel do arginlle. Lâ 
fel do necesară. Se 
năștea sub mllnlle șl 
privirile lor o, nouă 
arteră vltalg.

— SI zi, rememoră 
bălrlnul cele văzute, 
asta fad nici ?

— Asta, tată...
A doua zi. rind 

maistrul so scula tot 
așa, in zori, să mear
gă la lucru, Ui găsi 
tatăl la fel, Îmbrăcat, 

,« gata do plecare. în 
ochit fiului o întreba
re mută, poate nedu
merită. ;

— Nu-1 nimic, băia
tul tatei, 11 liniști bă- 
trtnul. Venisem să te ? 
ceri.™ Că n-al mal dat 
un semn de atîta vre- 
'me..< Am văzut insă 
că scrii destule acolo, 
pa șântier. M-am Jucat 
cu nepoatele. Gata. 
Ml-a troeut dorul Mă 
duc acasă.™

Șl bătrlnul a făcut 
calo Întoarsă, mulțu
mit. in salul de 
munte, da un'de veni- 
30. în urma iul î Fe
ciorul, cu mulțumirea 
muridl șl vieții Iul. 
Răscolit Insă do tul
burătoarea vizită. Mai 
exact, de întrebarea : 

«să nu mal existe oare 
timp de scris A- 
CASA ? !

I.? 'tUllLA JAUVaitU:, JtUUj 
Mireslndu-se anul tinâr cu „des
tin in lerivă" — scrie : „Cind 
tfsm la iS ani ea tine iveam o 
diploma de ’nvtț&loare,- eu me- | 

l dia 1,50, și doream ră-mi riștlg , 
, slngurâ țxlstcnțo, prin muncă I 
ț cinstita. Luni de zile tm cerșit 
l un post de învățătoare in ari- ■ 
J rare sat îmăril' iln Iară. ■'Am 
Î trăit :lipe frele, dar un mers

mai departe. Astăzi, cind iți 
scriu aceste rindurl, slnt mJtadra 

i de munca mea, de riața mea, 
i de tot ce un ereal intr-o viață. 
!ăld bucur de cele 13 de genera

ții de copii al satului, cărora

■ le-am pus prima oară condeiul 
i .în mini".
I aceste clipe hotărîtoare,
l caro se Ivesc ki viața fiecărui

! 

)

in cauză s-nu confundat cu obștea™ 
în propriul lor interes. Au considerat 
că. măcar o părtldta din bunurile 
acesteia 11J «-ar cuveni lor. așa. 
de pomană. Așa — Ipso facto — 
fără să plătească nimănui nimic. Cel 
de-al doilea răspuns .este ceva mat 
complex. Ce-l poate determina pe 
cel; controlați ta facă ascanenea „ca
douri" unor, inspectori 7 Teama de e- 
veniualele nereguli 7 Teama de șica
nă a inspectorului ,4over“ 7 Amabi
litatea prost înțeleasă fată de ..oas
petele" .inspector. „amabilitate” plă
tită din buzunarul stalului 7 I

Dezvăluirea mentalităților amato
rilor de plocoane, tragerea tor la 
răspundere tn fața qolecUvelor da 

meritata replică a adevărului și a le
gii' — toate slnt de natură să Inia 
cheful ou numai vlnovaților. tar și 
tuturor altor pofticioși de profituri 
personale Ilicite. Exemplul rare ur
mează rine’ să întărească aceste a- 
flrmațil — deși.ele nu mai au ne
voie de nici un fel de demonstrație.

.îtUrcprindorea de sticlă Tomeșil. 
județul Timiș.

„.Cabinetul directorului. Contabl- 
Jul-șef ii luminează directorului o, 
listă. ’ t

— Ce e cu asta 7 (Pe-listă — nu- 
>mele unor obiecte po care Ie pro
duce fabrica, valori de ordinul ze
cilor™). . !

ContabUul-șef răspunde":
— Ml-a dat-o tovarășul Inspector, 

i-ar trebui™
— Spunoțl-l tovarășului Inspector 

că asla.e fabrica stalului, nu a lui 
tata șl cM nu dăm nimic. -

lrialnta de a vedea ce s-n In-

ambii din Centrala Industriei sti
clei șl ceramicii fino București — 
șl Gavril Bojan, salariat al Fabri
cii de sticlă Turda — fuseseră in de
legație Ia Cluj. Toți patru — de pro
fesie revizori contabili — făcuseră 
parte dintr-o comisie de control cu 
o sarcină precisă, de mare răspun
dere : verificarea activității finencta- 
ro a Întreprinderii. Numai că. ab-i- 
zlnd de funcțiile încredințate, igno- 
rlnd normele eticii profeTon»k‘. 
principiile noastre de muncă șl de 
viață, cei patru s-nu folosii de 
misiunea Încredințată pentru obține
rea de profituri personale. Mol îna
inte de încheierea proccsulul-vcrbal 
de control și-au încărcat valizele și 
sacoșele cu tot toiul de produse din 
fabrică ■— „expoziția personală" in 
fața căreia ne aflam cu directorul în
treprinderii la Începutul acestor dn- 
duri. Au luat — fără să plătească.

Nu spunem un lueru nou : cinstea, 
corectitudinea, obiectivitatea, Înalta 
con.șlilnță profesională, respectarea- 
neabătută a normelor noastre etice, a 
legii, trebuie să caracterizeze — șl in 
imensa majoritate n cazurilor nșa stau 
lucrurilo — activitatea fiecăruia : tȘ- 

Kcrvlclm Inginer sau ilircctor etc. 
Răspunderea pentru respectarea aces
tor Imperative — coordonate comune, 
caracteristice riețll noastre sociale — 
este Insă cu »til nul «nare ituncl 
clnd funcția încredințată do wclctaie 
este o funcție de control.. Prejudiciile 
pe core te-au adus cel patru Inspectori 
abuzivi depășesc cu mult sfera va
lorii obiectelor sustrase ; fapte
le lor lovesc in respectul cu caro 
oamenii muncii li înconjoară po 
cei rârora 11 «-a încredințat răs
punderea ' de a veghea In felul ,!n 
care este gospodărit banul public, 
avutul obștesc. In munca Imensei 
majorități a organelor noastre de 
inspecție șl control, care Ișî de.sfă- 
șonră activitatea, sub semnul Inpltel 
responsabilități comuniste, ol cin
ate),'obiectivități! și Intransigente!- . 
Fapt de caro organele In drept vor ■ 
trebui să țină seamă In sancționarea 
celor trei vi nov a ți 1 Dincolo de (ap
tele descrise — ee ridică Insă cl- 
teva întrebări ; întrebări asupra că
rora insistăm In mod deosebit j 
cum se nasc, din ce se „hrănesc" 
unele mentalități înapoiate, de ge
nul celor de mai sus ?

Primul răspuns e simplu : din 
dorința do Înavuțire, din credința 
— falsă — pa care o capătă cu tim
pul jnll : ixercltindu-și funcția In 
numele .ibțtel, încep lă te considere 
el InșLșl obștea. Spre deosebire Insă 
de majoritatea care ce confundă cu 
obștea In Interesul el, Inspectorii

Lăslnd la o 
,___ il ;saa, iși au
o Istorie a lor. Mai Înainte Insă, o _______
precizare: această Inilmplare nu a- ran cooperator sau funcționar, șef de 
runta — șl nu are turn — nici un fel 
de umbră asupra activității acestui 
prestigios colectiv, a cărui hărnicie 
este bine cunoscută, a tarei activita
te este apreciată. Recent, cu prilejul 
aniversării semicentenarului, fabricii 

"Is-a conferit Ordinul MubcII clasai, 
unui maro număr do muncitori, ingi
neri, tehnicieni șl pensionari, pentru 
merite deosebite in rnunta, 11 s-au 
acordat ordine șl medalii. Colectivul 
întreprinderii nu a. cunoscut aceste 
fapte. Lulnd cunoștință de ele pe n- 
ceastă cale, muncitori! fabrici! vor 
cere șl vor primi, făta Îndoială, expli
cațiile po care au dreptul să le pri
mească.

...Sibiu, 27 iulie o.c.. ora 23,34). Pe 
una din arterele centrale alo orașului 
organele de -miliție opresc o auto- 
dubițfl cu număr de Cluj. țțSpțe 
București" — explică șoferul. în nta- 
șină, ambalate cu grijă, diferite pro
duse ale Fabricii de porțelan dte Cluj. 
„Pentru expoziție" — șoptește 'din nou 
șoferuL Șl arată actele. Totul — In 
regulă. Numai că, lingă șofer, In ca
bină — un pasager cu două valize 
mari, elegante, cu eticheta proprie
tarului lingă miner, cltevn sacoșe 
doldora.\

— Șl astea ? se adresează miliția
nul pasagerului.

Tăcere I Răspunsul aveau ta-1 dea 
cercetările ulterioare : pasagerul — 
Radu Dumitru, salariat la întreprin
derea „Sticla Prahovei“-Ploieștl — 
împreună cu Ioan'Jltea-și loan Prieop

«F

Șl acum să reluăm 'irul de undo 
1-ani lăsat : refuzat. Ioan Jitca a 
pleca.t de la fabrica din Tomeșt! așa 
cura o venit — fără hlc.1 un „cadou”. 
Atitudinea Justă șl botarită n direc
torului putea ioturi ta-1 Îmbogățeas
că cu ceva : ta-1 ietermlne să’ie în
drepte. D’n ea, loan llfea nu a ,'rut 
insă să Înțeleagă almic. Dimpotrivă. 

. Văzind că directorul — In mod gre
șit — tiu a «Mizat conducerea .. Cen
tralei, că nu se la nîcl o măsură îm
potriva sa, I. J. a-început să-i șica
neze pe cel din Tomeștl. Do-abla a- 
tuncl directorul a sesizat centrala.

Surprinzător : șeful serviciului 
C.F.T. — Ion Stolon — care a prl-

. , mit pllngerea-, nu a luat nici o mă- f
muncă fin rare tac parte, aspra dar aUră I Și atunci, încurajat șl mal
—„ i„_ mult, IJ. a săvlrștt p nouă abatere : ;

Iritlmptaren do care ne-am ocupația 
începutul acestor rindurl.,. (SIntem 
Informau ta, pentru tolerarea unor 
abateri Umflare, conducerea centra
lei''a decis scoaterea hil L S. din 
funcție). >

Temerea față de eventualele ne
reguli șl torința — necinstită — do 
ele stoperi, imobilitatea prost în
țeleasă, .’nisa ori irunchiata intrân- 
slgențâ, toleranța — tata "jerenul — 
e .drept, tot mal redus — pe care 
pot Încolți wemenre' mentalități,

„Comuniștii trebuie 'să , acționeze 
eu toată .’ermllatea pentru a împie
dica manifestarea abuzului de pute
re, traficul de Influență, folosirea 
în Interes propriu șl In dauna oa
menilor muncii, a arlcăror funcții 
sau munci de răspundere încredin
țate de societate" — se spună in 
proiectul do Norme alo vieții ai 
muncii comuniștilor, ale aticii șl 
echității îoclnll.ile. Cei caro încalcă , 

— In fața comunlșfiîor, n organelor 
in'drept. a opiniei publice.

e
cUpe hotăritoare,

dăm nimic. .
Mal Înainte de a vedea ce s-a ln- 

Umpiat Tn continuare; să facem două , — 
precizări : ii) Inspectorul abuziv aceste principii trebuie să răspundă 
era același loan Jltea, de care a fost 
vorba șl mal sus. 2) Faptele s-an 
petrecut Înaintea inllinplării de Ia 
city. Ion VLAICU
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om, re referă șl un alt corespon
dent, soldatul Franclxc Szckaly. i 
La optsprezece, nouăsprezece 
ani trebuie să lil pregătit pep- 

' iru a lua hotărlrea cea moi bună.
„Atu intnull inulți tineri,’ scrie 
torespondentul, care nu aveau 1 
părinți,' au cunoscuseră căldura 
□noi cămin. Unii dintre el tre
cuseră tprin Împrejurări grele, i 
dar curajul, Încrederea, bunul 1 
dmț nu li părăsiseră. De ce na l 
putem spune aceleași lucruri 
inimoase — că sini harnici șl ț 
>unl — ți Ies pre tinerii cu i 
lewtin In derivă, care au «ărinți, ’ 
care i-au hueurat tic nulie i- l 
vantaje in viața de tamllle î“ , 
Din scrisorile mal multor mres- 1 
pondențl — printre rare Ivnncu l 
Petre, Geles Angelica, Constau- ' 

.............. desprinde 
profesorii,

V 
î

J

lin BAdulescu — se 
Idoea ea părinții, . 
educatorii ar trebui să-l pre
ft fi teasta pe .tineri cu mal maro 
atenție și seriozitate. La opt
sprezece ani, Unărul trebuie .să 
știe că are nu numai drepturi, 
ci șl Îndatoriri lată de cel care 
l-au crescut șl edueșt, față de 
socieiaft.

Mcolae ȚIC •

V.

trdprinddrea do
atracții șl montaje si
derurgice Galați. Mal 
exact, unul din mlllo 
de constructori caro 
nu durai și continuă vreme ? 
să împlinească cea mai 
tlnără șl viguroasă va
tră de foc a tării. Unul 
din miile de locatari ol

■ Tigllnel. Tată u două 
fetițe care-și trăiesc 
copilăria In vecină
tatea Marelui Fluviu.

— Am venit 1 răsti-: 
'IA bătrinul-la intrarea 
In casă.

Bucurie pe nepoate, 
pe fecior, pe noră.

— Daeă-mi dădeai 
un semn, 'Veneam la 
gară, zise Gul.

— Lasă efi nici voi
cu
cu
Sl. 
pe 
să.

am o 
de ee 
atita 

- rrt ’• (’ ,
— Ti-am spus și n- 

Beară, tată. Am-o mul
țime de treburi. Vezi 

scol cu 
cu

doar : mă ___
noapten-n cap. Vin 
noaptea-n cop.

— Văd, șl tocmai 
aceea zic : merg 
tine.

— Pentru ce ?
— Să mă dumeresc 

și eu : ce treburi aveți 
voi acolo, po șantier, 
de nu mai scrieți pe 
acasă ?...

— Bine, tată, cedă 
Nicolne Doru. O să-i 
rog pe tovarășii mei 
aă ne îngăduie aceas
tă vizită.

„.In ziua aceea, tată 
șl fiu nu cutreierat îm
preună, cllcva ore 
bune, platformă" side-' 
rurglei gfllăierie. A 

Au 7orblt ■ cu • văzut băirlnul o con
ducta imensă țlșnind 
din pămînt.

— Cc-i asta ?
— Conducta de, gaz 

pentru laminorul de

— AI lucrat la ea ? 
■— Am lucrat.
Au trecut pa la gos

podăria do apă de la 
Furnalul 1.

— Șl aici al lucrat ? 
întrebau mal ales pri
virile.

nu v-ațl omorlt 
scrisul, răspunde 
un reproș băirlnul. 
privlndu-1 In ochi 
fecior : Cu tine o 
am eu o vorbă.

S-a ucat Junlcul 
aepoțelele lupă pofta 
Inimii, 
toții de una, do alta. 
Cum e viața pe aici, 
ce mai fac, co glndurî 
au. Le-a adus sl el 
noutăți din satur do, . 
munte. într-un tîrziu' colo, 
s-nu așezat la odihnă.

Dimineața. dnd 
maistrul s-a sculat să 
plece In treburile- Iul„ 
pe șantier, cine-1 aș
tepta gata îmbrăcat t 
Băirlnul.

