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Pe șantiere, rezultatele 
primei decade din august 

dovedesc că se poate mai molt
Anul XLIII Nr. 9601 ® Pînă la sfîrșitul lunii, încă 50 de premiere industriale 

@ Cerințe mereu actuale : RITM, CALITATE, DISCIPLINĂ

Aniversarea

Hun presei 
româneO zi a presei existentă în calendarul anului, cind însăși presa nu este decit un calendar viu al evenimentelor în perpetua lor desfășurare, a eroismului unui întreg popor chemat la îndeplinirea mărețelor obiective propuse de Partidul Comunist Român, nu înseamnă altceva decît un semn de prețuire și de încredere acordat redactorilor și reporterilor, tipografilor, celor din vasta rețea de difuzare și, prin aceasta, implicit, un omagiu adus cititorilor, ascultătorilor sau spectatorilor presei scrise, vorbite sau în imagini.Respectînd tradițiile presei comuniste și muncitorești de la noi, continuîndu-le și fructificîndu-le, presa noastră este un valoros instrument al perfecționării vieții sociale, economice și culturale din țara noastră, activînd și acționînd sub directa conducere, sub îndrumarea de zi cu zi a Partidului Comunist Român. Prezența ei acolo unde' se produc cele mai importante fapte ale actualității, acolo unde întotdeauna se naște noul, acolo unde oamenii muncii prin realizările lor dau profil material și moral societății pe care o construim, confirmă încă o dată adevărul atestat de realitate conform căruia presa este glasul prin • intermediul căruia partidul dialoghează în mod poporul.Prestigiul presei noastre s-a impus cenii datorită înaltelor idei pe care le deosebit de important care îi revine întregului popor pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R. și de Conferința Națională a P.C.R. din iulie 1972 — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, continuarea drumului ascendent al României pe calea civilizației și a bunei stări. Oglindirea vieții de fiecare zi a întregului nostru popor, ferm angajat în lupta pentru îndeplinirea actualului plan cincinal în patru ani și jumătate, sublinierea eforturilor clasei noastre muncitoare, scoaterea în evidență a eroismului cotidian al celor ce și-au făcut din angajamentele rostite in fața partidului un sacru legămînt, urmărirea succeselor obținute de colectivele de muncă in întrecerea socialistă fac din presa noastră un puternic instrument propagandistic, o înaltă tribună a schimbului de experiență, un for viu în ofensiva perfecționării, cu largi ecouri și adinei implicații asupra întregului proces de continuă reînnoire a patriei noastre.Deschis oamenilor muncii nu numai pentru a fi citit, ci și pentru a fi scris de ei. ziarul comunist se identifică cu vocea poporului în lupta acestuia plină de avînt constructiv. în atitudinea lui fermă față de neajunsurile și deficiențele care frînează manifestarea plenară a hărniciei devotate și conștiente a milioanelor de constructori ai socialismului. Gazetarul însuși devine astfel un om politic, cu o concepție înaintată. cu o temeinică pregătire ideologică marxist-le- ninistă. capabil să militeze neobosit pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului. Sensibil seismograf al actualității, strîns legat de masele populare, servind prin întreaga sa activitate interesele clasei muncitoare, ale întregului popor, cauza partidului, a socialismului și comunismului, ziarul, radioul, televiziunea își fac un titlu de onoare din a reda fidel climatul actualei etape a dezvoltării noastre. realitățile României socialiste de azi, perspectivele luminoase ale României comuniste de mîine.O zi în calendar care se identifică cu .ziua nașterii '„Scînteii" — 15 august 1931 — nu este decît una din cele 365 de zile ale anului cînd gazetarii, toți cei ce lucrează' în presa noastră răspund partidului cu aceeași promptitudine : PREZENT ! Prezent pretutindeni acolo unde țara își desface larg aripile pentru zborul ei spre viitorul de lumină.
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La cooperativa agricolă din Ciocănești — de unde am reținui imaginea lucrările de arături, pe care le efectuează S.M.A. Tărtășești—Ilfov, sînt în de mai sus .......... ................... toi. Pînă la August această lucrare urmează să se încheie, potrivit angajamentelor mecanizatorilor, întreaga suprafață planificată.
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permanent cuîn ultimele deservește, rolului în mobilizarea

Și-au îndeplinit angajamentul anualCLUJ (Corespondentul „Scînt.eia", Alexandru Mu- reșan). — Angajamentul luat de colectivul .'întreprinderii mecanice de material rulant „16 Februarie" Cluj, în fața secretarului general al partidului, cu ocazia decorării întreprinderii cu „Ordinul Muncii" clasa I — de a realiza cincinalul în numai 4 ani — începe șă se contureze. Avansul realizat în cincinal este acum de 125 de zile. Astfel, prevederile planului pe primii trei ani ai cincinalului au fost realizate integral. Pină la sfîrșitul anului se va realiza o producție . suplimentară . de peste 120 milioane lei peste prevederile sarcinilor pe cei trei ani ai cincinalului. La baza acestui important succes stă preo-

NOI ÎN PRESĂ,
PRESA ÎN VIATA NOASTRĂ

Pagina a IV-a

Prima decadă a acestei luni a însemnat, pentru majoritatea covirși- toare a șantierelor de investiții productive, un intens „vîrf" de activitate, concretizat în accelerarea ritmului de execuție și realizarea unui volum de lucrări de construcții și montaj tehnologic cu mult superior prevederilor din grafice. Mobilizatoarea chemare a ■ secretarului general al partidului nostru a constituit un puternic îndemn in muncă pentru constructorii de pe șantiere, muncitorii din întreprinderile producătoare de utilaje tehnologice și de materiale de construcții. Pe toate șantierele de investiții trăsătura dominantă este conferită, în prezent, de munca spornică, pe întreaga durată a „zilei-lumină", de puternica angajare a tuturor forțelor de care dispun constructorii, montorii și beneficiarii de investiții, ceilalți factori cu lități in acest domeniu, și primordială direcție : pretutindeni unde esteminerilor în urmă existente, intensificarea ritmului de lucru și asigurarea tuturor condițiilor cerute de grabnica punere în funcțiune a

responsabi- într-o unică recuperarea, cazul, a ră-

obiectivelor șl capacităților restante și a celor planificate pe semestrul II.Ca o pregnantă expresie a entuziasmului și abnegației de care dau dovadă constructorii în îndeplinirea (sarcinilor mobilizatoare ce le revin, consemnăm și rapiditatea cu care este îmbrățișată, de un număr în continuă creștere de unități de con- strucții-montaj, inițiativa patriotică luată de colectivul Trustului de construcții a lucra august, tirzieri lerareaRodnicia muncii din prima decadă a lui august poate fi redată și prin faptul că un număr însemnat de capacități noi și-au făcut debutul industrial sau se află în plină desfășurare a probelor tehnologice. La Cluj, de pildă, a început să producă o nouă secție a fabricii „Terapia" ; de asemenea, Fabrica de ștanțe, matrițe, dispozitive și scule din. Focșani, Fabrica de produse ceramice din Odobești au intrat, la rîndul lor, în funcțiune. Ritmurile de lucru atinse la dezvoltarea întreprinderilor „Independența" și „Balanța" din Sibiu — care devan-

industriale din București, de din plin, în zilele de 23 și 24 pentru recuperarea unor in- in execuția lucrărilor și acce- realizării investițiilor.

sează cu aproape zece zile „sarcinile la zi" ale planului la investiții — permit acum beneficiarilor și constructorilor respectivi să-și concentreze pregătiri gural alPe alte cele ale .. re a lemnului din Caransebeș, fabricilor de transformatoare electrice și de cherestea, ambele din Filiași, ale Complexului 'de sere de la Ișalnița etc. Stadiul actual al lucrărilor, intensitatea cu care muncesc constructorii și montorii dau garanția că,. în cel mai scurt timp, aceste capacități își vor începe activitatea de producție. Un recent sondaj făcut pe șantierele Ministerului Construcțiilor industriale relevă că, în condițiile menținerii ritmului de lucru ridicat din prima decadă, pină la sfîrșitul acestei luni vor fi puse în funcțiune încă 50 de capacități productive.tur de orizont este mai numeroase sint fie

atenția asupra ultimelor ce preced momentul inau- celor două capacități.șantiere ale țării, cum sînt Combinatului de . prelucra-

Evident, acest incomplet. Mult șantierele care măcar in treacăt ar trebui să menționate. Realiză-
(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

VESTI DIN TOATĂ TARA DESPRE
9 y

cuparea întregului colectiv de muncitori,, ingineri și tehnicieni de a' promova în toate seetoc- rele de activitate, tehnica și tehnologia modernă pentru revitalizarea locomotivelor Diesel-hi- draulice, principala sarcină de plan a întreprinderii. Printre altele, specialiștii întreprinderii au conceput și executat, cu forțe, proprii, o presă hidraulică de 650 tone-for- ță. Au fost asimilate un mare număr de piese de schimb. Acum se execută peste 900 de repere de piese de schimb pentru locomotive, de la cele mai simple la cele mai complexe, atit pentru nevoile proprii ale întreprinderii, cit și pentru diversele depouri de locomotive.
Noi colective de muncă se alătură

• • J • «•inițiativei patriotice 
a constructorilor bucureșteiii 

în pagina a Vll-a
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Romanitatea românilor, 
unitatea lor națională -

temelia unei monumentale opere științifice
Secolul al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea marchează în istoria culturii medievale românești schimbări radicale.Aceste schimbări se produc și în evoluția ideii de romanitate in însuși meditai românesc. în conștiința colectivă despre originea romană și despre unitatea propriului neam. Evoluția ideii de romanitate a românilor în sînul comunității naționale din această perioadă este marcată de trei realități, a căror forță revelatoare se situează în următoarea ordine crescîndă: 1) tiparul românesc din Moldova, Țara Românească și Ardeal aduce o îmbogățire cantitativă și îndeosebi calitativă a expreșii- lor-cheie de limbă, neam, seminție, patrie românească, atestînd existența unei puternice conștiințe etnice la români ; 2) istoriografia săsească, puternic influențată de realitățile spirituale românești și de mentalitatea colectivă a poporului român, cristalizează și argumentează teoria originii romane a românilor ; 3)cronicarii moldoveni și munteni, ade- vărați reprezentanți ai umanismului român din epoca de aur a culturii medievale românești, își concentrează atenția asupra începuturilor neamului, demonstrînd și glorificînd. pentru prima oară în producția cărturărească autohtonă, romanitatea tuturor românilor.Gîndirea românească a acestei vremi și-a găsit un ilustru exponent 