— Ce-1 cu Jlne,

CU

i
r.

de 
cu

Iile TANASACHE

y, j 
/• <

„Vaze, staiueîe, scrumiere, yevcrijo, câjelujij bomboniere ețc., cu și fârâ monogramâ. — ialâ

Lvp £

b®W

doar o parle din capîura inspsqJorilor™ conirajori*'

l

/ i1.' • • .

v

yassiâîÂkiii?

i

*

£
V>■- .V <



I

PAGINA 6 SCiNTElA

altfel, cercetările naționale

UN TRANSPORT MODERN, EFICIENT

SURSE RADIOACTIVE CU LARGI APLICAȚII

PENTRU CENTRALELE ELECTRICE

PROTEZE DIN CERAMICA

incluse.

Ing. Dan CONSTANTIN

Intervenție chirurgicală pentru extragerea el, cum se 
face In cazul unor astfel de proteze. Succesul obținui in 
primele rezultate (grefe de maxilar) va permite extin
derea metodei și la alte zone ale corpului omenesc.

firma Intenționează să realizeze o variantă comercială 
care va putea transporta JLO tone de mărfuri.

miercuri 27 septembrie 7972

Batlelle din Columbus

Integral cu acest profil, j a 
In pregătire, caste pentru

VAPOR... ZBURĂTOR

■ Specialiști al Institutului ______ ____ _________
(8.U.A) au realizai un material pentru proteze osoase 
— asemănător ceramicii șl In a cărui compoziție Intră 
fosfatul de calciu. Avantajul noului material constă In 
faptul că, după ee a fost Implantată respectiva proteză 
In organism, aceasta se Impregnează treptat eu sub
stanțe proprii țesutului osos. Cu tlmpnl, proteza consti
tuită din fosfat de calciu se resoarbe, pe măsură ee se 
reconstituie osul pc care II înlocuiește șl. In cele din 
urmă, dispare complet, fără a mai fi nevoie de vreo

Institutul geologic din 
București : cu ajutorul 
calculatorului electro
nic sini prelucrate da
tele obținute prin pros

pecțiuni

ținerea șl exploatarea 
beneficiarul contractului 
rial rulant din Craiova - ■ ______ ____________
403 OM lei valută. Cercetătorii bucureșienl au definitivat 
șl oile cercetări vizîntl elemente de construcție de 
greutate mică pentru amenajarea pasajelor de nivel și 
utilizarea sudurii automate șl semiautomate la confec
ționarea boghlurilor și tampoanelor pentru vagoane. Vo
lumul încasărilor rezultate In acest an din activitatea 
de cercetare aplicativă In domeniul transporturilor fe
roviare, rutiere șl navale depășește cu circa .17 la sută 
prevederile.

tente economii sb

aplicata pe scară

specialiștii s-au 
oarb nu s-ar pu

tea ca prelucrarea mctalc-

in IsIffUB'l .iui

lelor șl aliajelor metalice 
la presiuni Înalte tind să 
devină tot mal mult teh
nici 
largă.

Tehnica

fixează in 
încălzită ra
tam pero tura 

necesar apa-

Reeenl a fost pus la punct de către o firmă din'ILF.G. 
prototipul unul vehicul care întrunește caracteristicile 
avionului șl ale vedetei rapide. Nu este vorba de un ve
hicul cu pernă de aer clasică șl nlel de o navă dotată 
cu aripi submarine. Noua ambarcațiune se comportă 
ea o vedetă rapidă allt timp cil viteza sa este relativ 
mică ; Ia o viteză mal mare del 50 km/h se desprinde 
de apă șl „zboară" la mică Înălțime, deasupra valurilor. 
Aparatul consumă mul puțină energie decit un avion 
sau o vedetă rapidă, similare. Dacă viteza depășește 
IM km/h crește șl înălțimea de zbor. Deși prototipul 
șl vehiculul experimental sini prevăzute pentru 6 locuri.

din cauza lipsei oricăror elemente de 
lnțeli 
timp 
mode

Din capul locului se cuvine sub
liniat că fizica are un dmp vast de 
investigare. Este cazul, Intre nițele, 
al energeticii. In care fizica ișl află 
un rol esențial, In.multiple direcții ; 
de pildă, prin contribuțiile aduse la 
realizarea rcactorilor nucleari rapizi 
(care elimină dezavantajul actuale
lor tipuri de centrale electronudeare, 
acesta constlnd In faptul că se valo
rifică doar 2 la sulă din combustibl-’ 
Iul nuclear cu care se’alimentează) ; 
Ia utilizarea in acest scop a bldroge? 
nulul, greu, obținui din apă (pentru 
a se evita Implicațiile râspfndlrii 
ncunlforme p-o glob a combustibilului 
nuclear) ea și a plasmei fierbinți ; la 
evitarea poluării mediului, prin par
ticiparea ta obținerea „pilei cu com- 
buslibilr ’ ■ ■ ■ ’ - • - *—

Colectivul Institutului de cercetări textile din Bu cureșll a creat șl realizat, in ultimul Ifmp, o scrie de 
aparate ți tehnologii cu valoare de unicat destinate con trolnlul calității. Cele mal multe -dintre acestea, pe lingă 
faptul că duc ta înlăturarea Importului, se situează ta nivel competitiv cu tehnicile similare de peste hotare, 
atlt in ceea ce privește concepția construcției, cit șl ran domeniul. Printre aceste aparate se numără și cele clie- 
va Upuri de volumlnozlmclre — cu ajutorul cărora’ se stabilește volumul firelor. Importanța lor reiese atunci 
clnd se are In vedere că acesta este un parametru ce In fiuențează In mare măsură calitatea acestor fire (fibre 
chimice în amestec cu fibre contractlce) folosite, In special, pentru-articole de îmbrăcăminte, tn fotografie: la
boranta Elena Popescu utlllzind acest nou aparat Intrat In dotarea Insiliutulul. Alte exemplare ale acestui pro
totip vor lua curind drumul diferitelor Întreprinderi și laboratoare de profil din țară și străinătate.

Institutul de fizică atomică din Capitală a livrat anul 
acesta unui mare număr de unități Industriale, de 
transporturi, construcții agricole, medicale șl de cerce
tare peste 1200 surse radioactive. Ca rezultai al preo
cupării permanente pentru diversificarea producției, 
specialiștii de aici produc, acum, peste 30 de sortimen
te de Izotopi -radioactivi șl substanțe marcate, majori
tatea cu aplicații In industrie, cercetare și medicină.

lor șl aliajelor supraplns- 
tlce să se fncâ chiar cu u- 
tltajelo folosite ta masele 
fdastlce ? De la primele 
neercări. rezultatele ou 

fost mal mult decit încu
rajatoare. Ceea ce părea, 
plnfi nu de mult, o utopie 
s-a" dovedit a fi posibil ; 
prelucrarea metalelor șl a- 
iinjelor cu ajutorul vidu
lui, sau prelucrarea mcla-

tetodată, se va evita fo
losirea In producție a 
semințelor necorcspim- 
zătoare.

Țlnlndu-se seama de 
astfel de cerințe impe
rioase. s-au și conturat 
de pe acum programe de 
măsuri adecvate. Aseme
nea programe de măsuri 
șl de acțiune nu . trebuie

sc evita degradarea stării 
ereditare’ a solurilor (ca 
urmare a Impurlficărilor 
biologice sau a amestecu
rilor mecanice). , ele tre
buie să fie supuse siste
matic,, lp condiții de dmp. 
unei analize dt mai ri
guroase. Concomitent, tre
buie să Întărim — șl vom 
Întări — ’ activitatea de 
recunoaștere, In dmp, a 
loturilor semlnccre, pre
cum șl cea de determi
nare a autenticității și 
tlpicitățll speciilor și so
lurilor în condiții de la
borator. în acest mod se 
vor identifica unitățile 
care nu lucrează in mod 
corespunzător in * dome
niul producerii de aămln- 
ță șl material sădllor șl,

trice această decompresl- 
une, foita metalică e pro
iectată in matriță. Malen- 
bllizată, ea se iasă ușor tă
iată. modelată In forme 
și piese dintre cele ,mal 
complicate — do cele ‘mal 
multe ori greu, dară nu a- 
proape Imposibil de rea
lizat cu tehnologiile obLș- 
nultc.

Chiar In condițiile nive-’

prelucrăril sub 
vid se aplică In acest do
meniu Inceplnd cu anul 
1054. în ee constă ea 7 Să 
presupunem ci se cerc a 
fi prelucrată o foaie meta
lică destul de groasă. După 
ca aceasta se 
mașină, este 
dlant. Clnd 
atinge nivelul __________
re și fenomenul de supra- 
plnsticitale. Atunci’ se as
piră aerul din mașină, a- 
junglndu-se la un vid îna
intat . Avind ca forță mo-

opt 
tehnlco-știlnțlfică 
prin supraplnsildznrea me
talelor tnu aliajelor aces
tora posibilitatea <de a le 
deforma extensiv, fără a 
se folosi. In aerat scop, 
forțe .calorice, de obicei) 
prea mari. Materialele su
pra plastice au Insă si alte 
proprietăți mecanice, utile, 
complementare. care lo 
lărgesc șl mal mult stern 
lor de -utilizare : slaba re
zistență. la Itferltelc de
formări (tracțiune, torsi
une, compresiune). Astfel 
că progresele spectaculoa
se ale maselor plastice 
n-au făcut decit nă arate 
o dată In plus, șl’mai acut, 
ceea ce s-ar putea realiza 
dacă șl metalele ar putea 
fl aduse In situația de a fi 
supraplasțlcc. Iată, deci, 
un factor de sporire a in
tensității căutărilor In a- 
ceaxiă direcție.

Mal InUl, un prirn avan
taj pe care 1! oferă aceste 
noi materiale 11 reprezintă 
diversificarea Ramei de 
metale ce pol fl folosite In 
practică. Iar. In al doilea 
rlnd, este vorba dc faptul 
că se creează condițiile 
pentru elaborarea unor noi 
șl noi tehnici de prelucrare 
a metalelor, avantajoase 
din punct do vedere eco
nomic. Impresionați de u- 
șurlnțn. rapiditatea șl sim
plitatea prelucrării maselor 
plastice. 
întrebat

Colectivul Institutului de cercetări In transporturi a 
realizat un mare număr de teme de cercetare, majori
tatea aplicate de acum în depourl,’triaje șl unități de 
transporturi auto șl navale. Astfel, pe baza aplicării 
unor studii efectuate recent, se va dubla în 1372, față 
de anul ireeut, transportul contelnerizai de mărfuri. 
De asemenea, prin finalizarea unei teme privind înlo
cuirea unor produse de Import, necesare pentru Intrc- 

i locomotivelor Dlesel-eleclrlre, 
- Uzina mecanică dc mate- 
a Înregistrat o economie de

lului actual de aplieare a 
unor astfel do tehnologii 
moderne — de mare viitor 
— so conturează! efecte 
diverse dintre cele mal 
Importante. Prin faptul 
că atlt cele mai mărunte, 
cit șl cele mal mari piese, 
de forme complicate, pot 
fi fasonate cu mare preci
zie se elimină pierderile 
de materiale. De aseme
nea. nu mnl'sfnt necesare 
adaosurile de prelucrare, 
precum șl multe operațiuni 
specifice tehnologiilor tra
diționale. Este diminuat, 
totodată, și riscul rebutărll 
pieselor. Nesupuse unor 
prelucrări dure, riscul e- 
ventualelor fisurări inter;

.Una dintre proprietățile 
ce au imnus, încă de pe a- 
cum, In numeroase sectoa
re. masele plastice este 
supraplasllcllatea. Dar me
talele liu pot avea ți ele, 
In anumite condiții, astfel 
de însușiri? înlrebaren 
nu este' chiar nouă. Savan- 
țil. In special cercetătorii 
metalurgl’, și-nu pus-o cu 
decenii In urmă. în 133-0 
s-a reușit ca lungimea unei 
bare de oțel să fie extinsă 
dc— opt ori. Literatură 

înțelege

cel mal valoros de soiuri 
pentru’ producție ■ Ca a- 
tare, această activitate ar 
trebui să se' lărgească, să 
cuprindă noi mlcrozone 
ecologice, să la in Încer
care noi specii, un tot mal 
larg sortiment de soluri, 
să se diferențieze in func
ție dc factorii agrotehnici. 
.Re de altă parte, pentru a

Ing.
Dczlderlu TORJE 
președintele, Comisiei, 
de stat pentru încerca
rea ți omologarea 
soiurilor

plan 
ma-
can- 
pen- 

neeeșllățlle fiecărui 
r- cu excepția spe-

Sub vid, metalul devine miraculos

fizică țin tn prezent pasul cu ten
dințele mondiale In multe privințe, 
acoperind o maro varietate de teme 
In direcții a căror utilitate pentru e- 
conomla națională este bine cunoscu
tă. ■ Cu toate aerate rezultate, apor
tul fizicienilor noștri poate fi sporit 
Pentru aceasta, baza materială, deși 
a crescut mult In ultimul timp, to
tuși rămlne încă Insuficientă, trebuie 
să se consolideze șl să se modernizeze. 
Cu allt mai'mult cădi, pentru a sa 
obține realizări competitive (practi
ce sau teoretice), trebuie să se folo
sească aparate șl instalații care re
prezintă ultima noutate In materie do 
tehnică de cercetare. Dar, cu toate 
că eforturile de aulodotaro se Inten
sifică (Institutul dc fizică atomică 
cu atelierele sale se situează mult in 
frunte, salutar fiind și aportul sporit 
al Industriei), totuși, rămln încă des
tule Instalații care slnt Importate. 
Din păcate, chiar în cazul acestor im
porturi justificate, aparatele respec
tive se procură cu inllrzlere,; ceea ce 
grevează ritmul cercetărilor. Ar fl 
necesară prioritatea contractărilor la 
Import In domeniul fizicii șl al știin
ței. In general

E adevărat că șl baza materială 
existentă este folosită adesea slab, 
mal slab decit o cer nevoile. Moti
vele slnt rnal multe, dar cel princi
pal .este Identic cu cel pentru care 
nld baza noastră de cadre nu se va
lorifică complet Mă refer la lmprăș- 
tlei ca actuală a; flrictenllor-eerceti- 
torl din București pe cele trei unități 
principale (Institutul de fizică ato
mică, Institutul de fizică șl Facul
tatea de fizică), situate azi la distan
țe Intre 8 și 13 km, fiecare cu pla
nul. său, cu aparatura proprie, tn 
uncie cazuri și cu concepții diferita 
In citea ce privește modul de organi
zate a cercetărilor. Deși există o co
laborare, clnd lucrurile se analizează 
mal bine se constată destule supra
puneri — col puțin parțiale — Intre 
cercetările programata In aceste uni
tăți, clar mai ales' este evident faptul 
că o parte din aparatura existentă In
tr-o parte poale fi folosită șl în altă 
parte, fără Incomodări reciproce'; 
mai mult, unele aparate importante 
șL relativ scumpe se găsesc cumpă
rate tic două sau de teci, ori, clnd un 
singur exemplar nr ti suficient pen
tru toțL.