In Dimitrîe Cantemir, tipul umanis-

tului medieval național, exponent fidel al unei bine conturate orientări politice, erudit de seamă cu o pregătire științifică de nivel european, ~ ~ 'fică, cu preocupările sale pentru trecutul continuă
a cărui operă istoriogra-antic și obîrșia românilor, în mod strălucit strădaniile

300 de ani de la 
nașterea 

lui Dimitrîe Cantemir

marilor înaintași — Grigore Ureche, Constantin Cantacuzino, dar îndeosebi Miron Costin, în a cărui operă descoperim prima sinteză națională a elementelor conștiinței romanității la români. Din vasta sa operă ne oprim asupra a două lucrări de bază în care tratează problema descendenței neamului. Deseriptio antiqui et hodi- erni status Moldaviae (terminată în 1716) și Hronicul romano-moldo-vla- hilor (1719—1720) au fost comandate de Academia deci cercurilor Hronicul fiind formă, concisă, nul 1717 sub titlulVlachica.
din Berlin, destinate științifice europene, redactat într-o primă în limba latină în a- 

Historia Moldo-

înainte de termenMinerii de la Ploștina au atins cotele filiale ale planului pe primele opt luni din acest an. Rezultat al aptiunilor . î.ntreprțnse....sub .deviza „Pentru devansarea realizării obiectivelor cincinalului să îndeplinim planul fiecărui trimestru cu 8 zile mai devreme, iar prevederile pe 1973 in numai 11 luni", succesul amintit permite colectivului de la Ploștina să înscrie în situațiile economice de la sfîrșitul lui august un plus de producție de 80 000 t lignit. De altfel, minerii acestei exploatări și-au onorat integral prevederile din angajamentele asumate în muncă pe întregul an, hotărînd ca, pînă la sfîrșitul lui decembrie, cantitatea de lignit extrasă să întreacă de trei ori pe cea prevăzută în angajamentul inițial.

Uzina de utilaj minier și. reparații din Baia Mare, de asemenea raportează îndeplinirea tuturor sarcinilor de producție pe primele 8 luni ale anului. Valoarea producției realizate peste prevederi se ridică la circa 3 'milioane''lei. De 'remarcat că din întregul spor de producție, 91.3 la sută a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii.
Produse destinate exportuluiColectivele de muncă din întreprinderile industriale ale județului Vaslui întimpină marea sărbătoare de la 23 August cu realizări de prestigiu în producție. Astfel, planul producției marfă a fost depășit pină în prezent cu peste 80 milioane lei, ceea ce reprezintă un plus de mai bine de 20 milioane lei față de anga-

jamentul asumat la acest indicator pe întregul an. Totodată a fost obținută o producție globală industrială mai mare cu peste 29 la sută față de aceeași perioadă a anulu.i 1972..Importanțe succese au fost înregistrate și iâ planul pentru export'. Nti- mai întreprinderea de rulmenți din Bîrlad, de exemplu, a expediat în plus, la cererea unor firme din cele peste 53 de țări cu care unitatea întreține relații economice, produse a căror valoare depășește 1,5 milioane lei valută.

socialistă, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii de prefabricate din beton — Galați desfășoară in aceste zile, premergătoare zilei de 23 August, o intensă întrecere, li- vrind șantierelor însemnate cantități de stîlpi și grinzi din beton, panouri de fațadă pentru locuințe ș.a. Astfel, de la începutul anului și pină în prezent, colectivul . întreprinderii n produs, peste sarcina de plan, aproape 200 mc panouri prefabricate din beton pentru fațadă, echivalentul a 30 de apartamente convenționale și 1 400 mc prefabricate diverse.
Recordurile țesătoarelor

Pentru 30 de apartamenteAngrenați cu toată hotărîrea și e- nergia în acțiunea de înfăptuire e- xemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate in întrecerea

Inițiativa țesătoarelor din Botoșani, lansată la începutul anului, de a realiza zilnic, de la fiecare război, cite trei metri de țesătură îpeste plan, cunoaște acum, în aceste zile de august, noi cote de entuziasm și hărnicie. Fivia Maftei a obținut, |prin- tr-o rațională utilizare a materie: prime și a fondului de timp, circa 2 700 metri liniari țesătură în plus. De asemenea, în competiție, Adela in plus 2 430 Anton — 2 350ru și Veronica 2 140 și, respectiv,
această entuziastă Țăranu a realizat metri, Veronica metri. Elena Vie-Pirghie — cite 2 050 metri fiecare.Laudă albinelordin Mehedinți

Și pe aici sint Dar 'mai cu nalbe. Zvelte ca mari. Ion Si- savantul-călător,

unui județ cu temelii înfipte in toate stra- istoriei neamului, trecerii lui Traian...

Se constată deci un fenomen semnificativ : dacă pînă atunci lumea cărturărească românească apela la producția științifică externă pentru demonstrarea originii romane a românilor, începind cu Dimitrîe Can- temir acest raport se inversează : lumea savantă europeană apelează la cărturari români pentru a afla argumentarea și dovezile romanității. Desigur, aceasta nu înseamnă că sa- vanții români nu apelează la rezultatele istoriografiei străine necesare documentării lor ; dar și în acest punct intervin două schimbări radicale: știința europeană interesată in elucidarea refuză să stereotipe priilor ei Seama că acestei probleme doar prin valorificarea contribuției românești. Cealaltă schimbare se constată de partea românească : erudiții autohtoni intervin activ, cu spirit crific, pe plan european în orientarea cercetării originii românilor.Aceste schimbări se constată cu claritate în cele două opere cante- mirene amintite. Deseriptio Molda- viae este o primă prezentare sintetică românească a Moldovei din punct de vedere geografic, istoric, politic, instituțional, social, administrativ, et-

adevărului despre români accepte opiniile devenite și convenționale ale pro- reprezentanți, dîndu-și un progres în cunoașterea se poate realiza

Dr. Adolf ARMBRUSTER 
cercetător științific 
la Institutul de istorie 
„Ni.colae lorga"

(Continuare în pag. a Vl-a)

...De la Filiași, de unde Doljul se preschimbă, la dreapta, în Gorj și, drept inainte. în Mehedinți, pornim întins către altă cetate olteană : Drobeta Turnu- Severin. 110 km în căutarea Dunării, de care ne despărțim între trandafirii Calafatului, trandafiri, seamă sînt niște, fete mionescu, scria, acum peste o jumătate de secol, că, la hedinți, „vița de vie agață .de copaci ca in 1 tugalia..." Nu vedem in copaci căci din vechiul sistem viticol numit „halingăr" n-a rămas decit numele localități — Halînga — gorie unde, ca și la vestita Corcovă, viile mehedințene au cucerit dealurile, în șiruri drepte, aliniate modern pe verticala aracilor produși industrial... In schimb, o altă îndeletnicire străbună — apicultura — își etalează pretutindeni cuburile stupilor, ca pe niște simboluri ale acestor locuri.Mehed. Cuvînt numind rodul dulce ai hărniciei colective. Rădăcina nu

Mese Por- vița stră- local mai unei pod-

melui adine turile PodulCastrul și termele drobeta-nc... Efigia lui Minai, cel care, înainte de a se numi Viteazul, și de a fi ban al Craiovei, fusese bănișor de Mehedinți... Ctitoria Ba- sarabă de la Strehaia... Un grup statuar, al fiilor și nepoților care, cu 29 de ani în urmă, intr-un august de temelie pentru istoria nouă a României, au stat neclintiți cu armele in mină la porțile 1 Severinu- lui, arătînd trupelor fasciste că „pe aici nu se trece..." Gravat, de asemenea. în marmura conștiinței neamului, basorelieful acelor protagoniști ai primelor bătălii constructive din anii de după eliberare : nitui- tori severineni... Enumerarea ar putea argumente rile țării....Sîntem Localitate Azi, rai" triale românești (localnicii au numit șoseaua cea nouă care însoțește fluviul ..Drumul soarelui"). Cetatea lu-

din continua, eu toate timpu-la obscură adevărată a civilizației
Gura Văii, cindva. „gură de indus-

Șantierul naval din Drobeta Turnu-Severin — acolo unde formanțelor, statornicită de nituitorii de-actim
»cincizeci de milioane de kilowați-oră).— Atit a produs pînă acum hidrocentrala noastră, ne spune directorul tehnic, ing. Arcadie Vreme. Adică de 10 ori întreaga cantitate de energie electrică produsă în România a- nului 1938. Numai curentul furnizat de noi, de la începutul acestui an, depășește toată 1962.Cine cestor

sudorii coniinuă tradiția per- un sfert de veacminii ne apare superbă, ca o mare bijuterie prinsă la pieptul țării... Zumzăie prin cabluri, ca un nesfirș'it roi de albine (vechea stemă a Mehedinților atît consemna: o albină), lumina și forța . suptă Dunării. De undeva, din adine, de la 40 de metri sub albia fluviului, palele uriașe de oțel trimit cifrele producției în ecranele sălii de comandă. A- junși in această sală, citim: ■11 150 000 000 kWh (unsprezece miliarde una sută producția țăriisînt gospodarii performanțe ?
dina-Sint

Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu

ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!

® Oameni de seamă ai societății noastre : „TÎNĂ- 
RUL DIN BERCA" Șl ELIXIRUL VIEȚII ® „CHERRY 
BRANDY" CU VIȘINE DE VÎLCEA Șl OUĂ DE HĂLCHIU 

® Fișier social : „ACUZATORELE" ; PIERSICA... DIS
CORDIEI • POȘTA PAGINII în pagina a V-a

muncitori și tehnicieni, in majoritate tineri, care au preluat zestrea creată de 40 000 de constructori de-a lungul a aproape un deceniu. Cîți ani aveau acești băieți pe vremea cînd s-a bătut primul țăruș la Porțile de Fier ?— Cit să aibă ? — ne răs-
Petre DRAGU 
Virgil TĂTARU 
Dumitru MATEUȚĂ

(Continuare în pag a Il-a)
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Ajutoor!
Si tot satul

9

a sărit...Coborînd în fintîna unui vecin să o curețe, Aurică Buzatu din satul Nistorești-Gorj abia a ajuns la adincimea de șapte metri că,, deodată, ghizdul vechi, de piatră, al fintînii a cedat, prăbușindu-se spre omul suspendat, intre pămînt și apă, nemăiapucind să strige decit o singură dată „ajutor". Auzit de vecini, s-a dat imediat alarma și, îptr-uri timp record, tot satul, cu mic cu mare, s-a adunat întru salvarea lui A.B. Cu ajutorul tractoarelor s-au scos bolovanii mari, apoi toate pietrele, una cîte una. A.B. a fost transportat de urgență la spitalul din Tg. Jiu, unde au intrat în acțiune medicii. După zile și nopți, în care soarta lui A.B. a fost ca o cumpănă de fîntină, aplecată cînd spre viață, cind spre moarte, omul a fost salvat, spre bucuria întregului sat.
Finul, nașul | 
și nănașul

Nici n-a apucat bine să des- , 
chidă gura controlorul, că dum- I 
nealui, Romulus Ciceu, conduc- | 
tor de bagaje in stația C.F.R. 
Tlej, ghicindu-i traiectoria pri- I 
virii, spuse cu un calm imper- I 
turbabil : „E un fin al meu, I 
care transportă și el, sărăcu- ■ 
țul, zarzavat". Dar contro- I 
lorul nu s-a lăsat pină n-a ve- | 
rificat. Și-a constatat că finul 
nu era fin, că zarzavatul nu era 
chiar „puțin" (ci vreo 12 saci) 
și, mai ales, că drăguțul de fin I 
călătorea clandestin. Da sfirșit, ■ 
totul s-a lămurit. Finul clan
destin și-a găsit nașul, iar falsul I 
naș — nănașul !

Basculanta
zburătoarePersonalul 2064 circula cu teză normală intre stațiile Stre- jești și Arcești din județul Olt. La un moment dat, la un pasaj de cale ferată nepăzit de la km 217+500, trenul s-a ciocnit cu autobasculanta 31—OT—400, a autobazei Slatina. Din izbitură, autobasculanta a zburat și a „a- terizat" la zeci de metri depăr- l tare. N-a lipsit- mult . ca-n ,bas-- . culanta zburătoare, șoferul (Ma- ; rin, yn-ghidoiu) să facă;t;,ar.ipio.a- .. ‘ re“. A. scăpat căi prin minune.Dar nu și de răspundere, mai ales că efectua și un transport ilegal, apucîndu-1 graba. Acum, s-a-ntîlnit cu zăbava.
Paznicul
muzicantDeși era beznă de-ți

vi-

Deși era beznă de-ți băgai 
degetele-n ochi, Titu Proca din 
Focșani, paznic de noapte la 
Direcția comercială a județului 
Vrancea, obișnuit cu întunericul, 
zări intr-un autobuz uh acor
deon. I-a dat roată o dată, 
și-ncă o dată, pină și-a amintit, 
subit, că cineva i-a spus cindya 
că are talent la cintat. Imediat 
a inșfăcat acordeonul și p-aci 
ți-e drumul. Nu peste mult 
timp, cind se afla in vizită la 
un vecin, tot „păzind" din ochi 
un tranzistor, care picura un 
sunet fermecător, și-a amintit 
din nou, subit, că cineva i-a 
spus cindva că are și ureche 
muzicală și, cu o nemaipomeni
tă iuțeală, tranzistorul vecinu
lui trecu in geanta paznicului. 
Și tot așa, T.P. și-a strins acasă 
o colecție întreagă . de instru
mente și aparate muzicale, că 
putea înființa o orchestră. Dar, 
ca la orice orchestră, trebuia șl 
un dirijor. Acesta și-a făcut a* 
pariția sub forma unui control 
inopinat, care Ira oprit pe T.P. 
din cintat (citește „furat").

Cu cărțile 
pe fațăVirgilVirgil Ienciu, Teodor Fortor, Virgil Țipe, Valentin Hațag și Aurel Moș (toți minori) se adunau adesea in casa părinților celui din urmă și jucau pocher. Moise Moș, tatăl lui A.M., tare se mai amuza și chibița, îndem- nîndu-și odrasla să joace „tare". Iar mămica lui A.M. le pregătea copilașilor, „drăgălașilor", cite-o fripturică pe o sumă frumușică : 25 de lei porția. Mincau și plăteau. Aveau de unde. Din miile . de lei sustrase din diferite unități comerciale. Pină deunăzi, cînd potul ajunsese la citeva sute de lei și unul din ei răcni că „plătește sec". Dar au înghițit cu toții în sec la apariția . miliției. Dîndu-se cărțile pe față, nici unul n-a mai avut glas să zică „pas". Au zis-o alții.
Ajustare 
la buzunareSîntem în posesia bonului nr. 028137 din 6 august 1973, eliberat de meșterii unității de specialitate a cooperativei „Dinamo" din Timișoara, pe care scrie textual : „două chei sertar de ajustat". Cind vezi ce scrie, negru pe alb și, alături, prețul, ți se face... negru in fața ochilor. Pentru ajustarea celor două chei obișnuite, prețul a fost „a- justat" neobișnuit de mult, cu care s-ar fi putut cumpăra, de la magazin, 3 (trei) broaște noi de sertar, cu chei cu tot. O întrebare... neîncuietoare pentru forurile diriguitoare : pe cînd nota de sancționare ? O așteptăm, dar fără „ajustare".

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

CINE TULBURĂ

LINIȘTEA NOPȚI
9 9Nu s-ar putea spune că publicațiile noastre n-au abordat — sub diverse și critice unghiuri — problema at.it de nevralgică și de stringentă pe care o reprezintă poluarea sonoră a orașelor. In cele ce urmează vom încerca să supunem atenției și opiniei publice un aspect parcă mai puțin sesizat și dezbătut. Vă propunem, așadar, ca de data aceasta să nu ne mai referim la claxoane și țevi de eșapament, la zgomotul produs de tramvaie sau la cine știe ce alte surse mecanice, ci să vedem cum reușim noi între noi — locuitorii a- celuiași bloc, aceleiași străzi, aceluiași cartier, aceluiași oraș — să ne tulburăm unii altora tihna și odihna ceasurilor tîrzii de noapte. Ta- tă-ne dar, între orele 23 și 4 dimineața, colindînd în lung și-n lat străzile Bucureștiului.

CHIAR TOATĂ LUMEA 
CINÎĂ Șl DANSEAZĂ ?într-adevăr, mulți dintre noi au în cîte o seară chef — și prilej — să petreacă, cinstind cu băutură, muzică și dans, fie o aniversare, fie o naștere, un succes, mă rog. o bucurie. Numai că plăcerea celor ce doresc să se distreze noaptea nu trebuie să tulbure în nici un fel plăcerea celor ce doresc să se odihnească noaptea. E înțeleasă totdeauna de toți această obligație cetățenească? De multe ori, da ; de multe ori însă nu.Sîntem la o oră tîrzie, în fața blocului 2 din bulevardul 1 Mai nr. 317. La primul etaj, în apartamentul 3, mare zaiafet : muzică, veselie, uși deschise și închise cu zgomot, discuții în gura mare pe scări, frînturi de „mulți ani trăiască", îndemnuri de „mai poftiți pe la noi", salutări de rămas bun, apoi portiere trîntite cu foc. Vecinii ? I-am văzul pe unii la ferestre privind buimăciți de somn. N-apucăm să intrăm în amănunte, pentru că gazdele — după ce și-au petrecut cu gălăgie invitații — se retrag în casă, sting luminile, și, probabil, se așază, obosite, la somn.Am intîlnit insă și „clienți" dispuși să dea... explicații. Din casa a- șezată pe strada Traian, colț cu Dudești, țîșnesc afară — prin ferestrele deschise larg — urletele unui disc-jokey ; în acompaniament — rîsetele, chiotele și chicotelile unor umbre care se văd dansind pe pereți. Se apropie de miezul nopții și dumnealor nici gind n-au să isprăvească petrecerea. Careva — dintre vecinii care nu mai pot suporta — se duce glonț la miliție....Știți ce-a răspuns unul dintre acești mari producători de zgomote -plutonierului venit să-i .pună la ‘-punct ? „Ce vreți, to.varășe, toată 'lumea cință și dansează. Nu înțelegem de ce să fim reclamați tocmai

noi !“. Oare așa o fi ? Dansează toată noaptea cei care a doua zi încep munca la ora 6 ori la 7 ?
LA CÎTI DECIBELI

SE RIDICĂ UN STRIGĂT
IN NOAPTE ?Sîntem în cartierul Pajura, pe strada Hrisovului : pe aici se retrag, spre depoul Bucureștii Noi, pină la două noaptea, și încep să iasă pe traseu, după patru noaptea, troleibuzele 81, 86, 87 și 93. Firesc ar fi ca nimeni din jur să nu aibă a se plînge de ' zgomot, întrucît vehicolele cu fir șerpuiesc în liniște pe asfalt. Așa ar fi normal, dar rareori se-ntîmplă ca locuitorii blocurilor din această zonă să aibă o noapte tihnită. De ce ? Pentru că : ba sare cite un capsator de pe firul electric, fiindcă șoferul a trecut cu viteză mare pe la macaz ; ba se intîmplă ceva de se-adună 5—6 sau 10 sau mai multe troleibuze, iar conducătorii lor comentează în gura mare accidentul, se strigă ori se ceartă și se hulesc de li s-aude glasul pînă peste 7 blocuri. Sau ca in această noapte : de cum intrăm în strada Hrisovului, auzim o voce de stentor strigînd de la poalele căminului I.T.B. către una din ferestrele închise : „Tanțo, te sculași ?“ Ne uităm la ceas. E 4 și 15 minute ; ne uităm la tinăr ; nu ne vede, și-și repetă strigătura ca in codru...— Bine, omule, ce faci ? — întreb.— Ce să fac ? — zice. îmi scol in- casatoarea, că la și treizeci și unu ieșim din depou....Știți la cîți decibeli se ridică vocea unui itebist care strigă-n gura mare „Tanțo, tfe sculași ?“ Poate să se ridice și pînă la 70—80, dacă omul are piept și suflu puternic, adică ' aproape cit un claxon de automobil ' Cetățenii din locul amintit suportă în plin somn ceea ce ați aflat din rindurile de mai sus. Și nu numai ei. întrebați-i și pe cei care locuiesc în preajma depourilor I.T.B. „Dudești", „Panduri" sau „Ilie Pintilie", întreba- ți-i pe toți cei care au casă pe lingă locurile unde se retrag noaptea tramvaiele, autobuzele și troleibuzele. în- trebați-i și pe tovarășii din Direcția generală a I.T.B. ce părere au despre asemenea manifestări nocturne ?