Schimbul de opinii, rapid șl ușor, 
între cercetători constituie azi o

fere a structurii lor. De dtvn 
ană s-a reușit ca, pe baza unor 

lele teoretice (deocamdată, destul 
dc primitive) privind proprietățile e- 
Ieclrice ale unor categorii de substan
țe amorfe, să se inventeze dispozitive 
electronice de' comutare șl memori
zare , care au viteze de răspuns su
perioare celor întrebuințate in cal
culatoarele cele mal rapide. Drumul 
fiind deschis șl arăllndu-se util, e- 
forturile de investigație sc extind 
astăzi in întreaga lume. Totuși, prea 
multe aplicații In tehnologie a aces
tei clase de materiale nu pot fi pre- 

ț văzute in faza actuală. Mal este ne
voie să sc asigure adaptarea meto
delor mecanicii cuantice la descrierea 
fenomenelor tipice, Înainte ca preve
derile să capete o bază științifică ri
guroasă. în tot cazul, slnt șanse ca n'- 
cestaa să formeze un capitol mare al 
fizicii perioadelor următoare, mal 
ales dacă vor reuși să deschidă șl căi 
do Înțelegere a unor fenomene biolo
gice fundamentale, domeniu unde de
vine obligatoriu si se treacă de ta eta
pa „biologiei moleculare" 1a biologia 
organelor constituite In mare parte 
din materie amorfă.

Pregătirea de fizică este necesară 
nu numai celor preocupați de crearea 
tehnicii noi, cl șl tehnicianului căruia 
I se cere să-și Însușească o tehnologie 
nouă ; pentru că ea ii permite aces
tuia să treacă singur de la acel ,ta ști 
cum se face" (know-how, care se cum
pără de la furnizorul instalațiilor), la 
,.a ști de ce se face ușa" (knbw-why, 
pe care nu-1 vinde nimeni, pentru că 
tocmai pe oceste cunoștințe se bazea
ză perfecționările ulterioare, ca șl a- 
baterlle pasibile de ia prescripțiile 
know-how-uluf). Trebuie spus, tot
odată. că pregătirea de fizică li nive
lul cel mal înalt poate fl asigurată nul 
ales de acel profesori care efectuează 
el îuștșl cercetări de profil în proble
me nu oarecare, cl numai grele, pe 
care șl le pun sau 11 se pun. Este, 
pe scurt, șirul Interdependențelor ce 
formează lanțul învățăinint-ccrccta- 
rc-producție, speri tic nu numai fi
zicii, dar in primul riud cl, din cau
za caracterului de avangardă care II 
este propriu. Este motivul pentru 

..care și in țara noastră primul orga
nism
acum 
zică.

De

supraplasllcltate este uti
lizabil și In condițiile unei 
automatizări înaintate/ a 
procesului de producție.

De la aceste consideren
te, specialiștii au ajuns' să 
prezică un mare viitor va- 
lorlficiirll Industriale a me
talelor și aliajelor trupra- 
plastiee. Problema ce se 
pune la ora actuală este' 
cercetarea Intensă' nu nu
mai a fenomenului defor- 
mnțtei plastice la metalele 
obișnuite, destul de bine 
cunoscut, dar mai ales a 
mecanismului Intim al su- 
praplastlcliățll. Acest as
pect mtțl face încă obiec
tul unor discuții șl conlro-

Concenlrindu-și atenția tn direcția creării unor Insta
lații cu .caracteristici funcționale superioare, Institutul 
de cercetări șl proiectări de utltaj lermoenergetle a 
conceput, tn ultimul tlipp, 11 iermoagresate de mare 
tehnicitate, precum șl ’regulatorul eleclrohldraullc al 
grupului de 330 MW (grup aflat In fabricație 1a Uzina 
de mașini grele și,ta uzina „Vulcan" din Capitală). Ele 
sini destinate echipării marilor centrale electrice ale 
țării. ’

(care transformă direct e- 
nergla chimică — să spunem a hi
drogenului, motanului sau a benzi
nei, in energie electrică). Desigur, nu 
pol fl omise contribuțiile fizicii la 
progresul electrotehnicii, electronicii 
și automatizării, unde, In prezent, so 
impune mai ales elaborarea de noi 
materialo (cu proprietăți electrice 
sau magnetice superioare) ; totodată, 
este necesară o înțelegere tot mai 
profundă a fenomenelor fizice ex
ploatate In aceste direcții, care astăzi 
avansează In cea mai mare parte p® 
seama progreselor realizate in fizică 
și, cu deosebire. In fizica solidului. 
Jn ncest domeniu,- fizicienii șl Ingi
nerii sini obligați să conlucreze utft 
de strlns In problemele de tehnolo
gic, Incit s-a ajuns ta diferențieri a- 
proape neesențiale intre ceea ce fac 
unii șl ceea ce fac ceilalți,- în asimi
larea unul produs nou, mollv de 
bază pentru care x-a impus și la noi 
o nouă specialitate, aceea de „flzi- 
clan-lnglner".

In fizică este inevitabilă uzi cău
tarea unor noi principii fundamen
tale, menite să genereze, prin Induc
ție, ceea ee om ’putea numi, pe dc o 
parte, fizică subnueleară șl, pe de 
altă parte, fizică supraatomlcă. în 
ambele direcții se lucrează deja de 
mulți ani. în domeniul fizicii isupra- 
atomlec, do pildă, In afară de cer
cetările extensive, care' ne duc pe 
drumuri deja deschise, altele, mal 
Intensive, pot crea noi poslbllllățl. de 
studiere a materialelor neorganizate 
(necristalinej, cum fdnt : solidele sti
cloase, lichidele șl gazele ta presiuni 
extreme, rairc ■ rămăseseră ■ pfriă de 
curind In afara atenției fizicienilor.

să ste.» însă numai în a- 
tențta comisiei noastre și. 
în general, numai « cer
cetării, ci a tuturor spe
cialiștilor din agricultură 
(de la direcțiile agricole 
județene, din unitățile 
specializata, din cete de 
producție).

O altă chestiune care 
se ridică privește pe pro
ducători ; el trebuie să 
asigure semințe de. call- 
taie In cantități sufi
ciente pentru agricul
tura noastră șl,, even
tual, pentru export. Fi
rește, fiind o problemă 
de stal, acțiunea im des
fășoară organizat — atlt 
în stațiuni experimentale 
?i ferme specializate, rit 
si pe loturile proprii uni

tăților agricole socialiste, 
în general, stațiunile ex
perimentale agricole slnt 
pregătita Și au baza teh- 
nlco-mnlerială necesară 
.pentru^Broduccrea semin
țelor, respectiv a semin
ței Buperellta ți eiltă. Vor 
trebui să .se asigure In.vă 
dezvoltarea șl Întărirea, 
sub, .toate., aspectele, a 
fermelor specializate pen
tru j producerea semințe
lor,! ca-un pilon esențial 
al acestei activități. A- 
cesțea trebuie ta aibă 
Independența 'necesară, 
mijloace proprii pentru 
producție,, mașini șl utilaj 
agricol, specific, depozita 
și magazii corespunză
toare păstrării diferitelor 
specii și categorii biologi
ce vizate ș. a. Direcțiile 
agricole județene, ta rin- 
dui lor, trebuie să cu
noască 7 concret aceste 
cerințe,, pentru ca In n- 
ceste, Ifsmt! să se produ
că iritreg fondul de se
mințe necesar agriculturii 
din fiecare județ in par- 
ie. Al'd'trebuie să fie În
dreptate și . să activeze 
cele mal pregătite cadre 
din domeniul respectiv, 
cu aptitudini șl cunoștin
țe in organizarea șl apli
carea- tehnologiilor mo
derne, - bun i cunoscători 
al lucrurilor de amelio
rare, al botanicii, fiziolo
giei. agrotehnicii și 
.tecțlei plantelor.

Producerea . pe 
local a semințelor șl 
iertatului săditor in 
tllățl indesluliltoare 
iru

;.Județ ,  ___ ____r„î_r_
dilor care nu găsesc con
diții, ecologice favorabile 
—. va spori,, credem, efi- 

.ciența producției și va re
duce manipulările șl 
terms porturi le de semințe 
din zone Îndepărtate. Este 
o, orientare care asigură 
un ’nivel corespunzător de 
rezolvare a. acestei cerin
țe majore a agriculturii

Prof. unlv. dr.
Florin CIORASCU 
directorul Institutului de fizicii 
din Bucurețfi

Problema asigurării ma
terialului biologic , sădi tor 
necesar, agriculturi' a de
venit astăzi stringentă ; 
de rezolvarea ei cores
punzătoare depinde in 
mod hotăritor, obținereo 
de producții agricole su
perioare scontate in prac-’ 
i!că. Tovarășul Nleolae 
Cenușesco sublinia ,in a- 
cest sens că este necesar 
ea programele de măsuri 
Întocmite In această pri
vință să nu rilmtnl in ser
tarele, Institutelor șl ale 
stațiunilor experimentale, 
ci să prindă viață, ca o- 
goareic patriei să fie iu- 
sămlnțate numai cu se
mințe de înaltă producti
vitate.

Conduecrca partidului 
a Indicai specialiștilor, 
oamenilor de știință să-și 
concentreze eforturile in 
căutarea asiduă de a crea 
șl introduce rapid in pro
ducție — la (pale plantele 
— soluri mai productive 
decit cele cultivate In 
prezent, superioare aees-; 
tora ca Însușiri fiziologia 
ce șl de calitate și care 
să permită extinderea 
mecanizării lucrărilor «- 

,gricple. în legătură cu 
ceea ce se cere de la e- 
ceste soluri, concret, 
menționăm că, in ca
zul griului, ’ de pildă, 
acestea trebuie să fie so
iuri intensive, capabile să 
realizeze pe spic circa 
0,8—1,2 grame boabe, ceea 
ee înseamnă 5 030—8 000 
kg grlu la hectar. Cil pri
vește porumbul, avem ne
voie dc hibrizi, care să 
producă — In cultură ne- 
irigată — GOO—S03 grame 
pe metrul pătrat șl 1 OSO—î 
1 200 grame in cultură irl- 
ga!ă. deci 8 030 ki po
rumb Ia ha șl,- respectiv, 
12 000 kg porumb ta 
hectar.

în strinril legătură cu 
eforturile pe care cerce
tarea de profil trebuie să 
Ie facă in acest wiu aș 
vrea să relev nevoia de a 
se îmbunătăți ‘ activitatea 
de încercare șl omologare 
a solurilor. Scopul aces
tor acțiuni constă In sta-; 
biltrea, ntlt In fiecare zonă 
ecologică In parte, dt și 
pe ansamblul agriculturi! 
noastre, a sortimentului

ne este minimum ; se re
duc și suprafețele ce pol fi 
atinse șl „cariate" de coro
ziune. La rindul lor. costu-. 
rile scad apreciabili Impor- 

reall- 
zenză șl prin faptul că uti- 
Injul necesar prelucrării 
materialelor reâneCilve'. 
fiind mult mnl simplu, pon-j 
te fl realizat' In- prețuri 
mal .rnlcL Fenomenul de

verse,: privind ; detalii, în
tre .oamenii de știință.

LO nfț& direcție a căutări-, 
lor din, acest sectar vizea
ză .’utilizarea-pe scară tot* 
mai largă a fenomenului 
supraplastldtațll metalelor 
la nivel- Industrial Pentru 
realizarea acestui dezide
rat s-ău precizat șl unele 
condiții indispensabile. A- 
pllcațiile productive extin
se nu', vor putea interveni 
decit atunci cind va exLsta 
o gamă, variată,șl suficient 
do largă de metale și 
aliaje supraplastlce. Tot
odată, dnd se vor fi cris
talizat tehnologii precise de 
prelucrare, bazate ‘ pe tem
peraturi relativ joase (plnă 
ld-300®O —’cn punct de 
apariție- a >supraplastlcitățll. 
Astăzi, doar un singur 
material — aliajul Zu/22 
Al,' denumit' Prestai — În
trunește condițiile pe care 
le aminteam, dovedind că 
atest lucru este perfect 
posibil în practică. ‘

Economia /modernă vă
dește o 'adevărată .'.foame" 
de noi'materiale, mal ales 
dintre cele cu performanta 
deosebite'— cum slnt cele ! 
necesare unor sectoare „de 

■vlrf", ca astronautlca șl 
electronica. Această ce
rință . ■ acționează ca un 
factor de stimulare a cău
tărilor actuale privind, uti
lizarea industrială a șupra- 
plnsțlcltățli metalelor. Ss 
prevede, chiar., că - pe mă
surii ce pătrunderea eupra- 
plasllcllății In Industrie va 
fi mnl largă, aceasta va 
revoluționa; pur și ■ simplu, 
tehnicile tradiționale ale 
diverselor sectoare do 
bază^ metalurgia, construe- ’ 
țiu de mașini, fală de ce 
aceste-metale și aliaje su- 
prnelnștlce sint 
încă de pe acum, la capi
tolul certitudini, cind se 
vorbește despre materia
lele'viitorului.:

condiție de eficiență maximă In acti
vitatea lor, atlt de larg recunoscută, 
incit mulți 11 adoptă cn un mijloc de 
măsurare a calități! sistemului do 
organizare o cercetării. După păre
rea meă, de aici vine,' In mare par
te, șl Insatisfacția pe care o resimt 
mulți cercetători in legătură cu fap
tul că rezultatele lor nu au reușit să 
fie atlt de importante ‘pentru econo
mie șl știință, pe cit ou dorit. Nu 
pot să nu' remarc că această defi
ciență se dntorește șl modulul nepo
trivit în care Ministerul Educației șl 
Invățăminlulul a aplicat, cu cițiva 
ani in urmă,’ legea privind cumulul 
de funcții didactico șl de cercetare. 
De nici a rezultat și o îngrădire for
mală a contactului permanent, asigu
rat In trecut. Intre o seamă do cer
cetători de prestigiu șl studenții Fa
cultății do fizică Situația putea să 
sc soldeze, In timp, cu neajunsuri șl 
mnl grave.°dncă conducerea partidu
lui nu ar fi luat dc curind o serie de 
măsuri In acest domeniu. Intre care 

.dobla subordonare.» facultăților, allt 
RI.R.I. cit șl ministerelor de profil 
(in cazul fizicii, facultățile devin ast
fel dependente șl de Comitetul de 
Stal pentru Energia Nucleară, căruia 
II slnt subordonate șl Institutele de 
cercetări de fizică), dar mai ales co
masarea, po o singură platformă, n 
Facultății de fizică și n celor doua In
stitute de cercetări din București. 
Prin construcția, la Măgurele, In 
Imediata vecinătate a incintelor In- 
Btltutulul de fizică atomică,-, a unor 
localuri noi destinate acestora ee vor 
asigura o apropiere geografică/ pre
cum și crearea condițiilor pentru o 
Întrepătrundere mal accentuată șl 
permanentă Intre procesul de invăță- 
mlnt, cel de cercetare și cel de pro.- 
ducțle de aparatură științifică. .
\ Fizica are de îndeplinit sarcini de 
cea mal mare importanță pentru1 pro
gresul civilizației generațiilor actuale 
șl viitoare in țara noastră- Cercetă
rile pe-plan național din acest do
meniu au de adus contribuții pe caro 
le vrem tot mai valoroase, In condi
țiile materiale și spirituale care, prin 
grija partidului, se Îmbunătățesc per
manent.

Inginerii firmei Japoneze Toyota au pus la punel un 
dispozitiv care întrerupe automat contactul cînd auto
mobilul este oprit Ia semnalul roșu al semafoarelor. 
Motorul osie pornit din nou prin simpla apăsare pe ac
celerator. Rezultatul aplicării acestui dispozitiv este re
ducerea poluării aerului de către motor, precum șl scă
derea consumului de combustibil. Prețul relativ acce
sibil va permite aplicarea lui pe scară largă.
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a tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Excelenței Sale

Domnul ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, 

în numele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud și al meu personal, adresez respectuos Excelenței Voastre 
cele mal calde urări. ■ a

Cu acest prilej, exprimăm Excelenței Voastre, Partidului Comunist 
Român, guvernului șl poporalul frate român recunoștință sinceră pentru 
sprijinul și ajutorul prețios date luptei de rezistență împotriva’ agre
siunii americane, pentru salvarea țării, a populației din Vietnamul,de 
Sud. . . .