CE ȚI-A FĂCUT 
CARTIERUL ?După ce asistăm la un scandal din fața bufetului „Panciu" (la ora închiderii cetățenii Toma Păun și Ion Mitrică se bătuseră cu... muzică și muzicuță), purtăm următorul dialog nqcturn in strada Moruzzi J,— Curți- te numești, tipere, ?-r-.Moisă .Marin. (y,— Și ce-avuseși cu Tudor Tănache

PUNCTE DE ATRACȚIE

Lo băile sărate Turdaîn aceste zile se remarcăm mare afluență de turiști din țară și de peste hotare pe meleaguri clujene. Oficiul județean Cluj pune la dispoziția oaspețiloy locuri ideale
de popas. Printre acestea se află și motelul Gilău. Inaugurat nu de mult, motelul Gilău este așezat pe malul unui mare lac de acumulare, la confluența Someșului

(Urmare din pag. I)punde inginerul. Aveau 10—12 ani. Erau pionieri și veneau cu detașamentul, cu trompete și tobe in frunte, în vizită la constructori......10—12 ani. Atît (unii, nici atît) au pionierii din tabăra de pictură deschisă în această vară la Mehedinți. în vreme ce unii bat mingea pe un tăpșan, ne îngăduim indiscreția cercetării cîtorva tablouri și schițe. Notăm : „Turnul cetății", în tempera, „Stîlpi de înaltă tensiune în cim- pie" — ulei ; „Fotbaliști multicolori pe un tăpșan verde" — acuarelă — și, in creioane colorate, un apicultor într-un ocean de flori, aplecat asupra stupului în atitudine specifică. ...Exact atitudinea in care aveam să-i întîlnim. la C.A.P. Gruia, pe Iancu Nuică, Nicolae Mladin, Petre Simion și Gheorghe Tunsoiu in mijlocul stupilor obștești. „Am scos pină acum o mie de kile de miere de la «goangele» astea — ne spune nea Nuică, scoțindu-și masca și dezvelind un obraz smolit. Acum controlăm

producția a II-a“. „Să fie cu noroc". „Să fie". Și - iși trage masca pe obraz, avîntindu-se In scinteile goangelor ca un sabrer la asalt. Sau ca un sudor a- tacînd metalul....Ca unul dintre sutele de sudori de la Șantierele navale ale Drobetei. urmași ai nituitorilor-performeri de acum un sfert de veac. ...Dar nituitul a intrat de mult în amintire. Acum se sudează. înseamnă că a- cum nu mai sînt posibile competiții și performanțele ? „Ba sînt, ne spune maistrul Constant Stanciu. De pildă, chiar organizația noastră de partid a lansat chemarea «Să lucrăm o zi pe săptămînă cu electrozi economisiți». Din asta ne-am ales, in ’72, cu un salandru de 500 mc sudat din economii (1 350 de kg de sudură). Dar in ’73 vrem și mai mult. Și nu a- cesta este ciștigul cel mai mare, ci faptul că s-au prins în întrecere cu noi navaliștii din Galați și Oltenița, iar aici, în județ, șantierele navale de la Orșova și întreprinderea de vagoane. Să vedem care pe care"™

de-i ținuși calea cînd venea din oraș și tăcurăți o Încăierare de nu se vedea om cu om ?— Acum trei zile mi-a urechiat copilul.— Bine, Tănache ți-a urechiat copilul (drept pentru care-1 puteai trage la răspundere civilizat, in fața celor in drept să vă judece), dar cartierul ce ți-a făcut de-1 scoli din somn la ora asta ?
Ne oprim aici. Ipostazele poluării sonore provocate de om — cel mai adesea de vocile unor oameni incapabili să se gindească și să se comporte in respectul liniștii celorlalți — sint insă mult mai multe și mpi diverse. Am mai intilnit și noi, ați mai intilnit și dumneavoastră tineri, bărbați, femei care deranjează liniștea străzii, fie cîntind cit îi ține gura cind ies din localuri ori de la petreceri. fie că dau drumul la tranzistor de s-aude, cale de-o poștă, fie că, pur și simplu, vorbesc tare și strident, fără să-și dea seama că trec pe sub ferestrele unor oameni care au dreptul să doarmă nestingheriți. Față de aceștia, atunci cind sint depistați de organele de miliție, se iau îndeobște măsurile contravenționale cuvenite. Decretul nr. 153 din 1970 — afișat, de altfel, la panouri vizibile pe străzi, in localuri și in locuri publice — stabilește limpede și sancționează poluarea sonoră. Reproducem textul respectiv : Art. 2. Constituie contravenție următoarele fapte prin care se aduce atingerea ordinii și liniștii publice, dacă, potrivit legii penale, nu sînt considerate infracțiuni : provocarea de scandal în localuri publice (amendă 500—2 000 lei sau, la alegere, închisoare contravențională de la 20 zile la 3 luni) ; tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote, cu orice aparat sau alt obiect, ori prin strigăte sau larmă (amendă 300—1 500 lei sau, la' alegere, închisoare contravențională de la 20 zile la 1 lună).Autoritatea publică însă nu poate fi prezentă oriunde și oricind apare abuzul sonor. De aceea, in astfel de cazuri trebuie să intervină autoritatea opiniei publice.Evident, mai este și altă soluție : ca eu, dumneata, el, noi, concetățenii Orașului, să ne respectăm in mod conștient și civilizat ceasurile de tihnă ale nopții. Chiar cind avem o bucurie și vrem să petrecem cu familia sau prietenii, chiar cînd natura muncii ne aduce noaptea în stradă. Nu vi se pare că aceasta ar fi soluția cea mai la îndemînă, cea mai eficace împotriva poluării sonore și cea mai avantajoasă pentru noi toți, oameni ai muncii, care dorim să dor- rhim noaptea în liniște pentru a putea a doua zi să ne vedem odihniți d| munca noastră, de treburile noastre cotidiene? '

G. MITRO1

CLUJENERece cu Someșul Cald, la poalele munților Gilău. Motelul dispune de 110 locuri de cazare in camere elegante, confortabile^ de un restaurant cu preparate culinare specifice bucătăriei locale. Oaspeții beneficiază și de rezervări de bilete pentru tren, avion sau spectacole.Dar nu numai aici, ci și in alte părți ale județului, unitățile O.J.T. sint gazdă ospitalieră. La băile sărate Turda s-au dat in folosință, pe lingă up restaurant și o grădină de vară,, umbrare pentru plaja de la ștrandul băilor. La băile Băița de lingă Gherla s-a amenajat un restaurant cu terasă și grădină, iar la Cojocna s-au a- sigurat condiții optime pentru tratament, cazare și roasă.— Concomitent — ne spunea tovarășa Letiția Triteanu, director al O.J.T. Cluj <— sîntem preocupați în egală măsură de organizarea de drumeții pentru turiștii din județ, în prima parte a luării septembrie se vor organiza excursii, cu autocare pe litoral și în Deltă, precum și o excursie cu trenul, în colaborare cu B.T.T., tot pe litoral, cu participarea la meciul de fotbal F.C. Constanța — C.F.R. Cluj. De asemenea, vom organiză excursii la băile Felix, Geoagiu, Sovata și Tușnad. Dintre excursiile peste hotare rețin atenția cele programate in R.D. Germană, la TîrguT internațional de la Leipzig și la meciul România — R.D. Germană pentru preliminariile campionatului mondial, precum și excursiile organizate în' R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă și altele.
Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

...„Cum care pe care ? Noi, vagoanele, o să-i ră- minem pe toți", ne spune un bărbat cu tîmple albe, maistrul Dumitru Dumitrescu, .despre care aflasem că’ e „om universal" (strungar, lăcătuș, ra- botor, sudor). „în numai 12
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este pensionar. Dar este și Erou al Muncii Socialiste și. se știe : sub raport spiritual, eroii nu ies niciodată la pensie.'...Dar se mai știe și că gloria nu ține cont de numărul anilor. Iată, inginerul Constantin Merfu, de

PE VALEA OLTULUI, 
ECHIPELE CETĂȚENEȘTI SEMNALEAZĂ
împreună cu Victor Tu- dorică, primarul Govorei, și Dumitru Grigoroiu, responsabilul cu problemele comercial-adminis- trativ.e ale stațiunii, trecem în revista la făța locului -a citeva- dintre realizările locale datorate sugestiilor primite din partea controlorilor obștești : introducerea sistemului de programare — la oră fixă — a pacienți- lor care fac tratamente ; extinderea numărului cabinetelor medicale mai solicitate (prin distribuirea cadrelor și amenajarea spațiilor existente) țeea4ce a condus la mărirea capacității zilnice de tratament cu circa 600 de proceduri ; confecționarea unui panou cu harta iștațiunii și a indicatoarelor de orientare a turiștilor. spre punctele de interes general (din păcate, in celelalte stațiuni de pe Valea Oltului nu am intîlnit o inițiativă simi- i Iară — n.nj ; amenăjafea ' unui teren de tenisprin muncă patriotică : introducerea unuinou procedeu dq repartizare a turiștilor la sosirea acestora în stațiune., — ’ Ajutorul echipelorde control obștesc este la fel de prețios și iri pro-■ blemeler administra ti v-■ gospodărești, ține să a- dauge directorul stațiunii, Ștefan Uruc. Alături de organele noastre specializate in control — și, adeseori, impreună cu ele — echipele cetățenești contribuie la menținerea curățeniei in stațiune și in unitățile de servire publică, la respectarea gramaj elor și, a prețului meniurilor, la întronarea unui comportament civilizat în relațiile salaria- ților noștri cu pacienții......Cuvinte de apreciere la adresa controlorilor obștești am avut prilejul să notăm și în celelalte stațiuni turistice de pe Valea Oltului. Pretutindeni se face simțită prezența echipelor cetățenești, ale căror interven- 

Vnituri de mobilă pe fiecare cap de locuitor al Severinu- lui"....Printre aceste capete de locuitori — etalon statistic consacrat — se numără, desigur, și acelea ale tinerilor lăcătuși Jenică Zmeu și Mircea Boruz, de

ții vizează asigurarea u- nor condiții optime de odihnă și tratament pentru turiști. Și, acolo unde găsesc înțelegerea, nece-. 'sără,. propunerile și' ot>- ' âerVățiile echipelor determină o vizibilă!; îmbunătățire a calității serviciilor turistice. Uneori insă...Iată — prez.entate telegrafic — citeva dintre situațiile care au făcut — sau încă nu — obiectul de control din partea echipelor cetățenești.
o în stațiunile Ocnele Mari și Ocnița, bazinele de tratament sînt mici și neincăpătoare, mai ales in. zalele, de mare aflux. Nu are O.J.T.-ul bani pentru a le extinde ? Are, numai că-i folosește cam așa : la Ocnele Mari se construiește, in prezent un ,.sat 4e vacanță" care — după cum apreciază localnicii — se va amortiza — datorită amplasării sale, nejudicioase ■ — la ...calendele grecești. Tot la Ocnele Mari, am intilnit și o altă situație la fel de stranie : în timp ce întreprinderea balneară folosește o. baracă drept sală de. mese pentru turiști, întreprinderea de alimentație publică locală nu vrea să cedeze noul restaurant construit aici, deși acesta stă mai mult gol. După cum ne-a relatat însuși responsabilul localului, vînzările preparatelor de bucătărie de dici nu depășesc zilnic 300—400 lei, iar in luna trecută — lună de virf — planul de desfacere a fost realizat doar in proporție de... 60 la sută.
o La Căciulata, conducerea complexului sanatoria! al sindicatelor a dispus — cu de la sine putere — ca, zilnic, între orele 15 și 16.45, toți cei 600 de turiști să urce cele 11 etaje ale hotelului... pe scări, lifturile fiind

oprite la aceste ore (?!).
s Tot la complexul sa- natorial al sindicatelor, o echipă de control obștesc â sesizat la 21 iunie ac. : „în magazia de zarzavat nti există grătare de lemn pentru protecția salaria- ților care lucrează la mașina electrică de curățat cartofi. Mașina este necurățată". La data vizitei noastre, 9 august, nici o schimbare (în bine).
0 Cantina din Călimă- nești. Notăm opinia lui Alexandru Poștaru, salariat la F.E.A. București, intilnit la masă:— în seara zilei de 7 august ni s-a servit friptura alterată. Am mers după medicul igienist, dar nu l-arh găsit decit la hotel. Stătea liniștit in camera sa. I-am relatat cazul și' ce credeți că mi-a răspuns : „Astîmpă- ră-te tovarășe. Că de nu, sint în camera de alături doi țipi care or să te a- ranjeze...".O completare la cele relatate de A.P. Consul- tind caietul cu avizele medicilor igieniști — care au obligația să verifice calitatea mincărurilor , la toate cele trei meșe zilnice — am constatat : în săptămina :■ 2—9 august, lipseau 9 avize.
0 Discuție cu salariata de la recepția Pavilionului central din Călimă- nești :— Registru unic pentru controlul obștesc aveți ?— Ce doriți, cartea de imobil ?
o în unitățile de frizerie și coafură, la ghișeul P.T.T.R., la hotelul O.J.T. — toate din Căciulata — lipsesc registrele unice de control.
o Salariații de la policlinica din Călimănești au stabilit — nu se știe cu cine — ca turiștii să nu sufere de dureri de măsele (sau de orice fel) în orele de după-amiază.

Programul de funcționare a policlinicii este — în fiecare zi — doar între orele 7—15.
0 Cofetăria „Garofița" din Olănești. La 10 iunie a.a echipa de control obștesc sesizează : „Lipsesc de la desfacere următoarele produse : ciocolată, mentosan, Vinga etc. etc.". La rubrica „însemnări ale conducerii întreprinderii", reprezentantul întreprinderii tutelare (I.C.S.L.A.P.) notează pe aceeași pagină : „Luat cunoștință, făcindu-se cunoscut (I!) biroului co- mercial-producție de a lua măsuri urgente de a- provizionare cu , mărfurile respective". După exact 10 zile, inspecția comercială notează in a- celași registru : „Lipsesc de la desfacere următoarele produse : ciocolată, Vinga, napolitanele asortate. bomboanele cu fructe etc. etc.". La rubrica „însemnări ale conducerii întreprinderii", reprezentantul I.C.S.L.A.P. notează : — ați ghicit — „Luat cunoștință... se vor lua măsuri...". La 10 august, notăm în carnetul de reporter situația intilnită de noi Ia fața locului — lipsesc de la vînzare următoarele produse : ciocolată, Vinga, napolitanele asortate, bomboanele cu fructe etc., etc. Oare ce va nota, de data aceasta, conducerea I.C.S.L.A.P. in răspunsul pe care îl așteptăm la redacție ?
0 La restaurantul „Perla Oltului" din Căciulata, mormanul de ambalaje s-a luat la întrecere — in înălțime — cu clădirea localului. „Șoferii care aduc mărfurile nu vor să preia lăzile și sticlele goale" — ni s-a explicat. Să fie oare șoferii de la Căciulata de neînduplecat ?

Mihai IONESCU
Ion STANC1U

arată omul după ce „are în urmă un an de muncă împletită cu«Porți» se glumă, v-o cartea, iar la face carte, ' nu spun eu",
★...Pretutindeni în Mehedinți ne-a fost evocată influența marelui șantier

Laudă albinelor din Mehedinți
ani și jumătate, continuă el. am dat țării 23 de tipuri de vagoane. Alaltăieri avuserăm sărbătoare : dete- răm vagonul nr. 34 100. Cum o fi arătînd un tren alcătuit din atitea vagoane? O să mă duc la birouri să facem socoteala și să punem rezultatul la agitația vizuală...". Și maistrul Dumitru Dumitrescu pornește spre birouri sprinten; cu ă- celași pas cu care a intrat în întreprindere, zi ' de zi, vreme de 47 de ani. Acum

la combinatul de prelucrare a lemnului, a minat facultatea doar 3 ani in Urmă. Dar timpul ăsta și-a înscris palmaresul profesional nu mai puțin de 9 inovații, valorînd peste 2 milioane de lei. Cu asemenea oameni sint de înțeles performantele întreprinderii. „Din 1965, de la înființare, ne spune tinărul inginer, s-au .produs la noi aproape 150 000 de garnituri etalon. Asta înseamnă cam 3 gar

ter- cu 1 in in
la întreprinderea de vagoane. „Capete" despre careZaharia, Erou Socialiste (35 producție, 200 de învățăcei, dintre care numai in întreprindere sînt vreo 4 care au ajuns ingineri), spune că „sint mult mai decit anul trecut mea asta. Pentru ne-am lăsat pînă trimis pe băieți la școala de subingineri deschisă la Porțile de Fier — și altfel

„Capete'maistrul ' Gheorghe al Muncii de ani in
luminate pe vre- că nu nu i-am

de la Dunăre, a hidrocentralei, asupra tuturor structurilor zonei. La Orșova, devenită, datorită noii sale condiții, un „oraș al vilelor" și, totodată, localitatea cu cel mai înalt grad de industrializare pe cap locuitor, •modernă, dăruite de O industrializare ca și drumurile de constructori Mehedințiului, ca și clădirile noi (9445 de apartamente, cinematografe, case de cultură, localuri de școală, un stadion, un ștrand mo-

dern etc.), ca și noile locuri de turism și agrement create prin ivirea hidrocentralei. Dar la Drobeta construcția industrială continuă....Pe marele șantier al fabricii de celuloză (unde Gheorghe Țandăra, secretarul comitetului de partid, ne informează că azi chiar s-a produs cea de-a treia premieră a anului : intrarea în probe mecanice a încă unei secții). îl întîlnim și pe Dumitru Ma- teuță. Un tînăr bărbat pe care-1 cunoaștem de ani de zile, despre care am scris nu o dată în reportajele de la Porțile de Fier, consem- nînd însuflețirea cu care lucra in echipa de artificieri a vestitului Ion Coste, felul lui exemplar de viață (in timpul liber învăța pe rupte, din salariul său întreținea un frate mai inie, student la matematici, la zi), dăruirea lui în munca de U.T.C. ...Acum îl bucură, dar îl și stingherește cumva — într-un mod ingenuu, fermecător — întîlnirea cu noi. Pentru ** 6că acum ne întîlnim în calitate de... colegi. Student la ziaristică, artificierul Dumitru Mateuță se află

în prima lui vacanță și a venit la practică în locurile natale, locuri unde, pe fostul șantier al hidrocentralei, a fost înconjurat de atitea ori de reporteri. A- cum ne ajută colegial, furnizîndu-ne datele culese de el („a intrat în funcțiune centrala termoelectrică a fabricii, cu o capacitate de 360 tone pe oră abur").Consemnăm cu emoție lntilnirea ca pe o ilustrare a devenirilor umane prilejuite de marele șantier (zeci', sute de tineri care au lucrat aici sînt azi maiștri, ingineri, profesori) și ne luăm rămas bun de la Mateuță-eroul-dc-rcpor- taj' (noua profesie nu-i va mai îngădui această ipostază), oferindu-i, totodată, prilejul de a subsemna acest reportaj. Atît in calitate de coautor al celor scrise aici, cit și de coautor (alături de alte zeci de mii de constructori) al realităților care definesc peisajul fizic și spiritual al Drobetei contemporana.
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INVESTIȚIILE IN CENTRUL PREOCUPĂRILOR

Alo, comitetul județean de partid?

CUM MERGE TREABA PE ȘANTIERE? diminua răspunderea spune tovarășul
Ancheta „Scînteii" 1. Masuri; 2. Rezultate; 3. Probleme deschise pe șantiere

OLT : ne răspunde ing. Nicolae Lungu, secretar 
al Comitetului județean al P.C.R.

BACĂU : ne răspunde Constantin Lăcătușii, secretar 
al Comitetului județean al P.C.R.