Urez Excelenței Voastre multă sănătate șl numeroase succese în 
Înalta Dumneavoastră misiune.

HUYNH TAN PHAT
pT&ședintela Guvernului Remluțlonar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei Dumneavoastră de 
? naștere,' doresc să vă exprim, In numele colegilor din guvern și ol meu 

personal, cele mal sincere șl cordiale urări de fericire personală și pen
tru activitatea dumneavoastră ln fruntea guvernului.

GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii ■Italiene

WCIALI SîE
___________ _

j

Oaspeți de 
peste hotare

Președintele Consiliului Exe

cutiv al Republicii Socialiste 
Muntenegru

■.....r ' ' i ■, ■ '
Președintele Consiliului Executiv 

•ai Republicii Socialiste •Muntenegru. 
Zarko Butajicl, care face o vizită ta 
țara noastră, a .fost marți oaspetele 
municipiului Galați, unde a fost pri
mii de Constantin DăfiCălescu. pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al Județului Ga
lați. Oaspetele Iugoslav a vizitat fa
brici șl secții ale Combinatului' side
rurgic Galați, combinatul avicol, pre
cum șl noi. cartiere de locuințe.

in problemele relațiilor economice și tehnico-științifice 
dintre Republica Socialistă România și R. P. D. Coreeană 

în perioada 10—28 septembrie 1072 
a avut loc, ta București, sesiunea a 
IlLj-a a Comisie! Intcrguvemamenta- 
le consultative fa problemele rela
țiilor economice șl- tehnteo-ștlințiftee

și Republica Populară Democrata _ _ 
reeană.

Delegația română a fost condusă 
de Ion Pățnn, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele păr
ții Republici! Socialiste România in 
comisie, tar delegația coreeană de 
Zăng Zun Tlielt. vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, președinte
le părții Republicii Populare De
mocrate Coreene in comisie.

Ambele părți au relevat Importan
ța deosebita pentru activitatea co
misiei a Indicațiilor date de condu
cerile de partid și de stat cu pri
lejul convorbirilor ce au avut loc In
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialis

tic România, șl tovarășul Klm , Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Mundi din Coreea, 
președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Co
reene, In timpul vizitei din anul 1071 
In Republica Populară Democrata 
Coreeană a delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii Socia
liste România.

în.llmpul lucrărilor sesiunii s-a a- 
nallzat modul In care au fost înde
plini 1c recomandările șl hotărî rile 
eesiunil anterioare a comisie! pri
vind dezvoltarea colaborării econo
mice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană. ,

Făcind bilanțul îndeplinirii reco
mandărilor și hotaririlor sesiunii a 
U-a"o comisiei, pâriile au subliniat 
cu satisfacție rezultatele obținute.

Astfel, ln perioada analizată, s-a 
convenit o majorare substanțială a_ 
volumului livrărilor reciproce do" 
mărfuri pe cincinalul fa curs, s-au 
încheiat unele acorduri de colaborare 
Intre cele două țări șl au avut ioc 
faUlnlri la nivelul conducerilor unor 
ministere și organo centrale ln scopul 
abordării de noi probleme de colabo
rare, care prezintă Interes reci
proc.

în cadrul lucrărilor sesiunii, co
misia a examinat stadiu! tratative
lor privind acțiunile de colaborare 
convenite, precum șl noi propuneri 
pentru care ®-au stabilit măsuri co
respunzătoare. Asemenea măsuri sa 
referă la colaborarea dintre cele două 
țări in domeniile Industriei chimice, 
construcțiilor de mașini, industriei 
miniere, Industriei electrotehnice șl 
electronice, transporturilor.

Ln sesiune,’ părțile au analizat, de 
asemenea, posibilitățile de majorare a 
Volumului schimburilor de mărfuri 
dintre cele’ două țări, stabilind mă
suri cu privire ta dezvoltarea lor ta 
continuare. ,

Excelenței Sale
Domnul. ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialista România

Doresc să adresez Excelenței Voastre cele mai sincera felicitări cu 
ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei Dumneavoastră do naștere, pre
cum șl cele mol bune urări de sănătate șl fericire personală.

KALEVI SORSA
Prim-minfstru 

al Republicii Finlanda

_ ___~ ___________________ ______ . , rog
gă primiți urările mole cele mol bune ele continuă fericire ți sănătate.

Cu cele moi înalte considerații,
AI Dumneavoastră sincer, 
KURT WALDHEIM 

Secretar General al O.N.U.

Domnule președinte,
în momentul în care numeroșii dv. prieteni se întrunesc pentru h 

gărbători cea ,de-n 70-a aniversare a .zilei dv. de naștere șl a celebra cu 
această ocazie o carieră exemplară, doresc să mă alătur acestora pentru 
a vă transmite, împreună cu cele mai călduroase felicitări, mărturia celei 
mal sincere stime șl admirații.

De asemenea, aș dori să vă exprim recunoștința pentru înțelegerea 
si sprijinul pe'care legați.manifestai față de strădaniile mele.
‘ Prerantthdd-vă 'ură'rile/mele de sănătate, de fericim și do succes, vă 
rog ’să prinjțfcdo^u.lo^^ cu asigurarea înaltei mele
considerații; exp'feâla coior inai-bune și; respectuoase sentimente.

RENE MAHEU
Director general al UNESCO

Prim-vicepreședintele’ Consiliului de Miniștri, 
Ilie .VeFdeț, a primit pe ministrul

: construcțiilor ’de mașini grele și instalații 
din R. D. Germana

. Marți dimineața, prlm-vlcepre- 
■ ședințele Consiliului do Miniștri al 
MîepubllcU Socialiste România. Iile 
Verdeț, a primit pe Gerhard Zim
mermann, mtaLslrui «construcțiilor de 
mașini grele șl Instalații din R. D. 
Germană, conducătorul delegației e- 
conomlce, care face, o vizita in tara 
noastră.

La Întrevedere au luat porte loan
■ : :

în zilele de 23' șl 2â septembrie, 
s-au desfășurat fa .București, trata
tive Intra ministrul Industriei con
strucțiilor de mașini. loan Avram, 
șl ■ ministrul construcțiilor de ■ mașini 
grele șl Instalații din R. D. Germa
nă, Gerhard Zimmermann.

în cadrul actualei tatllnlri au fost 
discutate probleme privind dezvol
tarea cooperării Industriale alll 
pentru perioada Imediat următoare, 
cit șl ta perspectivă. PtlrțUe au con
venit cooperarea ln producția uti
lajului metalurgic, a Ins tatatUlor mi
niere pentru exploatarea ta zi șl fa 
domeniul' materfalulul rulant de cale 
ferată. Totodată, s-nu nnallzat solu
țiile de cooperăre fa fabricația na
velor de pescuit de mare capacita
te ®1 s-au convenit măsuri pentru 
dezvoltarea cooperării ln domeniile 
utilajului energetic, armăturilor In
dustriale șl fa alte domeniL De ase
menea, n fost pus de acord progra
mul realizării unei cooperări tehnice 
sl Industriale pentru fabricarea de 
utilaje șl Unii moderne de turnăto
rie, precum șl de instalații șl echi
pamente pentru sudură.

în* protocolul semnat de cel doi 
miniștri s-a stabilit programul actl-

noastră.

'Avram. ministrul Industrie! construc
țiilor de mașini, precum »;i dr.
voss, ambasadorul R. D. Germano la 
București.

într-o atmosferă cordială șl prie
tenească, au fost dezbătute Drobleme 
ale adinciril șl lărgirii colaborării șl 
cooperării In domeniul construcțiilor 
de mașini Intre cele două țări alo 

■ noastre.
. * , ' ' 1 

•vltățll’ viitoare pentru problemele de 
‘Interes reciproc din cele două minis
tere. la a cărui realizare vor parti
cipa ecntroleie Industriale șl grupu
rile de uzine din România șl orga
nele similare din R. D. Germană.

(Agerpres)

T

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă cbrdlalfl. priete
nească de deplină Înțelegere.'

Protocolul încheiat cu acest pH- 
------ --------------------- ,™_,----- lej a frtst. semnai,. din partea Rc- 

dlntre Republica Socialistă România publici! Socialiste Românin. de Ion 
și Republica Populară Democrata Co- Fățan. Iar din partea Republicii 

Populare Democrate Coreene de Zărta 
Zun Thek.

în timpul desta.șurărll Jl____  _
IH-a a Comisiei interguvernamen- 
tale consultative In problemele reia- ■ 
țillor economice șl tehnlco-ștlințlfice 
dintre Republica Socialista România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană, delegația guverna mentală 
a R.P.D. Coreene, condu.-să de tova
rășul Zăng Zun Thek, n vizitat o 
serie de obiective economice din 
România.

. *Tn aceeași perioadă s-au desfășurat 
șl lucrările sesiunii a Il-a a Sub
comisiei de colaborare tehnlco-știin- 
țlfică ’ dintre .Republica Socialistă 
România și Republica Populară De-' 
mocrată Coreeană. .

A fost examinat, modul do Îndepli
nire a temelor de colaborare tehnl- 
eo-șlllnțlfică adaptate la sesiunea 
anterioară și s-au convenit temele 
de colaborare pa perioada următoa
re. Potrivit celor prevăzute in pro
tocolul Jrtchetal cu aceasta' ocazie, 
cele două părți fal, vor transmite do
cumentații tehnice șl își vor delega 
specialiști pentru cunoașterea reci
procă n realizărilor tehnlco-șlifațl- 
fice șl a experienței in producție, in 
special ta domeniile : construcțiile 
de mașini, Industria chimică. Indus
tria,! minieră, Industria metalurgică 
ș.a. I

Protocolul încheiat a fost semnat, 
din partea română, de Radu Con- 
stantlnescu, .vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică șl tehnică, 
iar din partea coreeană do Li Ght 
Șen, vicepreședinta al Comitetului de 
relații economice externa

La semnarea protocoalelor a fost 
de fațâ Rang lăng Săp. ambasadorul 
R.P.D. Coreene' la București.

4r ■ ' !
în onoarea partlclpanțllor ta lucră

rile sesiunii ambasadorul Kang Iâng 
Sfip a oferit marți ta amiază o. re- ■ 
cepție.

Au luat parte tovarășii Ion Pățan, 
Teodor Marinescu, șef de secție ta 
C.C. al P.C.R., Radu Constantlneâcu, 
Vaslle Gllga, adjunct al ministrului 
afacerilor externa, membri al condu
cerii unor minister^ economice.

Au participat Zăng Zun Thek. pre
cum șl membrii celor două delegații 

.fa lucrările comisiei.
Cu același prilej, tovarășul Ion 

Pățan a oferit un dineu.
*.

Marți după-amtazfi, delegația gu
vernamentală economică a R.P.D. Co
reene a' părăsit Capitala.

' (Agcrprcs)

Plecarea delegației de activiști âi P.C. Chinez
Delegația de activiști al P.C. Chi

nez, condusă de tovarășul long Cluțn- 
pu, membru al C.C, al P.C. Chinez, 
secretar adjunct al Comitetului pro
vincial Ltaonlng al P.C. Chinez, 
membru -ni! Biroului Permanent al 
Comitetului revoluționar provincial 
— care.la Invitația C.G al P.C.R., a 
făcut o vizită pentru schfhib de ex
periență in țara noastră — a părăsii 
marți dimineață Capitala.

La plecare; delegația a fost salu
tată de tovarășii Mlu Dobrescu, mem-

Ministrul muncii și asigură
rilor sociale al R. P. Bulgaria

Marți au sosit In Capitală 
Mișev, ministrul muncU și asigură-, 
ritor soctale al R. P. Bulgaria , și A ren 
Dobrev. adjunct al ministrului, pen
tru a face o vizita la invitația ml- 
nlslrulu! muncii.din țara noastră La 
sosire, pe aeroportul Olopenl., oas
peții au fost lntlmplnațl dc Petre 
Lupii, ministrul muncii, și membri al 
conducerii ministerului. A fost de. 
față Ganclo Ganoav, prim-secretar al 
ambasadei bulgaro la București.

*

în după-nmlaza aceleiași zile. Mlșd 
MLșev șl persoanele care II Însoțesc 
au făcut o vizită la Ministerul Mun-’ 
cil. unde au Început convorbirile In
tre cele două părți-

Seara. Petre Lupu a oferit o masă 
In cinstea oaspeților.

-Ministrul sănătății publice și 
afacerilor sociale al Repu

blicii Africa Centrală

în cursul dimineții de marți, ml-, 
nistrul sănătății publice și afaceri
lor sodale al Republicii Africa Cen
trală, Andră Magale, care face o vi
zită In țara noastră, a avut o În
trevedere cu membri al conducerii 
Ministerului Sănătății.

Cu acest-prilej, oaspetele a luat cu
noștință de problemele organizatori
ce sanitare din România.,

La Întrevedere a participat Ba- 
kouzou Antolne-Roger. Însărcinatul 
cu afaceri nd-lnterlm; al Republicii 
Africa Centrală la București.

în aceeași zl. oaspetete a vizitat 
Spitalul rural din Răcari.

bru supleant al Comitetului Executiv 
ai C.C. ral P.C.R., Teodor Manr.eiicj, 
Ion Clrcel. membri al C.C. al P.C.R.,- 
șefi de secție ta C.C. ni. P.C.R., Iile 
Rădulescu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Ion St. Ion, vice
președinte a! Consiliului Economic, 
de activiști do pa-Ud.

Au fort prezențl Cian Hal-fun, am
basadorul R.P. Chineze la Bucuroșii, 
$1 membri al ambasadei. ’ ■

Cronica
■ r. .

Asociația de Drept Internațional șl 
"■ ‘ Internaționale a organizat o 

rria șl 
dreptul international0, la care a par- 

•’tlcipat profesorul Maartln Bos, preșe
dinte ol Asociației olandeze a juriș
tilor, vicepreședinta, al Asociației ln- 
temațlonate ,a! Juriștilor. : Expunlnd 

.diferitele concepții asupra dreptului 
internațional- și tangențele pe cere 
această ramură juridică le arc cu is
toria, prof. Bcs a subliniat climatul 
generos In care se 
tatea științifică :t_______
nla. In cadrul manifestărilor ori

AZI, LA FOTBAL

Manșa a doua in cupele europene
• F.C. Argeș — Aris Bonnaweg pe „micul ecran"

• Norrkoping-U.T.A. și Landskrona-Rapid radiodifuzate

generos in care se desfășoară actlvl- 
umanistă In Româ

nia. I n cadrul mani testărilor organi
zate de A.D.LR.L, cercolăionii danez 
Bertel I-Ieurlln a vorbit, despre secu
ritate șl dezarmare. Ambele expu
neri, la care au luat parte cadre uni
versitare, cercetători al dreptului in
ternațional și relațiilor internaționale, 
numeroși Juriști, ziariști șl dlplomațf, 
au fost urmărite cu Interes.

Astăzi, se desfășoară manșa a doua 
'a primului jtur din cadrul competi
țiilor europene de foltaL

La Pitești; In cadrul „Cupei cam
pionilor europeni"1, echipa locală 
F. C. Argeș.lntilnește formația Arts 
Bonnawcg din Luxemburg. în pri
mul joc, fotbaliștii români nu cișU- 
gat cu scorul de 2—0. Partida va În
cepe la ora 15,30 și va fi transmisă 
In întregime" la televiziune.