Deficiențele in organizarea activității organizației de partid din șantier, formalismul muncii politice n-au apărut de. o zi, două- Ele diminuează capacitatea organizației de a-și îndeplini rolul conducător in viața șantierului, de a găsi soluții și interveni ferm pentru recuperarea rămînerilor în urmă, pentru cultivarea responsabilității comuniste față de calitatea muncii, combaterea indisciplinei. a risipei de materiale etc.Pornind de la situația concretă e- xistentă pe șantier, cimpul de acțiune, de influență

determine mobilizarea integrală a eforturilor colectivului pentru ca acest obiectiv de investiții să intre neintîrziat in 'circuitul productiv, iar economia națională să beneficieze la tiîtip de aportul său, aici se mai așteaptă incheierea de bilanțuri, se cer situații, date...Incontestabil că și biroului organizației de bază îi sint cunoscute lipsuri ca răminerile serioase în urmă la secțiile matrițe și polimeri, risipa de materiale, nerespectarea programului de lucru, o accentuată fluctuație a forței de muncă. Probabil că de aceea au fost înscrise în pla- a comuniștilor, are numeroase puncte de reper. Iată doar cîteva dintre ele : fără nici un aparat se vede cum zeci de panouri de fațadă sint montateprost : după o în- tîrziere de ore și ore, cind nele... ele se operă, ciind calitatea lucrărilor ; lipsurile nemotivate și învoirile pe primul semestru însumează circa 4 500 ore/om. adică... 441 zile'om nemuncite ; pauzele de prinz se măsoară cu orele. Sînt doar cîteva fapte devenite obișnuință și față de care munca politică stă în expectativă. fără replică. Și dacă munca politică stă stană de piatră e de mirare că... îngheață betoanele ?Este de datoria tuturor factorilor și. în mod deosebit, a Comitetului municipal de partid Buzău — a cărui îndrumare și control se fac insuficient simțite la acest important o- biectiv de investiții — să adopte de îndată măsuri hotărîte pentru redresarea întregii activități politice de masă pe șantierul de la fabrica de polimeri. în spiritul chemării adresate de secretarul general al partidului la recenta ședință a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., este necesar să se concentreze toate eforturile factorilor de conducere administrativă și organizației de partid pentru recuperarea rămînerilor în urmă, pentru mobilizarea întregului potențial uman și material, în așa fel incit marele efort de investiții făcut de statul nostru socialist să fie întru totul eficient și la timp fructificat.

La Buzău, pe un șantier rămas in urmă
I

FORMALISMUL
ÎN MUNCA POLITICĂ...

betoa- îngheață, pun în prejudi-2 Ca o constatare de ordin general trebuie' menționat că în ultimele zile ritmul, de lucru pe toate' șantierele județului a cunoscut o sensibilă înviorare. La întreprinderea de aluminiu, bunăoară, se execută ulti-
în acest an, în județul Olt este prevăzută realizarea ținui mare volum de investiții, numeroase obiective, economice avjnd termene de punere in funcțiune în următoarele luni. Pe multe șantiere însă, după primele 7 luni de activitate, se înre-„ mele operații in vederea punerii in gistrează mari restanțe.față de,graficele de execuție. Răspunzînd chemării secretarului general al partidului pentru recuperarea restantelor și înfăptuirea integrală a planului de investiții pe acest an, am trecut la reactivarea comandamentelor care se țineau periodic pe marile șantiere din Slatina, Balș și Caracal, la ședințele acestora par- ticipind în prezent membri ai secretariatului și biroului comitetului județean de partid, conducători ai ministerelor interesate. De comun acord cu toți factorii de răspundere, s-au întocmit programe concrete de lucru, obiectivele care sint față de graficele de și pentru capacitățile ce urmează să intre în trimestrele III și IV a.c. odată. acolo unde a fost cazul, analizîndu-se cu multă responsabilitate stadiul execuției și gradul de asigurare cu utilaje tehnologice, s-a stabilit devansarea punerii în funcțiune a unor capacități. Este cazul oțelăriei și turnătoriei de la întreprinderea de osii și boghiuri din Balș, unde sînt întrunite condițiile devansării cu trei luni de zile a termenului de punere în- funcțiune. Trebuie spus, de asemenea, că problemele accelerării ritmului de execuție a investițiilor au fost dezbătute într-o recentă ședință a comitetului județean de partid și a comisiei județene de investiții.Cu acest prilej.. ,șca î plan. concret. de- acțiune al biroului. comitetului județean de partid, care stă la baza analizelor periodice ce se fac, a dezbaterilor din organizațiile de bază de pe șantiere și de la beneficiari, din adunările de partid deschise și cele de producție.

1

atit pentru în restanță .execuție, cit de producție în funcțiuneTot-

funcțiune. a atelierului . de asamblare anozi și a cuptorului de coacere nr. 4, la care au început chiar probele mecanice. Tot pe șantierul acestei întreprinderi .s-au impulsionat lucrările de montare a utilajelor care au sosit in ultimele zile, astfel că în jurul datei de 15 august a.c. vor putea începe probele tehnologice. S-au creat, în același timp, condiții pentru ca la fabrica de cabluri electrice, probele tehnologice prevăzute pentru luna decembrie să înceapă în cursul lunii septembrie. Pe acele șantiere unde s-au acumulat stocuri mari de utilaje nemontate s-au luat măsuri pentru crearea de către constructori a unui front . de lucru mai mare pentru montaj. în această situație sînt șantierele întreprinderii de aluminiu și de prelucrare a aluminiului din Slatina, cel al Fabricii de prinderii ș.a. tricotaje Caracal. între- de osii și boghiuri Balș
rîndul dificultăților cu3 încare se confruntă in prezent șantierele județului nostru aș menționa, cu precădere, lipsa cimentului. Așa, de pildă, la grupul de șantiere Slatina se înregistrează periodic mari goluri .in aprovizionarea cu ciment întrucît, față de graficele la zi. Fabrica de ciment, din Birsești are o restanță de 1 500 tone. Lipsesc de asemenea cantități însemnate de oțel-beton, construcții metalice și prefabricate în,tocmit un din beton. Lâ uri... nivel ridicat se menține, și volumul utilajelor incă necontractate sau contractate cu termene de livrare necorelate. precum și a celor restante, fapt pentru care solicităm un sprijin mai substanțial din partea ministerelor de resort.

1 Imediat după chemarea adresată de secretarul general al partidului cu privire la impulsionarea ritmului de muncă pe șantiere pentru recuperarea rămînerilor în urmă și finalizarea investițiilor prevăzute în planul pe acest an, biroul comitetului județean de partid, împreună cu conducerile unităților beneficiare și de construcție, cu activul de partid de pe șantiere a analizat, obiectiv, stadiul lucrărilor și posibilitățile de creștere a ritmului de execuție, stabilind cu această ocazie ansamblul de măsuri politice și organizatorice care să asigure punerea în funcțiune la termenele stabilite a tuturor obiectivelor. în același timp, pe șantiere au fost organizate adunări cu întreg activul. in cadrul că.rora constructorii au făcut numeroase propuneri valoroase. Pentru ca angajamentul constructorilor să se concretizeze /în fapte, biroul comitetului județean de partid a stabilit o serie de măsuri. urmărind ca pe fiecare șantier să fie asigurate condiții optime de muncă, să se facă o aprovizionare ritmică cu materiale și utilaje. La numeroase puncte de lucru a fost organizată munca in două schimburi. . Membrii biroului comitetului județean de partid, ca și cei ai comitetelor municipal și orășenești au fost repartizați pe> obiective pentru a ajuta efectiv organizațiile de bază în rezolvarea operativă a problemelor ce se ivesc. Prin intermediul organizațiilor de partid au fost luate măsuri ca unitățile beneficiare să detașeze pe șantiere muncitori cu o înaltă calificare. care sțructori la .tehnologice, a țiilor. Aceștia birea ritmuluirele Fabricii de mașini-unelte din Bacău, a noilor capacități de pe platforma chimică Borzești, precum și a altor obiective din industriile

ușoară și alimentară. Se cuvine menționat, totodată, aportul deosebit al tineretului din județ, care, a organizat in această perioadă șantiere locale de muncă patriotică. Sintem hotăriți ca, lunar, in județul nostru să realizăm un volum de investiții cu mult superior celui înregistrat in lunile precedente.
2 Măsurile inițiate și-au făcut simțit efectul la locurile de muncă. Peste ' tot, atit pe șantierul termocentralei dinBorzești. ca și pe cele de la Fabrica de postav Buhuși, Fabrica de nutrețuri combinate din Bacău. Uzina de cauciuc poliizoprenic de pe Valea Trotușului, constructorii lu- . crează zi și noapte. La Fabrica de nutrețuri combinate din Bacău, bunăoară, montarea cablurilor și glisările au fost executate într-un timp record, iar la termocentrala din Borzești, montajul se efectuează acum într-un ritm sporit, cu un număr mult mai mare de oameni. Sintem hotăriți ca în această lună să recuperăm cea mai mare din restanțele pe care le de plan. parte avem față

ton asfaltat, cea mai dificilă lipsa de utilaje, ne amină de la creează mari

ÎNGHEAȚĂ BETOANELE
decit peste 2—3 p

să sprijine pe con- rnoritar.ea utilajelor mașinilor, și inștala- vor contribui la grade montaj pe șantie-

3întîmpinăm încă o seamă de greutăți. Mă refer in principal Ia lipsă unor materiale de construcție : ciment, car- oțel-beion. Problema însă o constituie • Furnizorii noștri o lună la alta. Ne greutăți în specialuzina „Vulcan" din Capitală. înti’e- prinderile de utilaj 1 chimic, din Ploiești, Făgăraș și Gâești. Uzina de utilaj minier diii Satu-Mare. întreprinderea de utilaj chimic din .Găești,' bunăoară, trebuia să’ livreze șantierelor din Borzești. încă din lunile mai și iunie, 20 de diferite utilaje, 4 rezervoare de mare capacitate, numeroase tăvi pentru catalizatori, utilaje care nici pînă în momentul de față nu au sosit pe șantier.
-7