în „Cupa Cupelor”. Rapid va ju
ca In deplasare cu formația suedeză

Lsndskrona Boys, pe care a Invln- 
■ s-o fa pieeiul tur cu 3—0.

în cadrul „Cupei U.E.F.A.“, for
mația U.T. Arad va evolua, de ase
menea, In deplasare, intllnlnd I.F.K. 
NflrrkBplns (in tur 2—l in favoarea 
echipei suedeze).

Posturile noastre do radio vor 
transmite alternativ, ln jurul orei 
20, partidele Narrkoplng—U.T. Arad 
șl Ltmclskrona Boys—Rapid. Tran
smisia sa va .face pe programul I.

1
în această lună, se desfășoară In 

Capitală cursul pentru protecția ma
mei șl copilului, organizat de Centrul 
internațional al copilului din Franța, 
In colaborare cu Ministerul Sănătății 

' din Republica Socialistă România. în 
cadrul acestui curs vor 11 prezentate 
confK-lnțc, referate și demonstrații 
practice legate de problemele KpccLti- 
co protecției mamei șl copIluluL Tot- 
dată, vor avea loc demonstrații prac
tice in cadrul spitalelor clinice de 
copLi din Capitală și din orașele Iași, 
Constanța și Județul Bihor, al unot 
clinici de bbstelrlcâ-glnecologle, al u- 
nor policlinici șl servicii de recupe-' 
rare mcdlcalâ. - - x-

(Agerpres)

Contactul cu viața Dezvoltarea urba- 
ooUdlană a unor orașe nlsilcă necesită rezol- 
dln Bulgaria, țara ve- Varoa a numeroase 
cină și prietenă, iți probleme dificile prin- ... .. ------  .1. cafig șl uj^gnjau-

zarea străzilor Îngus
te, moștenite din tre
cui. Un grup de spe
cialiști s-a ocupai de 
rezolvarea acestei pro
bi emo î ncă ' din anul 
lf®8. Multe din arte
rele și străzile Sofiei 

__  jnre au confl-, au fost lărgite șl mo
ral capitalei bulgare demlzale.' Anul tre- 
nouă infățLșare. Pe cut a Început mt>- 
rurile-unde altă dală dernizarea bidcvardu-

oferă Imaginea 
activități rodnice puse 
In slujba modernizării 
urbanistice și a pro
gresului multilateral. 
La Sofia, aceasta Ima
gine este multiplicată 
ăe numeroasele edifi
cii construite in xiltl-

■ mii ani, care au confi
gurat car1..............

___ ___.. ■ locurile-unde altă dală dernizarea bulcvardu- 
crau fie căsuțe Inve- lul Lenln, care fae«j 
chite, fie terenuri vi- legătura cu șo&eaud 
rane, se înalță noile internațională Londra 
dădtri , moderne, im- — Sofia — Istambul, 
plantate armonios în- Numai pentru recon- 

• tre valorile - edllltaro strucțla străzilor șl bu- 
ole trecutului.-diferite levardelor din Sofia
monumente istorice, s-au alocat 103 de ml-
Străbăllnd străzile Ubane leva.
orașului, descoperi, cu Procesul de moder- 
frecvență, șantiere de nlzare a arterelor do
construcție, deasupra circulație continuă. în 
cărora străjuiesc urla- prezent, la Sofia so 
șale brațe ale macara- construiesc pasaje Rub
lelor, pretlgurind vil- ternnc și se lărgi 
torul peisaj urbanistic, pletele. Au ‘ ți ' 
Si astfel, In ritmul realizate plnă i

vil- temne și se lărgesc 
îl fost 
in pre

zent cinci pasaje sub
terane, alte șase ur- 
mlnd a ti eata plnă la 
sflrșitul actualului 
cincinaL încă dfa ÎMI 
se lucrează fa recon
struirea și moderniza
rea totală a centrului 
Sofiei,, unde vor fi am
plasate edificii cu ca
racter administrativ. 
Inaugurarea noilor 
clădiri din centrul ca- 

1 va avea loc In

alert al construcției, 
Sofia iți trăiește a 
doua, tinerețe.

— Dacă plnă În 10®3 
se construiau 2 000— 
3 MO de, apartamente 
anual, In perioada de 
după 10,79, cînd au In- 

. cepul să sti folosească 
melodelo industriale 
de construcții, s-au pu
tut realiza circa 8 000— 
10 000 apartamente clădiri 
anual.. Amploarea con- pllalcl — ...
&trucțlllarzdjn capitala anul i&lll cînd m va 
bulgară poate fi su- sărbători Împlinirea a 
gerată șl de următoa- 1 300 de ani de la ta
rea statistică : dacă In ființarea primului stat 

bulgar. Noua Imagine 
modernă a Sofiei vn fj 
Intrpgltă de metroul 
a cărui construcția va 
lncepd la sflrșitul a- 
cest u l an.

gerata șl de următoa- dQ mJ de. ta fa-

dnclhaluj trecut s-au 
construit 43 MO de a- 
pariamente, Ln actua
lul dndnal șe vor 
construi circa 03 MO, 
tar, ln. viitorul cincinal 
numărul lor vn crește 
ta circa M—63 de mit 

Tovarășul Gheorghe
Gheorghiev, inginer 
șef la Direrifa de arh:- Vi 
toctură șl slslematlzaro , — 
a Consfllului popular 
orășenesc, care ne re
latează cele de, mal, 
«un, no vorbește des- 

r pre eforturile edilitare, 
despre preocupările 

s pentru modernizarea 
" ln continuare a orașu

lui. Paralel cu ridicarea 
1 urror construcții Inal- prezent, constructorii 

te — 'ne relatează 'ln- i-
terlocutorul — edilii 
au ln vedere șl con
struirea unor edificii 
cu mai puține niveluri, 
potrivit cerințelor așe
zării .orașului.

Pentru a avea 
Imagine a ceea ce au 
fost In tremit șl ceea 
ce rdnt In prezent 
șantierele navale 
„Gheorghl Dimitrov” 
din Varna, am reți
nut comparația ofe
rită de" Netko Llu- 
benov, eecre tarul xco- 
mitetulul de partid 
al șantlSeloț : „Plnfi 
la eliberare, no spune 
interlocutorul nostru, 
deci In aproape 70 de 

, ani de activitate, șan
tierele din Vama' nu 
conslrult vase șl mici 
ambarcațiuni cu un 
total de 23 0O0 tone. 
De la 0 septembrie 
10-H și plnă in 1071 
tonajul . vaselor con
struite aid Însumea
ză un milion de tone".

în vederea con
strucției unor vase 
de maro tonaj, de 
caro'aminteam, eta
lai a alocat circa 820 
milioane leva, iar 
plnă lă afirșltul actua
lului plan cincinal se 
vor mal aloca încă 
250 milioane, fonduri 
cu caro șantierele au 
fost In mare parte, 
șl continuă să fio. re
construita. Eforturi
le converg acum spre 
dezvoltarea șl utila
rea acestei mari În
treprinderi la un ni
vel corespunzător 
sarcinilor propuse. 
Paralel se depun e- ( 
forturi pentru crea
rea unor condiții mal 
bune do viață, pentru 
cei 3&D0 de mundlori 
ni șantierelor. Se 
construiesc încă două 
cantine pe lingă cele 
existente, iar plnă la. 
sflrșitul cincinalului, 
sa vor construi 5ffi) de 
apartamente. Orașu-___  . .5
lul * s® adaugă Astfel -„55WL Imagine a nol cartiere do locuit,! 

hteSt » “i i™' no1 IwUtuțli sociale, 
nrV..™* > . V d® Cullurf ®>
ne-a InUmplnat șl la ra|n«
Varna. De astă ’dată 

■ macaralelo șantie
relor navale. Avan- 
slnd pe coordonatele 
progresului, Vama, 
ca țd Sofia, bo dezvol
tă șl se modernizează 
an de an. Inima aces- 

1 tul orttșpnlTeiizf 
șantierele navale.

navali do la Varnn se 
pregătesc pentru lan
sarea In .viitorii an i a 
unor vHc de ■ mai 
multe zeci do mLI do 
tone.

mint.
Șl astfel, Vama se 

dezvoltă șl progresea
ză ta pas cu șantie-’ 
rele navale, ale căror 
’vase o fac cunoscută 
peste mări și oceane, 
Înnoirile do nd, ca șl 
din capitala țării, ofe- 

■5rind_'O=^" dm’ndă' ■■‘■"dl.it !- 
cele mal concludente 
de ceea ce este 
stare un popor 

.cărui destine 8 
călăuzite de Ideile ș 
țelurile luminoase al 
socialismului.

T. OANCEA

mtateam. Desigur, toate aceste ln- 
tllnlrl a-au înscris, Iritn-un fel sau 

. altul, in cadrul pregătirilor care [se 
fac In prezent pentru convocarea 
conferinței generale. După părerea 
mea, există toate premisele ca a- __ 
ceste pregătiri să intre Intr-o fază 
activă, o primă rouniuna prelimi
nară In nivel muIUtatarâi fiind aș
teptată să Înceapă in curlnd. | 

îndeosebi conferința miniștrilor 
culturii din țările Europei caro a 
avut loc recent ia Helsinki a consti
tuit un veritabil stimulent pentru 
dezvoltarea cooperări! culturale, 
chestiune care, după cit se pare, | se 
va afla la loc de cinste .pe agenda 
viitoarei reuniuni general-europe- 
ne asupra securi IflțiL [

— tn încheiere, am dori ti 
Hc zpuneți cum apreclajl actiui- 

• tatea României in cadrul orga
nizației, aportul «du La promn-, 
barca colabordrii j| tnfelegcrii 
între popoarele continentului 
nostru ? 1

— Cred că nu exagerez deloc dnd 
afirm că România a făcut foarte 
mult pentru cooperarea europeană, 
că ea s-a afirmat ca un campion ai- 
acestei nobile cauze, chiar Înaintea 
angajării procesului de înțelegere și 
colaborare la nivel paneuropcan. $i 
în aceasta privință, exemplul pe, 
care ea l-a dai In Balcani este din
tre cele mal fericite. Fănlnd diferite 
propuneri pentru transformarea fos
tului „butoi cu pulbere” al Europei 
Intr-o zonă a păcii și-Înțelegerii, li
beră de arme nucleare, țara dv. n 
acționat constant pentru promova
rea cooperării culturale-In această 
parte a continentului. 'Ml so. pare 
remarcabil în acest sens fnpliil că 
UNESCO, In colaborare sirinsâ cu 
itomânla, șl adesea la .solicitarea 
foarte precisă, a acesteia, a putut n& 
stabilească un program 'de dezvol
ta re a studiilor de cultură balcanică, 
a contribuit efectiv te promovarea 
unei largi' cooperări culturale Intre 
țările din aceasta parte a EuropeL 
Fenomenul fa care asistăm ta pre
zent do intenalflcare a cooperării fa 
Bcorn întregului continent nu este, , ^3I_JȘ vr-— MÎ- L î a-Ș »' ■>' t -.ti-,- r . n
zare ăj acestei experiențe'’ foarte 

ți-a adus șl continuă să-ți 'aducă o 
contribuție cu adevărat remarcabilă.

Mărturie fa acest sens stă, de alt-'- 
fel, Întreaga activitate pe care Ro
mânia a desfășurat-o de-a lungul a- 
nllor fa cadrul UNESCO, numeroase 
dfa inițiativele șl, acțiunile sale In 
organizație fiind subordonata tocmai 
promovării cooperării ■ Intre statele 
Europei și, prin aceasta, înțelegerii 
șl păcii Intro popoare. In același 
timp, România a susținut In perma
nență politica generală a UNESCO, 

,d profund atașată nu numai ldea-

(Urmare din pag. I)

în același Ump, trebuie să relev 
‘că UNESCO stimulează practic <^x>- 
perarea Intre țări, Indiferent de sis
temul lor social-politic, prin crea
rea unor structuri permanenta ia. 
nivel european, cum ar fi Centrul 
de ta Vlena de coordonare a progra
melor de cei'cetari in domeniul ști
ințelor sociale sau Centrul do ta 
Praga," consacrat studiilor privitoare 
1a organizarea șl utilizarea rațională 
a timpului liber.

în ’aceeași •■ .șefie sistematică do 
măsuri destinate să confere o for
mă concretă cooperării europene, 
axind-o pe probleme precise cto 
competența organizației, se înscrie 
șl inaugurarea La București a Con-- 
traiul european- pentru Invățflmln- 
tul superior. Acest organism origi
nal «sta,‘un1 centru do. documen
tare, de . schimb da informații șl 
idei, avînd de jucat rolul de catali
zator, stimulator șl coordonator’ al 
cooperării ta domeniul Invățămta- 
tului. Fără a se substitui instituțiilor 
universitare cu caracter național și 
subregional, centrul va permite o 
mal bună orientare a acestora, ln 
vederea Îmbunătățirii fi ridicării 
continue a nivelului de tavățămlnt 
universitar In statelo membre,

_ —• Care este, după părerea 
uv., COrairiuuțta COiiC<[etîl ps 
UNESCO poate «-o aducd la 
edijlcarea irhui climat de des- 

nantul european, la convocarea

î i aO? O;K ; i ifS-H
lui de partid, șl Elvira Dru- 
lea, locțiitoare» secretarului 
comitetului U.T.C., ne-nu 
vorbit de pregătirile pe 

__ brigada arllatl- 
o că de agitație, echipa de- 

____ ,_______ _ [e dansuri pentru a fatreprin- 
corriunlștl, In covlrșltoarea. de, cu un program adecvat, 
lor majoritate muncitori un turneu In localitățile de

' experimentați; exemplul unde provin majoritatea
lor are o puternică forța de navetistelor și unde, In fața TT„. '■ < tnnkll t - > niînrwailHl «»• «s-JV

De față la discuție, tova
rășul Gheorghe Moș, se
cretarul organizației de 
bază nr. 2, duce Ideea mal 
departe : „O exigență detf- care le face brigada arii șl

oni” — rtl 8-n spus. V
medie a colectivului, 
flecare din cele două Între
prinderi, este fa jur ele. 20—
21 de ani. în acetațl sens, departe : „O exigență detf- 

tre- seblta șl pretenții fonrb
noi- marl manifestam față q»

ius. Virata
. în

putem lăsa In ’ voia unul 
„rodaj” care 6ă se prelun- 
geasc&.

Ce vor fi lnsemnlnd oare
„greutățile Inerente orică- _ .
rul început”, „condițiile »pc- vlrind importanța ce l 
clflce locale” caro se Invocă bule acordată formării noi 

lor muncitori, este edifica
tor șl faptul că^foță de 85 
de membri de partid, clțl 
cuprinde organizația do la 
filatura de bumbac, numi- _______  ______ ..
rul membrilor organizației Ideea că tlrtarul nou venit

(Urmare din pag. I) 

mantelo la care tn 
se ridice oamenii . 
uităm că dacă viteza unei 
mașini poale 

■prlnlr-o 
care o deservește nu poate 
fi socotit gala format 
o dată cu semnarea fișei 
de angajare, sau după 
ce primește certificatul de 
absolvent ol unei școli pro
fesionale...

Cu alte cuvinte, Investi
țiilor făcute de stat, efor
turilor lul financiare și 
materiale pentru construi
rea noilor unități Indus
triale io urmează un olt 
gen de Investiții șl efor
turi. ele ăvlnd drept obiec
tiv formarea și ridicarea 
oamenilor la nivelul para
metrilor ceruțl do stăpfal- 
rca și conducerea cu mllnl 
sigure a proceselor tehno
logice : o muncă migăloa
să, ce șe cere judicios 
coordonată șl organizată, 
făcută cu tact șl perseve
rență. Așa curii aveam să 
no convingem, centrul de 
acțiune, nervul vital care 
concepe șl conduce această 
laborioasă activitate il 
constituie organizațiile de 
partid.

— Avem, deocamdată, pa
tru organizații de bază — 
ne spune, Intre altele, 
maistrul Vnslle Ponlțlu, 
secretarul comitetului de 
partid de la fabrica do ar
mături metalice. După a- 
dunărlle generale de dare 
de seamă șl alegeri, vom 
avea zece organizații, zece 
nuclee de bază. Aclionlnd 
pe un front mai larg, cu 
mal multe formații do lup
tă. bine organizate, nșn-zi- 
sele ..greutăți Inerente ori
cărui Început” vor fi mai 
repede depășite. Nu ne

le ta care trebuie să 
______I ; să nu 

” ■ “________ __ i
fl sporită 

manevră, omul . 
o deservește nu poale

gească.c___ z:^.-...
„greutățile Inerente orică-.

clflce locale” care sa Invocă 
așa frecvent?! Intr-un fel 
aau altul, este vorba de
stăruința cu care este ur
mărit șl Intensificat pro
cesul de educare fa spiritul 
muncii u tinerilor, de cu-

mărit șl Intensificat pro

șl faptul că^față de 83 
_ membri de "partid, clțl 
cuprinde organizații 
filatura de bumbac,

■I ____ . față
comuniști, fa covlrșltf

1

experimentați ; exemplui unde provin majoritatea 
i„. ... .. j puternică forță de navetistelor și unde, fa fața
farlurire. Pornim de la familiilor, cunoscuțllor, să

................ ’■ se arate cum se integrează 
acestea fa muncă, cum s-au 
legat de fabrică. Inspirata 
șl binevenita pare a fl șl 
replica pe care o vor pri
mi-o „campionii absențe
lor”. Ne spunea ta un mo
ment dat Inglnerul-șef al 
fabricii, tovarășul Anton 
VVille, că fa luna trecutfi ou 
fost înregistrate silnic, In 
medie, IOD de absențe : „Au 
fost situații cînd, din a- 
censtă cauză, oe-.au stat 18 
ringuri din 00”. „înainte ' 
tea tn cazurile de absențe
erau criticate tardiv, după 
ce efectul Jor negativ s-a 
consumat, clnd pierderile 
fa producție au fost prici
nuite. De osfa dală, urmă
rind freavența lor, zilele de 
„vlrf” ale' absențelor, vom 

' trage semnalul de alarmă 
dfa timp, cretad curentul 
de opinie care să ducă la 
curmarea' steril de Indisci
plină”. ■

„.Platforma industrială a 
Zataului, Parafrazfadu-1 pe 
trî vom spline că cate In- 
tr-adevâr Impresionant tot 
ce se vede ca a fost con
struit tn ultimul timp aici j 
dar mal Impresionant este 
ceea ce nu se vede la o 
privire sumară, anume pro
cesul de formare fa aceas- 
ță parte a țlrii a noi așa- 
Inane ale clasei muncitoare, 
cei ce adaugă Zataului em
blema industriei.

dc;,_co_ntrlbufta concretă pe care 

tikdere ;i securitate pe conti
nentul european, Ia concocarea 
conferinței- general-etiropene ?

— Europa reprezintă, după cum se 
știe, o regiune-a cărei caracteristică 
dominantă este definită do vechi 
civilizații, de o varietate a culturi
lor, a regimurilor soclal-pollllce șl, 

■a moravurilor. Dincoto do deosebi
rile politice, militare, economice. 
Europa sferă Insă o splendidă ima
gine de jmogenitate, do unitate po 
planul tradițiilor îulturale, . al pro- 
gresuluL tehnic. 3 privire de ansam- 
•blu asupra statelor Tomponente alo 
acestui tontlnent Iți dă sentimentul 
că ele aparțin unei singure familii 
culturale șl științifice. Așadar, In. 
pofida divizărilor și opozițiilor, se 
poale vorbi despre o profundă- soli
daritate-a popoarelor europene, de
terminată ae necesitățile geografice 
șl economice, do Interacțiuni secu-, 
lare In domeniile artelor, științelor, 
tehnologiei; Ideilor șl valorilor — e- ■ 
le-mante fundamentale pe care clă
dim mărețul edificiu al ■ păcii eu-, 
rop-ane — adică tocmai domeniile 
In care activează UNESCO.

Bâzlndu-se pe aceasta, UNESCO 
se străduiește să organizeze, așa 
cum am arătat Înainte, o largă co-

. cu con- 
nceasta nu poate decit 

să Influențeze pozitiv climatul po
litic pe continent, lnscrilndu-so ca 
o componentă organică a procesului -•îre nc? 8 fi FĂ ca CfA-maicI II XII i Ian - t?aaa»A->»-n

vremea ?

cele muncii politice menite

după- părerea mea, declt. o generall- 
—.. ><>.■,e foarte
semnificative, ți La care țara dv.

î 
F

l 
i

(

Ițrl fa țară : Vremea s-a menținut 
rece, cu cerul variabil •• In cea mal 
mare parte a țării. In cursul după- 
amlezll, ta Jumătatea de sud a Olte
niei, Munteniei șl In Dobrogen, cerul 
a prezentat innorărl mal accentuate 
șl local a Început să plouă. Vlnlul a 
BUjfint slab plnă ta potrivit predoml- 
nind din sectorul vestic. Tempera
tura aerului ta ora 14 oscita între 10 
grade ta TopUța șl Joseni șl 18 grade 
ta Făurei șl MălcăneștL

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 20 șl 30 septembrie. In țară : 
Vreme In curs de Încălzire. Cerul va 
fl variabil, cu Innorărl mal pronun
țate in Banat, CrLțana, Maramureș, 
șl nordul Moldovei, unde vor cădea 
ploi locale ta n doua parte a Inter
valului. Vlnlul va sufla slab plnă la 
potrivit. Temperaturile minime vor 
oscila Intre 3 șl 13 grade, Izolai trial 
coborite, tar maximele Intre 13 și 23 
de grade. In București : Vremea se 
va Încălzi treptei- Cerul, vn fl varia
bil. Vlnlul va sufla slab plnă ta i>o- 
trlvlt. Temperatura fa creștere.

noașlere reciprocă, de 
Uzarea unei coeziuni 
me In noile colective de 
muncă, de modul In caro 
este cultivat simțul dato
riei, al disciplinei, senti
mentul de atlmă țl întraju
torare reciprocă, de alașn- 

.ment țl responsabilitate 
față de colectiv. Cu astfel 
de trăsături este Înnobilată 
fizionomia spirituală a sute 
țl mii de noi candidați — 
provenlțl din .țrollle profe
sionale sau mediul rural — 
la calitatea spre care aspi
ră — aceea de muncitori. 
ȘI, nu Intlmplător, tinerii 
de aici se bucură de o aten
ție cu totul speriata. „IM- 
trlnl” In fabrica noastră 
slnt cei care aii ,22—23 de

In fabrică este foarte re
ceptiv la Influența colecti
vului, el Iți formează de
prinderile profesionale șl 
atitudinea față de muncă 
lnsplrfadu-so de Tn cei din 
jur. Deci nu ne poale 'fl 
deloc Indiferent ce Învață 
el șl de la cLne învață”. ’ 

în vecini, la filatura de , .
bumbac, forrpele șl mljloa- “nul din Interlocutori noș-

’ -r . .. frl ivnm^KnunA ra «ala In-

U.T.C. se ridică la pwte
G©0.

— Sini, firește, blnevcnl- 
tesșl absolut necesare sfa
turile, observațiile, îndem
nul adresat de muncitorii 
experimentați celor tineri 
— ne spunea tovarășul in
giner vasllc Berinde, șeful 
sectorului prelucrări meca
nice de ta fabrica de armă
turi metalice. Priviți In 
secții șl v.-țl observa că ta
mașini sau ta echipe de Iu- să contribuie ta omogcnl- 
cru, printre tineri, lucres- zarea șl educarea tinerelor 
ză cite un om cu state mol ‘ ~ ’ ’
vechi, muncitor de elită.. 
Lăcătuși! Vnslle Deneș, Iu- 
llu Groza șl alții ca el slnt, 
am putea spune, un tel de 
„dlrlginți” ai tinerilor. Din 
„mina lor” Ies meseriași 
buni, muncitori de ba^L

salariate slnt pe ca’e de a 
marca Îmbunătățiri sub
stanțiale, urmărlndu-se cu 
prloj-ltale sporirea puterii 
de influențare, a eficacită
ții tor. Inginerul Ion Sălcu- 
deann, secretarul comltetu-

labornre Intre statele europe: 
'domeniile științei șl culturii, t 
vlngerea că aceasta nu poate 

title pe continent, lnscriindu-se

de edificare a securității In Europa. 
Am început de la nivelul comisiilor 
naționale UNESCO din Europa, pen
tru a ajunge, in acești din urmă ani, 
Ia conferințele europene de care a-

In perma- 
. . _ UNESCO,

fiind profund atașată nu numai idea
lurilor sale, dar și ideilor noi — ca, 
dgjcxemplu, Ideea de educație per
manentă, de politică culturală — pe 
care organizația le-a promovat sau 
le promovează. Tocmai de aceea, fo
losesc acest prilej pentru a adresa 
Încă o dată omagiul meu guvernului 
român, întregii sale activități des
fășurate In cadrul UNESCO,
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PEKIN

netesare eforturi â domeniul 
te 

dezurmăii, ul întăririi parii 
și securității internaționale

....
NAȚIUNILE UNITE 25 — Trimișii speciali Agerpres, C. Alexan- 

droale ș| C. Vlad, transmit : în continuarea lucrărilor celei de-a 27-a 
Sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., reprezentanții unor state membre 
ale organizației au prezentat, in cadrul dezbaterilor de poiltlcă ge
nerata, poziția guvernelor respective față de-problemele Înscrise pe 
agenda sesiunii ș], In general, față dc principalele aspecte alo vieții 
Internaționale.

general,

Ministrul afacerilor externe 
nemarcel, K. B. Andersen, a ___ ...
cat progresele realizate în relațiile 
dintre marile puteri, precum și con
tinuarea procesului de destindere In 
Europa. In același tfmp, K. B. An
dersen a deplina faptul că Intr-o se
rie de sltuațiL posibilitățile oferite 
de negocieri nu au fost valorificate 
deplin. El s-a pronunțat pentru re- 
zolvarea politică a problemei vietna
meze, care să garanteze drepturile 
poporalul acestei 'țări de a decide 
propriul său viitor, fără amestec din 
afară, și pentru reactivarea efortu
rilor politice vizirul, soluționarea si
tuației din Orientul Apropiat, po bâza 
rezoluției Consiliului de Securitote.

T,n cuvlntaroa sa.ministrul aface
rilor externe al IJ.ILSN., A. Gromlko, 
a salutat evoluțlllo. favorabile înre
gistrate In viața Internat tonală. 
Războiul rece, a spus d, a fost în
locuit de recunoașterea adevărului că 
in era nucleară nu există o alterna
tivă- la dezvoltarea pe baza co
existenței, pașnice a relațiilor dintre 
state cu sisteme sociale diferite.

In legătură cu problema securității 
europene,’ A. Gromlko u relevat că 
pregătirile’ pentru organizațea unei

al Da- 
reniar- ■

eu:
pregătirile peni 
conferințe de cooperare șl securitate 
pe continent trebuie să Intre In cel 
mal scurt timp.In faza Ior.de fina
lizare.

Ministrul de externe sovietic s-a 
referit: apoi pe lnrg la punctul În
scris de. U.R.S.S. pe agenda actualei 

, sesiuni, privitor Ia nefotosferea forței 
!n relațiile internaționale șl inierzl- 
oaroa definitivă a folosirii arai»lor 
nucleare. Esența, acestei propune: , a 
spus ei, este do a determina renun
țarea de către state la orice fel dc 
folosire a forței In reglementarea di
ferendelor. internaționale, inclusiv a 
armelor nucleare șl cohvenilbnaîe. El 
a supus dezbaterilor Adunării Gene
rale un proiect de rezoluție In aceas
tă problemă.

Reprezentantul sovietic a subliniat 
că țâra șa se pronunță ■ pentru con
vocarea unei conferințe mondiale de

I

față de principalele aspecte ale vlcjli

dezarmare șl pentru transformarea 
acesteia intr-un forum In care toate 
statele, fără excepție, să-șl expună, 
pe baze de deplină egalitate, vederile 
lor asupra problemelor dezarmării șl 
să ajungă la un acord privind măsu
rile practice ce trebuie luate pentru 
încetinirea ritmului cursei înarmări
lor șl realizarea dezarmării generate 
și totale.

Ministrul afacerilor externe al Ke- 
nycl, NJorge Mungal, a chemat sta
tele membre la ccmcerlarea efortu
rilor pentru eliberarea celor 43 de 
milioane de oameni care re mal ăflă 1 
Încă' sub robia colosnialtemuIuL

ăllnisirul afacerilor externe al Ca
merunului, Vincent Efon, s-n alăturai? 
omologului său kenynn. denunțlnd po
litica de apartheid, rasfelă și colonin- 
Ilstă a reglmurfflos- din Africa de Sud, 
Rhodesia șl, respectiv, Portugal la.’El 
a 'salutat npol contactele între cele ' 
două state germane, negocierile din
tre nordul șl sudul Coreei, evoluția 
pozitivă a evenimentelor de pe conti
nentul european și a condamnat răz
boiul impus'popoarelor I.ndochSnei dc 
agresiunea străină.

PARIS

Intîlnire Le Duc Tho- 
Henry Kissinger

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Un comunicat ,al Casei Albi,' reluat 
de agențiile United Press Interna
tional și A.FJ?,, anunță că Ieri a avut' 
loc Ia Paris o InUlnlre cu ușile Ln- 
chl»a între consilierul special ol 
șefului delegației R.D. Vietnam In 
convorbirile cv-adrlpartiio asupra 1 
Vietnamului, Lc Duc Tho, șl consi
lierul președintelui S.U.A. pentru' 
problemele securității naționale,' 
Henry Kissinger.

aWWÂIEÂ raWBBBMR WMRE
' (3U EN-LĂI ȘI KAKUEI TANAKA

naka. Au fost prezenți miniștrii de 
externe al celor două țări, Ci Mn-fel, 
și, respectiv, Masayoshi Ohira.

Totodată, la Pekin nu avut Joc 
convorbiri intre miniștrii afacerilor 
externe al R.P. Chineze și Japoniei-

PEKIN 25 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă Informează că Ieri au 
continuat la Pekin convorbirile din
tre premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-laî, șl primul 
ministru al Japoniei, Kakuel Ta-

■f

BONN 28. — Trimisul special A- 
gerpres, V. Crlșu, transmite : Guver
nul vest-germnn Ișl va continuo acti
vitatea internă și intemațlpnală, în- 
depllnfndu-șl tonte obligațiile ce-i 
revin prin constituție, plnă dnd se 
vor forma — ca urmare n rezultate
lor alegerilor din 10 noiembrie — un 
nou Bundestag șl un nou guvern, n 
declarat cancelarul Willy Brandt, tln 
cursul -conferinței de ’presă organiza
te, luni după-amlază, în comun, cu 
vicecancelarul Walter Scheel. Ei a 
respins afirmațiile unor reprezen
tanți al opoziției, potrivit cărora gu
vernul actual nu ar mal avea, prin 
dizolvarea parlamentului, capacita
tea de reprezentare pe pion interna
țional. . ;

Referlndu-se, Intre altele. Ia trata
tivele dintre R.F.G. și H..D.G. pentru 
încheierea unui tratat general, WUIy 
Brandt a spus că ritmul acestora nu 
va fi Influențat de campania electo
rală. Guvernul, a adăugat el, vn de
pune toate eforturile -pentru, ca a- 
cestea să fie duse la bun sflrșit.