Despre rămânerea în urmă a lucrărilor pe șantierul Fabricii de produse pentru construcții pe bază de polimeri din municipiul Buzău am aflat, mai întîi, la comitetul județean de partid. Potrivit termenelor de dare în funcțiune, două capacități ale secției polimeri — profile P.V.C. și polistiren expandat — trebuiau să intre in probe tehnologice la 31 iulie' a.c.. Dar, deosamdată, aici se mai toarnă betoane, se montează mașini, se. retușează... lucrări de proastă calitate.— Fără aconstructorului, ne ing. Ion Antonică, secretar al comitetului judșțean de partid, o serioasă vină aparține forurilor de resort din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, precum și I.P.C.M.C.. care a proiectat acest obiectiv. întirzie- rea documentației. modificarea repetată a proiectelor ca și neasi- gurarea la timp a utilajelor au făcut ca acest important obiectiv al cincinalului in'județul nostru să nu poată intra în funcțiune, parțial, luni.L-am rugat pe interlocutor să ne vorbească însă și de răspunderea constructorului...— într-adevăr. constructorul, organizația de partid din șantier au consemnat greutățile, au discutat despre ele, dar au făcut prea puțin pentru a le învinge. Și ar fi putut s-o facă dacă munca politică nu s-ar fi plasat la periferia preocupărilor majore, dacă ar fi abordat energic problemele accelerării ritmului de lucru, asigurării calității execuției, dacă n-ar fi scăpat din vedere numeroasele carențe ,în domeniul disciplinei !...Un prim contact cu șantierul, cu viața organizației de partid confirmă întru totul afirmațiile secretarului comitetului județean de partid. Mai mult chiar. N-am putut afla despre o adunare generală a organizației de bază, din acest an, în care să se fi examinat activitatea comuniștilor pentru asigurarea respectării graficului lucrărilor, pentru recuperarea restanțelor ; nu am putut program de măsuri menit mine întărirea disciplinei, rea spiritului gospodăresc modul cum sint folosite materialele, ut'lajele de pe șantier.în acest context apare cu totul de neînțeles atitudinea secretarului organizației de bază, maistrul Ioan Per- șa, care ne spunea că așteaptă încheierea .bilanțului serhestrial. ' p’&' care îl va primi in jtirul datei de 20 august... Este însă WeCesâră 'primirea unui asemenea bilanț care să consemneze în scris ceea ce se .poate vedea cu ochiul liber și ceea ce oricine știe — respectiv că pe șantier deficiențele se acumulează și că res- . tanțele se mențin ? în locul unor acțiuni politice stăruitoare, care să

vedea un să deter- dezvolta- față de

nurile de muncă măsuri pentru actualizarea agitației vizuale, îmbunătățirea activității gazetelor de perete, instruirea agitatorilor, intensificarea muncii politice de la om la ora ș.a.m.d. Se știe, prin urmare, ce este de făcut. Păcat însă că totul a rămas doar pe hîrtie, în stadiul... intențiilor.1 Aceasta se vede și din cele cîteva constatări pe care le redăm telegrafic :• Agitația vizuală : pe șantierul de la polimeri nu poate fi văzută vreo lozincă cu text mobilizator, vreun grafic privind stadiul lucrărilor, vreo chemare la întrecere ;• Gazetă de perete nu există ;e Activitatea agitatorilor : maistrul Eugen Argfțseală, membru in biroul organizației de bază. își amintește că.........s-a discutat odată despre agitatori", dar nu știe cine sint aceștia. Este, în schimb, sigur că ei nu-și fac simțită prezența în viața colectivului. Iar secretarul organizației de bază nu își amintește numele agitatorilor, deși susține că ar fi cinci...
o Deși ar fi de un real folos, colaborarea dintre cele două organizații de partid — constructor și beneficiar — este inexistentă. loan VLANdA 

Mihai BAZU

Un procedeu care sfidează legea:

Furnizorul refuză să livreze
produsul contractat

DE ALU- SLATI- cei mai ai ma-slătinean;
/ - r
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ÎNTREPRINDEREA PRELUCRARE A MINIULUI DINNA. Cîțiva dintre harnici muncitori relui coilecfivcare și-au făcut un titlu de mindrie din realizarea exemplară a sarcinilor de producție : Costinel Ga- vrilă, din secția metalurgică II (foto 1), Eugen Bojincă, din secția turnătorie continuă (foto 2) ; Nicolae Pop, din secția metalurgică II (foto 3) ; Teodor Popa, din secția de turnare semicontinuă (foto 4).
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Folosirea unor soiuri de mare productivitate constituie elementul cel mai dinamic al sporirii producției' în agricultura modernă, aspect de care ne-am ocupat în precedentul articol referitor la concluziile desprinse la consfătuirea inginerilor șefi din cooperativele agricole. Dar soiurile nou create prin utilizarea metodelor geneticii moderne nu-și valorifică potențialul decît în condiții de agrotehnică superioară. Faptul că în numeroase unități agricole continuă să se Obțină recolte mici se explică prin aceea că nu a fost asigurată o tehnologie de cultivare superioară.Munca inginerului agronom trebuie să aibă în vedere perspectiva — spunea, în cadrul consfătuirii, Gh. Negreș, inginer șef la cooperativa agricolă din Cuca, județul Galați. De aceea, trebuie studiate toate posibilitățile de amplasare a griului după cele mai bune plante premergătoare care să permită ca semănatul să se facă mai devreme. Afirmația a fost susținută prin e- xemple. Griul semănat septembrie, după cele plante premergătoare. 1 000 kg la ha mai cel semănat după 10 Dacă în multe unități ma amplasării griului a fost rezolvată, în altele nu se depun suficiente eforturi pentru a se rezerva griului terenuri corespunzătoare. în toamna trecută au existat multe greutăți, determinate de ploile abundente. in amplasarea griului. Datorită băltirii apei, specialiștii din unitățile agricole au fost nevoiți să schimbe amplasamentele stabilite inițial pentru griu. îndeosebi în județele Teleorman, Olt, Gorj, Prahova, Dîmbovița și Argeș griul a urmat după păioase într-o proporție foarte mare, ceea ce. evident, a dus la mulțirea buruienilor și la atac boli, diminuind recoltele medii hectar. Este adevărat că există greutăți obiective, dar tot atit adeyărat este și faptul că mulți aleg calea cea mai comodă, afirmind că structura culturilor nu le permite să realizeze o bună rotație. Problema poate fi rezolvată. Pentru aceasta 
trebuie să se acționeze hotărît, in

decursul mai multor ani. Va trebui să rezulte un plan de lungă durată privind rotația culturilor, care să permită obținerea unui avantaj economic general maxim, exprimat in Valoarea sporurilor de recoltă.în toamna acestui an, circa 50 la sută din suprafața ce se va semăna cu griu va trebui să urmeze după leguminoase pentru boabe, borcea- guri, cartofi de vară, plaarte furajere

se întocmește lucrarea de amplasare a griului pe ferme, sole și parcele.Soiurile de griu intensive, pentru a da producții mari au nevoie de cantități sporite dp îngrășăminte. La consfătuire s-a precizat modul cum să se stabilească dozele de îngrășăminte în funcție de caracteristicile soiului cultivat, planta premergătoare. nivelul aprovizionării cu apă a solului ' și tehnologia aplicată. Sînt,

mintele se folosesc empiric, fără o fundamentare științifică. Această situație se datorește și sprijinului insuficient acordat unităților agricole de către laboratoarele de agrochimie. Buletinele de analiză ar trebui să arate specialistului ceea ce el are nevoie să știe.: cantitatea de îngrășăminte necesară solului pentru a se realiza producția urmărită și nu. numai substanțele caresenu.

DE CAUÎAIEA MUNCIIAGM9HWI DEPINDE

și chiar între fermele aceleiași unități se datorește modului diferit in care s-au executat aratul, pregătirea patului germinativ și semănatul pro- priu-zis. Se știe că se obțin recolte mari numai acolo unde sămința esle îngropată uniform, într-un pai germinativ bine pregătit, fără buruieni, unde terenul poate asigura o răsărire uniformă a plantelor, o bună înrădăcinare. Pentru a- ceasta se cere ca lucrările de pregătire a terenului să înceapă njai devreme, deoarece orice întârziere afectează nivelul producției. Specialistul — spunea tov. Tiberiu Mure- șan,

întreprinderea de materiale izolatoare din Berceni (județul Prahova) și-a abandonat brusc și inexplicabil obligațiile tractuale ce-i Așa reiese din soarea primită dacție din Trustului de pentru lucrăritriale din București.Despre ce. este vorba ? Potrivit tului încheiat, prinderea din Berceni are datoria să livreze, în cursul acestui an, o cantitate totală de 1,520 milioane mp' carton asfaltat, necesar la lucrările de hidro- izolații executate detrustul menționat peplatformel/j de investiții industriale din 31 județe. Cu o nedorită regularitate însă, producătorul a expediat pe șantiere cantități de carton asfaltat cu mult inferioare contractelor stabilite. Despre ritmicitatea livrărilor, ce să mai vorbim ! E suficient să arătăm că jumătate din întreaga cantitate aferentă trimestrului II a fost livrată trustului bucureș- tean în ultimele 5 zile ale trimestrului.

cord rac-între-

Odată cu trecerea în ■ au declarat că pentru acest semestru, lucrurile s-au agravat și mal mult. în luna iulie, furnizorul nu și-a onorat decit a zecea parte din obligațiile asumate prin tract, pentru această lună mai dea nici de viață.Bineînțeles, mat repetate ții ale trustului bucu- reștean pe lingă furnizorul său. rea : agasată, bil, conducerea întreprinderii de materiale izolatoare din Berceni a luat o hotărî- re... stranie. A făcut cunoscut că a anulat, cu de la sine putere, din contractul economic nr. 39. cantitatea de 365 mii mp de carton asfaltat'. Cu ce drept, pe ce temei ? — nimeni nu știe.în schimb, tori, cei din au început sfaturi. „Adresați-vă întreprinderii de materiale izolatoare Vaslui, unde am transferat din tractul încheiat cu dv. o cotă de 308 mii mp“. Și, după o asemenea „reglementare", unică în felul ei,

colica in să nu un semnau ur- iiiterven-Urma-' proba-

binevoi- Berceni să deadin mai con

acest trimestru mai au de livrat un metru carton asfaltat.Lăsăm la o parte faptul că întreprinderea din Vaslui poate livra acest terial, chiar dacă vrea, deoarece nu-1 produce. Ne întrebăm însă : de unde izvorăște o asemenea atitudine de nesocotire a legii, de neînțelegere a necesităților expre'se ale unui mare număr de șantiere de investiții, lipsa tat ? gura ton asfaltat ?Așteptăm din tea conducerii prinderii de mateHale. izolatoare din Berceni, a Centralei materialelor de construcții din București, din care face parte această unitate. răspunsuri clare la aceste întrebări. Și, mai ales, concrete. Nu de vorbe este vreme acum, ci. de fapte. Iar faptele reclamă ca, .1.ziat, cartonul asfaltat nelivrat să fie expediat pe șantiere. Rit. mic și in totalitate !