La rlnditl său, Walter Scheel a pre
cizat, refertndu-so la acțiunile in
ternaționale pe care le preconizează 
guvernul, că va participa, Împreună 
cu , cancelarul Brandt, la conferința 
In nivel Înalt a țărilor membre ale. 
Pieței comune. La. 3 octombrie — a, 
menționat el, In continuare — voi 
pleca În New York, pentru a explica 
punctul de vedere al R..F.G. asupra 
tratativelor cu R.D.G. șl Ih ce pri
vește intrarea celor două state ger
mane în O.N.U., Iar la 10 octombrie 
voi Începe vizita în R. P. Chlnez/i. 
pentru a examina problema stabilirii 
relațiilor diplomatice.

In continuare, Walter Scheel a 
spus : „Țelurile noastre pentru viito
rul guvern federal slnt: noi eforturi 
pentru unitatea Europei' occidentale, 
osigurarea unul dialog continuu in
tre • Europa occidentală șl Statele 
Unite, continuarea politicii de des
tindere față dc Europa răsăriteană, și 
a dialogului cu R.D.G., iar după Iri- 
trare, colaborarea activă in cadrul 
Națiunilor Unite”.

de aderare la M
o Premierul Bratlelli și-a anunțat demisia

In , singur — cel conser
vator, de dreapta — 
sprijină fără rezerve 
această politică.

După cum este cu
noscut, partidul co
munist și-a mani-

Cu o majoritate populației. Încă 
care g depățit plnă fi 1970, a fost constituită 
afteptărlle celor mai „Mișcarea populară

■i

FJ01B0MBARDAMENTE.ASUPRAIERIT0RIU1U1R.D.
HANOI 28 (Oerprcs)’. —^ențta 

V.N.A. informează că, la 23 septem
brie, avioane americane au bombar
dat mai multe localități dens popu
late din R. D. Vietnam, inclusiv 
insula Cat Ba, aparțlnlnd de orașul 
Halfong. ,. Bombardiere strategice 
„B-52” au " atacat numeroase locali
tăți din provindn Qunng Binh, iar 
nave de război ale S.U.A. nu deschis Iul-Afacerilor Externe aLR. D. fViel-, 
focul, fără discriminare, asupra unor " " ’ ” .......... .
sate JȚ __ 2.1 . ’
Thanh Hoa și Nghe An. în cursul 
acestor ntacurl, au-fost uciși sau ră-

> Ț ■ ; r ’ 1 >, ■ 1 ' Ț . ' L

' nlțl sute do civili, au fost dlsBUse* 
■’ numeroase unități economico Țl; cul

turale, precum șl locuințe.
‘Centlnulnd să trimită avioane, in

clusiv de tip „B-52", precum șl nave 
de război pentru a bombarda zi șl 
noapte regiuni populate șl sisteme 
de diguri din R. D. Vietnam — so 
arată intr-o declarație a Mlnls'wu-

I

fervmțl adversari ai norvegiană împotriva 
oderSrli Norvegiei la aderării la C£.E.“, 
Piața comună — 533 care numârâ peste 
la sută contra, față de OK dc membri ac- 
45,1 la sută pentru — 
populația: acestei țâri ....... ...

■ a spus, „nu” Comuni- eternului, la, Oslo s-au nomlce.' închise, da 
' lății economicei euro- f ■ ►-r-— ■ ■ » • J - --------------
2 pene; Tn: cadrul re»ai
jjrrendumutei orpani- jcHi sindicale, 

*''sat»duminicd și lunifP^Sentlnd ’j&slc’

________ ..... . . nani- 
tivi. Doar cu citeva festat ferm opoziția 
zile înaintea referen- față c!& grupările eco-

do pe litoralul provinciilor
nam, ’dată publicității la 28 septem
brie — Statele Unite violează fla
grant suveranitatea șl securitatea 
R. D. Viotnam.

Mesajul lui Norodom Sianuk 
adresat națiunii khmere

PEKIN 20 (Agerpres). — Norodom 
Slanuk, șeful stalului cambodgian, a 
dat publicității uri nou mesaj adre
sat națiunii khmere, care se adre
sează cu precădere soidnților arma
tei lonnollste. După ce se oprește a- 
supra caracterului precar , șl a co
rupției regimului de la Pnom Penh, 
InsisUnd asupra victoriilor hotăritoa- 

' re obținute de forțele de rezistență 
care au eliberat majoritatea terito
riului Cambodglei, prințul Norodom 
Slanuk face apel la membrii trupe
lor subordonate acestui regim, ce- 
rindu-Io să abandoneze pe Lon Noi 
șl ocolițll săi, al căror sflrșll este, ori
cum, inevitabil.

In Încheierea mesajului, șeful sta
tului cambodgian arată că este za
darnic să'se spere In ir-o Încetare a 
focului care ya . permite regimului 
trădător și armatei sale șă evite in- 
frlngcrea definitivă șl să trăiască 
calm, după aceea, pe spezele poporu
lui, intr-o parte a GambodgieL Fron
tul Națlonnl Unit, Guvernul de 
Uniune Națională și forțele armate 
de eliberare națională ale poporului 
Cambodglei nu vor accepta. In nici

un fel, o asemenea încetare a focului 
saii corni
S.U.A. ; _
liste. Forțele de rezistență vor con
tinua 'cu hotărlre lupta plnă la vic
toria definitivă. * , '

mpromlsul cu imperialismul 
șl cu marionetele salo lonno-

-î: tipul Pieței cbmupe, , 
i ' dec'.arindu-se in fa- 
î sr’S' 
i largi, fără discriml- ..... . ..... . • ■ |7,

unei politici pare^ 'tă 
nu aducă atei un "‘‘fel 
de ftirbiri rucerani-

In condițiile date, 
. după cum transmit a- 
gențille de presă, 
este mai mult de
clt sigur că proiec
tul de Iepe privind a- 
derarea Norvegiei la 
C.E.E. nici .nu va mai

... „—— ■--V'....,--------- r r- TW /mai
(Penini observatorii ■ tide politice s-au pro- mare, aste acupi inte- 

avizațl al- evoluției „J..!.

«ItuaRel din Norvegia, 
șrezultatul. referendu
mului constituie o 
surpriză numai prin 
proporțiile tale. Se 
știe că împotriva a- 
derărli țării la C.E.E.
s-au ridicat, de mult, rlnd impotrică. 
timp, pături dintra tre partidele 
cele mal diverse ale gheze numai

intrunit|5K de.( 
■gafi- ai unor ' oi

de membri, pentru 
a-și exprima opoziția nări iau restricții, a
față de aderarea la i
C.EJS. ®$i chiar te nu aducă nici un ‘/el
ajunul consultării de ftirbiri suverani-
populare, peste 15 COO tdțll naționale,
de oameni — iniru-
nifi, după cum apre-

........ dau observatorii oc- 
BrdițelH, 'și-a anunțat cidentali, tntr-una din 
imediat. Intenția de cele mai mari adu-
a-jl prezenta demi- nări populare'din anii
sla lasflrșitul lunii, J_ 1.
etnd parlamentul se strat împotriva intră'

e» m3 HI » A3 tai 3 . 4 5 ‘Trt ! UkS M M A3 A3. .

. ' Defi referendumul 
’ nu □ acut declt un 

caracter cortsuUatiu, 
finind seama de acest 
vot popular care ex
primă fără echivoc o- 
pozițta populafiri față 
de Piața comună,- pri
mul mlnialru, Trygve

nări populare din anii 
aceștia — au > demon-

va întruni In sesiunea rli țării in Piața co- Jl prezentat parîamcn- 
de toamnă. mană. Un fir de par- tulul. , Cu ătlt mai

resul cu care -este eș
ec, da teptat referendumul

,... ,   soeial-de- similar din Danemar-
moerat, sini profund ca, care, 'in plus. nu 

conducerea va avea un caracter
lu-se pen- consultativ, ci ur

mează sâ aiM un ca
racter decisiv in pro
blema aderării.

G. DASCALU

ii

nsintat împotriva ade
rării, altele 
pildă, cel i

scindate, 
pronunlindu ;
Iru aderare, iar majo
ritatea membrilor de

■ ’ ' . ’ ’ \ Din- 
parlidele bur- 

unul
Î

Conferința Uniunii 
interparlamentare

ROMA 23 -- Corewpondantul A- 
gerpres, N. Pulcea, transmite : In ca
drai ședinței sale plenare de marți 
dimineața, cea da-a M-a conferință 
anuală a Uniunii interparlamentare, 
care lș! desfășoară lucrările la Roma, 
a dezbătui tema „Situația și perspec
tivele programelor de educație in ță
rile in curs de dezvoltare, in special 
In ce privește formarea de eadre eu 
pregătire medic șl superioară,0. La 
discuții — precedate de raportul pre
zentat de Ollngn (Camerun) — au 
participat circa 30 dc delegați, care 
au scos In relief importanta formă- 
rill de'cadre tehnice șl dezvoltării 
rețelei de ’ invățămlnt in țările In 
cura de dezvoSlare, precum șl a for
mării de cadre naționale calificate.

■ In ședința din după-amtoza do 29 
septembrie, conferința a discutat 
punctul de pe ordinea do z! Intitu
lat : „Responsabilitatea parlamenta
rilor față de nlejrălori șl rolul Insti
tuțiilor parlamentare*. ■F-

ORIENTUL APROPIAT

- TOKIO 28. — Corespondentul A- 
gerpres, Florea Țuiu, transmite : To
varășul Paul Nlculcscu-MJzlL mem
bra al Comitetului Executiv, ol 
Prezidiului Permanent nl C.C. dl 
P.C.R.. conducătorul delegației C.C. 
al P.C.R., care face o vizită In Ja
ponia, la invitația C.C. al P.C.J., a 
oferit, marți seara, la ambasada 
romănă, o masă tovărășească In o- 
nonreu conducătorilor P.C.J, Au 
participat tovarășii Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului C.C. a.1 
P.C.J., Satoml Hakamada, vicepre
ședinte al Prezidiului C.C. al.P.CJ.; 
Tetsuzo Fuwa, membru al Biroului 
Permanent ni Prezidiului, șef al 
Secretariatului C.C, al P.C.J., Kore- 
hlto Kurahara șl Tomio Nlshlzawa, 
membri al Biroului Permanent al 
Prezidiului C.C. al P.C.J., Ichlro Su-

• nanui, membru nl Prezidiului C.C. 
ni P.C.J.. activiști al C.C. al P.C.J. 
într-o atmosferă foarte caldă, 8-a 
toastat pentru, dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie dintre cele 
două partide. ■ .

In cursul aceleiași zile, delegația a 
t: ■ C

participat tovarășii Kenji Mlyamoti 
președintele Prezidiului C.C. t 
P.C.J., Satomi Hakamada, vi< 
ședințe al Prezidiului CC. al 1

al P.C.R. în Japonia
făcut o vizită guvernatorului orașu
lui Tokio, Tlvoklchi Mlnobe, și a-a in- 
tilnlt ta Universitatea Tokio cu 
membri al corpului didactic.

★
Tovarășul Paul NIculescu-MIzII. vi

cepreședinte al Consiliului de Miniștri 
a! Republicii Socialiste Romănla.' s-a 
intilnlt marți cu conducerea Federa
ției organizațiilor economice din Ja
ponia (KETDANREN). La IntllnLre au 
parllctoat Kogoro Uemura, președin
tele KETDANREN, Mosashl Isano, 

. președintele Comitetului economic 
Japonia-Romănta șl președinte al 
Consiliului de administrație al fir
mei '„Kawasaki Heavy Industries", 
Rlkuzo Koto, director general exe
cutiv in KETDANREN, șl alții în 
cursul Intllnlril. care s-n desfășurat 
Intr-o atmosferă- cordială, au fost a- 
bordnte probleme privind dezvolta» 
ren relațiilor, .economice dintre\ 
Romănla șl Japoniei

Președintele Comitetului' economic 
Jnponln-Romănta, Mosashl Isano, a 
oferit In onoarea delegației române 
un prlnz.

L

Îiitîlnirea reprezentanților 
formațiuni or politice 
de stingă franceze

PARIS 28 — Corespondentul nostru, 
P. Dlaconescu, transmite : Ziarul 
J’Humnnlte” de marți publică un 
comunicat cu privire la reuniunea 
reprezentanților formațiunilor politice 
de stingă franceze, în care se arată 
că, „in cadrul schimburilor- dc vederi 
asupra perspectivelor ■ deschisa de 
Uniunea stingi! țtl do apropierea tu
turor forțelor poporului in jurul pro
gramului comun, delegațiile Partidu
lui Comunist Francez, radicalilor de, 
stingă și partidului socialist s-au In- 
tllnlt, la sediul P.S.F., ta 23 septem
brie”. Din partea P.C.F., la convor
biri au participat Georges Marchals, 
secretar general adjunct al partidului. 
Paul Laurent șl-Reno Piquet, membri 
al Biroului Politic ; delegația parti
dului socialist a fost formată din 
Franco’s Mitterrand, secretar general, 
Gerard Jaquet șl Georges Sarre, iar 
delegația radicalilor socialiști din 
Henri Calltavet, Philippe Lamlrault 
șl Franvols Loncle. ,

Parllclaanțil la reuniune nu holărlt 
să se intilneoscă din nou la 3 octom
brie.

SCENA POlItICĂ 
Iii AIE PARTIDELOR LABURIST SI

5

servntpri atrag atenția că, la prece
denta’ conferință, unul din liderii 
partidului conservator afirma: „acum 
singurul ghid al .viitorului este 
trecutul”. Nu este Insă mal puțin 
gdevărat că și in rlndurile acestora 
există un curent apreciat ca „li
beral” sau „înnoitor* șl care cere o 
scrie de „reformei ale actualului 
curs al polILlcIi economica.

Care este părerea ; laburiștilor 7 
Proiectele de rezoluție cuprinse In 
agendă, proiecte care aii fost prezen
tate do organlzațiHe locale, slnt de
osebit de elocvente, oglindind orien
tări spre stingă, inclusiv orientări in 
direcția „înlocuirii politicii capita
liste cu o politică socialistă" — cum 
se menționează In citeva proiecte. 
Cauza actualei situații, se arată in
tr-un asemenea proiect, este .sis
temul capitalist care face total pentru 
profit, se Îngrijește prea pnlln’de vll-

• tor și nu întreprinde nimic pentru 
muncitori”. Un mare număr dintre 
proiectele de rezoluție se pronunță 
pentru „extinderea proprietății și a 
controlului public asupra Induslricl 

Insă In problemele de Importanță fj Pămlululul”. Un alt proiect vub- 
mlnoră. Oricum ar fi. observatorii n- „Conferiu a cheamă partidul
predază că ceie două conferințe vor laburist să mobilizeze mișcarea 
prilejui dezbateri furtunoase. muncitorească In Jurul unul Program

_ _ , . , . care sâ preia puterea .economic^*.
DacA In trecut, programele ce.or Desigur, întrebarea este cile din

don A partide, cel puțin cum au aceste proiecte vor ojunge pa masa 
fost ele traduse In viață In pertoa- ^e lucru a conferinței laburiste,
dele in care, laburiștii sau corner- avlndu-se in vedere că șl .In trecut
valorii se aflau la putere, prezentau asemenea ecouri s-au făcut auzita

... J........... .......... „I......  ............ nu. puține asemănări, acum, dacă ne tIin nlnM membrilor de rlnd ni pnrll-
intra în viață, să la cnnoșilnțâ ghidăm după intențiile exprimate dulul. dar nu și-nu găsit oglindirea

>niaj“: „eonferinta este adine In- în documentele premergătoare con- |n rezoluțiile finale adoptate șl cu
ferlntelor, diferențele de concepții mai* puțin în măsuri de ordin
par radicale, j -

Desigur, problemele cnre-i frămlrită 
pe laburiști ișl pe conservatori slnt 
generale, In primul rlnd, de d'flcul- 
'tițile.prin care trece economia bri
tanică. Nota - dominantă a soluțiilor 
preconizate de conservatori este în 
continuare— conservatoare. Unii ob-

V

o PRECIZĂRI PRIVIND RELA
ȚIIh; dintre autorită
țile LIBANEZE ȘI REZIS
TENȚA PALEST1NEANA

, BEIRUT 28 (Agerpres). — Premie
rul libanez Saeb Salam a declarat, 
referindu-se, Intr-o conferință de 
Gresă, la relațiile dintre autoritățile 

baneze și organizațiile pulesllnene 
aflate pe teritoriul Libanului, , că 
măgurile luate ca urmare a ultime
lor Incursiuni militare Israâliene în 
sudul țării 'șl, in special, prosternarea 
stării de urgență „nu sînt îndreptate 
In mod special împotriva cuiva. Elo 
se aplică atlt libanezilor, cit -șl pa- 
lektlnenlldr- Autoritățile libaneze nu 
luat aceste măsuri pentru a controla 
deplasările persoanelor înarmate.” 
In continuare, el a precizat : „încre
derea este’ aceea-care reglementează 
raporturile cu frații- noștri palcstf- 
neni, ea nu aro ncrvolc de texte 
so-Iso”.

CAIRO 2S (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvlnt oficial al Organizației 
.pentru Eliberarea Palestinei, Kamal: 
Nasser, a declarat Intr-un interviu 
acordat cotidianului egiptean „Al
Akbar”, că „liderii rezistenței pa- 
lestînene stal conșllenU de situația 
particulară’ existenta In Liban. El a 
reafirmat, referlndu-se la Întrevede
rile dintre conducătorii organizații
lor palesllnene de pe teritoriul Li
banului cu oficialitățile libaneze, 
atașamentul ambelor părți față de 
acordul de'Tâ talro’șl a subliniat că 
tensiunea survenită-recent, este’ pe'7 '

FESTIVITĂȚILE DE LA BUDAPESTA

Întîinirea primarilor
BUDAPESTA 23. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Pinlea, transmite: La 
Budapesta au început, marți, dimi
neață, lucrările Intllnlril primarilor 
capitalelor europene. Organizată In 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
împlinirea a IM de ani de la unirea 
vechilor orașe de sine stătătoare 
Pesta, Ruda și Obuda Ihtr-un singur 
centru, devenit capitula’ țării — Buda
pesta, Intllnlrea, care vă dura trei 
zile, se bucură de prezența primari
lor din 28 de capitale europene.

Delegația orașului București este 
condusă do tovarășul Gheorghe 
Cioară, președintele Comitetului Exe
cutiv ăl Consiliului popular aj‘muni
cipiului București.

Intllnlrea prilejuiește un larg 
schimb dc păreri in problemele dez
voltării urbanistice, administrării șl 
gospodăririi orașelor șl dezvoltării in 
perspectivă a capitalelor europene. 
Partlclpanțil la InUlnlre, care nu luat 
'cuvlntul in cadrul primei zile a lu
crărilor, nu subliniat contribuția În
semnată pe caro extinderea colaboră
rii șl cooperării, a schimburilor de In
formații șl experiență dintre capita
lele Europei, orașe cu aproape 69 de 
milioane da locuitori, o poate aduce 
la statornicirea șl consolidarea une( 
atmosfere de cooperare, de pace șl 
securitate '-pe continentul european.

capitalelor europene
„Imagini din capitalele europene” 
care prezintă și aspecte dintre cele 
mal reprezentative ala Bucureștiulul 
de astăzi.

vmu i» . ! ,r'Cu priTeJîil'lntflhifli?'In pavLUoantfe 1 
i ?!hcrede-;wj ,'TlrgultiG internațional “

f '7

înl - dlh' Budapesta 
de fotografii?: 

» ' *
rS?

Președintele Libanului 
v l-a primit 

pe ambasadorul României
BEIRUT 28 (Agcrprea). — Pre

ședintele Republicii Liban, Suleiman 
Frangleh, a primit pa ambasadorul 

■ Republicii Socialiste România. Ște&n 
Ciejt:, In legătură cu plecarea defi
nitivă a acestuia de la post. Cu a- 
ces*. prilej, președintele Libanului a 
transmis președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Roma
nia, Nlcolne Ceau-tescu, călduroase 

. urări de sănătate, de viață Îndelun
gată șl de succese depline dn activi
tatea pentru fericirea poporului ro
mân șl salvgardarea păcii In Itntne.

Au fost relevate - bunele relnțll e- 
xlslente Litre Republica Socialistă 
Romărela și Republica Liban. Tot
odată. președintele Frnngteh a !’>ex- 

. primat recunoștința sa pentru pozl-

"t?ri‘orlul I U-

Conferințele anuale ale principale
lor partide politico d:n ’Anglia — con
servator și laburist — care vor avea 
toc in prima jumătate a lunii oc
tombrie, atrag Încă de pe acum n- 
tențla observatorilor din capitala 
britanică, formlnd subleclul de pre
dilecție al comentariilor presei, ca șl 
al posturilor de radio și televi
ziune.

Părerile exprimate converg spre a- 
p-eclcrea eă împrejurările actuate 
par să-l favorizeze, oarecum, po Labu
riști, care slnt In opoziție, șl să-i de
favorizeze pe conservatori, care so 
află Ia putere de- peste doi anL A- 
ceasta se datorește, după cum sub- 
llnloză prera, faptului rti — potrivit 
aprecierilor unor ztare sau cercuri alo 
opiniei publice — bilanțul guvernării 
conservatoare nu e, nici pe departe 
satisfăcător, îndeosebi pe plan econo
mic. Plnă șl banca Angliei a ținut să 
atragă atenția guvernului asupra 
„situnției .serioase” din economie. In 
asemenea împrejurări este lesne do 
Înțeles de ce in agenda, proiectelor de 
rezoluție destinate conferinței labu
riste, problemelor economice 11 se 
acordă o mare atenție. Iată doar 
citeva exemple de npreeîeri con
ținute In aceste proiecte : „conferința 
este alarmată de actualul nivel al 
șomajului, rezultat din politica eco
nomică a conservatorilor" î „prețu
rile șl chiriile slnt In continuă creș
tere, Metod să scadă vertiginos ni
velai de trai al celor ce muncesc" ; 
„tinerii sînt condamnați, chiar înainte 
de n ’ ' ” ----- 7"-‘"
de șomaj”: „conferin'a este adine în
grijorată de faptul că in flecare an 
au Ioc cile un milion de accidente de 
muncă".

Față de dificultățile prin care trece 
economia britanică, conservatorii în
cearcă să acopere, măcar in parte., 
ceea ce unele ziare numesc „eșecul 
celor 27 luni de guvernare”, prin 
promisiunea unor „zile de mîlne mal 
bune”. Totodată, el se’străduiesc să

. nu rtmlnfl datori In fața atacurilor 
laburiste,. afirmlnd că actualele di
ficultăți se datoresc „gravei situații 
lăsate moștenire de laburiști”.

Pe ‘ alt plan, respectiv organizato
ric, mal complicata pare poziția la
buriștilor, care cu citeva luni in 
urmă au suferit o serioasă lovitură 
prin^demLsia unor membri mnrcanțl 
din conducerea partlduluL Dar șl in 
cadrul partidului conservator; au 
Început să se simtă intr-o oarecare 
măsură „uzura” puterii șl să se ma
nifeste o serie de „rebeliuni” Inlesli-

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

r.t, '■ •

!
r.c. De altfel; de citeva ori guvernul 
a fost nevoit, cum se zice aici, să 
„guste dtri cupa fnfringtsrii”, in parla
ment, ca urmare a obstrucției unor 
dcputațl guvernamantall, ce-i drept 
Insă in problemele de importanță 
minoră. Oricum or fi, observatorii a-

ne.

„guste

jl 4 L

ferlntelor,
practlo.

Firește, răspuiteul la asemenea In- 
Irobărl privind orientarea laburistă 
și cea conservatoare 11' va da însăși 
desfășurarea reuniunilor anuale ale 
celor două partide.

N. PLOPEANU

0 mitra demonstrați® c°n- 
snenlă celei de-a opta aniversări a 
declanșării luptei armate a poporului 
mozambican d avutlloc.' la Dar Ea 
Salanm. S-a dat citire unui meaaj-al 
președintelui: Samora, conducătorul 
Frontului dc Eliberare, din ăfozam- 
blc, in care sini trecute în revistă 
succesele Înregistrate de.patrioțli mo- 
znmblcanl in lupta lor pentru elibe
rarea teritoriului țării dc asuprirea 
colonială.

Lq Bcriin Q avut loc 0 lntiinirc 
intre Erich Honecker, prîm-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., și Gerhard Dane- 
llus, președintele Conducerii Parti
dului Socialist Unit din Berlinul 
occidental (P.S.U.). Cu acest prilej, 
Erich Honecker a reafirmat intere
sul R. D. Germane In stabilirea do 
relații normale cu Berlinul occiden
tal. Gerhard Danellus a sublinia! că șl 
pe viitor P.S.U. va acționa consec
vent in Interesul populației vest- 
berllneze, in vederea normalizării 
relațiilor Berlinului occidental cu
R. D. Germană.

Congresul american a a- 
isrobat definitiv acordul 
provizoriu dintre U.B.S.S. și
S. U.IL '<m privire la unele măsuri- , _____
in domeniul limitării armamentului clamarea In^țnrâ a legii.maritale de

..stfateglc ofensiv.; Camera’ Reprczen- 
teniilor a adoptai. ,cu 308 voturi 
pentru și patru contră, o rezoluție 
a Senatului in favoarea acordului, 
care a fost apoi transmisă președin
telui Nlxon spre semnare.

întrevedere Gromîko-Ro- 
gerS. Gromlko, ministrul
afacerilor externe al U.R.S.S.. a 
avut, la New York, o întrevedere cu

I
secretarul de stat nl S.U.A.,, William 
Rogers. Au fost discutate problema 
ale* relațiilor sovleto-omerlcane. pre- 

internațlonale de

Ha.fost reluata, ta BCTlin- 
u.i£u ța. uaMtuvaiD'UiuuQ mjLuuam • cmjuuÎ 
secretar de stal la Consiliul de Mi
niștri al R.D. Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
federală a R.F. a Germaniei, in ve
derea realizării unul tratat' privind 
bazele, relațiilor dintre ILD.G. șl 
R.F.G. In cursul Intllnlril, au fost 
dLsciitate șl alte probleme de Interes 
comun.

' ■ i
Prima expoziție econo-

cum si problems 
Interes reciproc.

mică și comercială a R.F.
Chineze în Italia B_a ,k::chiB

■ la Roma. La inaugurare, la care au
...

\ mnr(i( tratativele dintre Michael Kohl;

Cu prilejul împlinirii a 
zece ani de la răsturnarea 
regimului monarhic feudal 
și proclammrea republicii, 
președintele Consiliului Republican 
al R, A. Yemen, Abdel Rahman El 
Mani, a pronunțat un discurs In ca
drul .căruia n făcut o amplă trecere' , 
in revistă. a evoluției politice și a 
progresului obținut de poporul aces
tei țări; in domeniul economic In de
ceniul care a trecut.

Chineze în Italia B_a t,c-:rhi| 
la Roma. La Inaugurare, la care-au 
fost prezențl Matteo Maltcottl, ,iml- 
nlâtriil comerțului exterior ni Italiei, 
Clu Huu-min, ministru adjunct al- 
comerțului exterior al Chinei, mlnfsî 
tri Italieni, deputațl șl senatori, (re
prezentanți al. cercurilor de afaceri, 
membri al corpului diplomatic șl un 
numeros public, s-a subliniat .Im
portanța ■ expoziției pentru ■ dezvol
tarea înțelegerii șl cooperării multi
laterale dintre Italia șl China, do
rința comună de a lărgi relațiile co- 
merclaTo bilaterale.

Hotorllațile Hlipinez® mi 
cu privire la unele măsuri OpțJHlt DOÎ GTESltii'i, după-pro-

.SiiiasBS----—„acătre președintele Ferdinand Mar
cos, anunță agențiile France Press șl 
Associated Press. Poliția a rclinut 
alte 47 de persoane. Numărul celor 
arestat! se ridică in prezent la M. 
Potrivit agenției France Presze. prin
tre persoanele arestate se află pro
fesorul universitar Alfredo Saulo, 
fost membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist din Flllplne. alți 
lideri'al, opoziției, conducători ol sin
dicatelor, editori șl ziariști, repre
zentanți al clerului.' ofițeri.Și fif’tț-

Ferdinand Mar-

■ NEW YORK 20 — Corespon
dentul nostru transmite : La O- 
klahoma-CIty s-a deschis Tîrgul 
statului Oklahoma, In prezența 
soției președintelui Statelor U- 
nlte, Patricia Nixon. Expun 
firme americano șl din nume
roase țări ale lumii, printre care 
L’.!l..S.S., Japonia etc. Țara 
noastră participă pentru prima 
oară la acest tlrg Inlernaționiil 
de mostre — unul dintre cele 
mal importante din Statele 
Unite — cu o expoziție gene
rală de mărfuri. ■

■

I.INJA. Tipografi grovițli de la ziarul „El Comerclo" protestează conlra 
orienlârii reacționare a aclualilor proprietari ai' publicației, reprezentan|i 

ai unui tradițional clan oligarhic

il'Trl ■»

Președintele Mixon a anun
țat .crearea unui comțlet guverna
mental al S.U.A, pentru combate
rea terorismului internațional. Co
mitetul va fi insărclnat să coordo
neze acțiunile de prevenire șl re
primare a terorismului, inițiate dc 
diferite departamente guvernamen
tale.

Un cargou, Bvlnd 0 încărcă
tură de porumb In valoare dc 
1 OXÎ CCCl do dolari, a fost oprit de 

,către autoritățile egiptene — anunță 
agenția M.E.N. Constâllnd’ că Încăr
cătura provenea din Rhodesia — că
reia, potrivit hotflrlrilor O.N.U., tre
buie' să I se aplice anumite sancțiuni 
economice — întreaga cantitate de 
porumb a fost confiscată. Un comu
nicat al'ministerului egiptean al afa
cerilor externe arată că suma obți
nută prin comercializarea porumbu
lui confiscat va fi atribuită mișcări
lor do eliberare din teritoriile afrl- 

aBlatc încă sub dominație 
nă.

Pera ora în prezenî 
13 600 000 de locuitori —

Indică ultimul recensămlnt ni popu
larei, efectuat in această (ară.
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