rectorul institutului agronomic Bălcescu" din București — tresă se gindească și la efectul pe îl are lucrarea. Decit să ari a- și să scoți bolovani, mai bine o arătură superficială ; dacă nu

nu nici pătrat de
nu maar încă

ținute în loc de cartonului asfal-Cum se va necesarul de a sicarpar- între-

neîntîr-
A. C.PE ȘANTIERE

(Urmare din nag. O

pină la 30 mai bune a dat cu mult decît octombrie, proble-

în- de la și de

anuale și alte culturi care se recoltează in prima parte a anului. De asemenea, vor fi rezervate pentru griu, în proporție de 20,—25 ia sută, suprafețele cultivate cu prășitoare, care se recoltează mai devreme, iar restul se va semăna după sfeclă de zahăr și alte culturi- în județul Ialomița, care s-a situat pe primul loc pe țară în ce privește nivelul recoltei de grîu la hectar, problema amplasării acestei culturi a fost in bună parte rezolvată. în această toamnă, 61 la sută din suprafață se va semăna după premergătoare timpurii — afirmă tov. Ion Cristea. directorul direcției agricole județene. Amplasarea griului după cele mai bune plante premergătoare trebuie să intre în preocupările inginerilor agronomi, ale tuturor conducătorilor de unități agricole, ale organizațiilor de partid. Organele județene de partid și de stat trebuie să verifice modul cum

!n general, lucruri cunoscute de către specialiști. Elementul nou, evidențiat pe larg de tov. Cristian Hera, director științific la I.C.C.P.T. Fun- dulea,' îl constituie calculele de efi- . ciențăj economică : ce spor de producție' se obține și care este valoarea lui comparativ cu cheltuielile făcute prin aplicarea unui kilogram de in- grășămînt. Or, pină acum, in rare cazuri șe urmărea acest aspect, ceea ce făcea ca folosirea îngrășămintelor să nu aibă eficiența economică scontată. La consfătuire s-a stabilit ca îngrășămintele fosfatice să se administreze la arătura de bază, iar cele cu azot — o treime sau cel mult jumătate, să se dea toamna la pregătirea patului germinativ, iar restul— primăvara, cit mai timpuriuîn aplicarea îngrășămintelor chimice 1 există și alte neajunsuri. în “primul rînd. planurile de fertilizare sînt întocmite formal, iar îngrășă-

pro-așa cum se . în al doilea rind.multe neajunsuri în administrare a îngrășămin- Diapozitivele proiectate în consfătuirii au înfățișat si-
există în sol, cedează acum.există dill de tel or.timpultuații surprinse din avion sau elicopter : îngrășăminte depozitate în dezordine și supuse degradării, terenuri unde s-a fertilizat doar porțiunea de la marginea drumului și foarte multe cazuri în care fîșiile de culoare închisă alternau cu altele galbene, dovadă că administrarea îngrășămintelor s-a făcut neuniform. Lucrările de fertilizare trebuie privite cu cea mai mare răspundere pentru a exista garanția că, făcind o cheltuială în plus, se va obține sporul de recoltă scontat.Calitatea lucrărilor hotărăște in cea mai mare măsură nivelul producției. Faptul că există mari diferențe de recoltă intre unități agricole vecine

mo-

care dî’nc faci se poate nici așa. mai bine să se dis- cuiască. Pentru executarea unor lucrări de cea mai bună calitate, trebuie, să sporească într-o măsură din ce în ce mai mare capacitatea decizie a specialistului agricol.La consfătuire s-a stabilit că. în condițiile acestui an. semănatul griului va începe mai devreme, și anume Ia 10 septembrie in nord și 20 septembrie in sud, ca această lucrare să se poată încheia pînă la 1—10 octombrie. Or, pentru aceasta se cere ca lucrările de pregătire a terenului și fertilizarea să fie grăbite peste tot. Prin urmare, in mai puțin de o lună va trebui executat un mare volum de lucrări.Pentru a exista siguranța că griul se va însămînța numai’ în teren bine pregătit, că se vor respecta și cele- l'alte norme din tehnologia acestei valoroase plante, în fiecare unitate, in fiecare județ trebuie să se analizeze stadiul lucrărilor de pregătire, să se facă controale, străbătîndu-se terenul bucată cu bucată. Peste tot să existe garanția că solul a fost pregătit la nivelul exigențelor științei și spiritului de răspundere profesională și etică pe care se cuvine sâ-1 dovedească fiecare agronom.

de

Ion HERȚEG

rile deosebite obținute in cursul a- cestei luni au insă peste tot o notă comună. Ele sînt rezultatul firesc și nemijlocit al energicelor planuri de măsuri stabilite și imediat aplicate atit de constructori, cit și de colectivele unităților furnizoare de utilaje tehnologice și de materiale de construcții. Cu sprijinul concret, permanent, al comitetelor județene de partid, al organelor și organizațiilor de partid, numărul de constructori și de montori a fost substanțial mărit, in concordanță firească cu cerințele accelerării, la toate lucrările, a ritmului zilnic de lucru ; beneficiarii de investiții participă tot mai mult la montajul tehnologic, organizat in trei schimburi ; in numeroase intreprinderi furnizoare, execuția utilajelor tehnologice se desfășoară în schimburi complete, sau in schimburi prelungite. Desigur, mai sînt și alte măsuri tehnice, organizatorice și politice adoptate de către factorii ce participă la procesul de realizare a investițiilor și care converg spre concentrarea, cu prioritate, a întregului potențial uman și tehnic de care dispun la terminarea grabnică a lucrărilor de la capacitățile de producție cu termene de punere în funcțiune apropiate.Veștile primite în aceste zile de pe multe șantiere ale țării, din unități producătoare de utilaje tehnologice și de materiale de construcții ne în

tăresc convingerea că planul de Investiții și de producție, pe anul In curs, poate fi integral îndeplinit. Pentru aceasta însă se impune ca, pretutindeni, sâ se acționeze cu ho- tărîre și energie sporită, cu maximum de exigență, in scopul creșterii ritmului de execuție. Pe o serie de șantiere se mai resimt neajunsuri datorate unor slăbiciuni în organizarea muncii, mai sînt. furnizori care intîrzie să-și respecte obligațiile sau beneficiari care nu se alătură cu tot potențialul lor la intensele eforturi, depuse în jurul lor. Așa stau lucrurile la dezvoltarea capacității de producție de la întreprinderea metalurgică de metale neferoase Zlatna, fabrica de drojdie furajeră din cadrul' Combinatului de prelucrare a lemnului Blaj, Fabrica de scule Rîșnov,j Fabrica de materiale de construcții' din mase plastice Buzău ș.a.Important este acum ca, in toate cazurile, fără excepție, să se acționeze rapid și energic pentru soluționarea problemelor deschise și impulsionarea ritmului de execuție. Desigur, nu este vorba de o sarcină ușoară, dar schimbările in bine petrecute intr-un răstimp scurt pe majoritatea șantierelor ne oferă certitudinea că muncitorii de pe șantiere, ca și cei din întreprinderile furnizoare de utilaje și materiale de construcții dispun încă de resurse considerabile de a obține, de la o zi la alta, rezultate superioare în activitatea lor.
Ing. Cristian ANTONESCU



SCINTEIA — miercuri 15 august 1973PAGINA 4

»

in numele nostru, al
filmul românesc premiat, sau că esteNăstase a internațio-

de ele. munci- să le hotărit

Ibs dintre cei mulți—
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voluntari ai ziarului.

unui a se bună mai din
depind îndeplinirea șt- depășirea planului, creșterea eficientei economice.

fată, doarvo-re-

întreprindere, otransportoare, curs de execu- ca efect scur- — deci a [cir- e-
ai mișcării comuniste, de răspun- artă,

partid co- mare politi- tinere-
toate sectoarele Din multele e- s-ar putea da doar cîteva. baza propunerii

Adeseori, in plicurile ce sosesc pe adresa redacției, intilnim relatări 
pline de căldură despre tovarășii de muncă ai semnatarilor. Din aceste 
numeroase elogii aduse muncii am ales astăzi două, purtind semnă
tura a doi dintre corespondenții

i unui pentru și ini- oamenii noastră
ARE CUVlNTULGRUPU LDE CORESPONDENȚI VOLUNTARI A» „SC1NTEII“

Nu există practic casă, familie în care presa să nu pă
trundă. încă un semn, acesta, al conectării fiecăruia 
dintre membrii colectivității noastre la preocupările 

generale ale societății, al nevoii și deprinderii comunicării 
umane. Articolele din presă, emisiunile de radioteleviziu- 
ne au devenit bunuri spirituale cotidiene ale colectivității. 
Neîndoios, gestul zilnic, făcut de milioane de cetățeni ai 
țării care se opresc în fața chioșcurilor presei, solicitînd 
ziarul, revista preferată exprimă o mutație socială de esen
ță, o dovadă a încrederii omului în presă, un semn că 
aceasta i-a devenit un adevărat tovarăș de muncă. Cetă
țeanul României socialiste știe câ presa este un bun al 
poporului, pus în slujba acestuia, că nobila misiune a pre
sei este de a sluji și exprima viața, năzuințele, munca 
poporului. O mărturie aduce, în acest sens; marea încre
dere cu care cetățenii se adresează ziarului. La „Scinteia", 
sosesc lunar peste 6 000 scrisori de la corespondenții 
noștri și 000 de scrisori de la instituții, realizîndu-se 
astfel un dialog viu cu cititorul, o cunoaștere dintre cele 
mai avizate a realităților, a faptelor ce au loc pretutin
deni. Prezenți în articolelp noastre, ca eroi principali ai

acestora — titlul meritat datorită faptelor cărora le sînt 
autori — mulți dintre oamenii muncii sînt colaboratori 
apropiați ai ziarului. In fiecare dimineață este desfăcută 
cu emoție corespondența venită de pe toate meleagurile 
țării. In fiecare dimineață ne vin vești din întrecerea so
cialistă, aflăm noi fapte demne de laudă ale oamenilor 
muncii din fabrici și de pe ogoare. Alte corespondențe 
semnalează neajunsuri, mărturisind o atitudine civică 
înaintată, cuprind sugestii prețioase pentru perfecționarea 
continuă a activității în ceie mai diverse domenii.

Ce dovedesc toate acestea ? Că în România presa nu 
este numai un bun destinat oamenilor muncii, ci și rezul
tatul colaborării concrete a acestora la redactarea ei.

Presa din România — condusă și îndrumată de partid — 
este o presă despre oameni și pentru oameni. Titlul acestei 
pagini, „NOI ÎN PRESA, PRESA IN VIAȚA NOASTRA", sin
tetizează, sîntem încredințați, un mare adevăr al presei 
românești de azi, o recunoaștere a rolului cititorului în 
însăși elaborarea și redactarea ziarului. Lui, cititorului, 
faptelor lui, îi dedicăm, deci, această pagină, scrisă de 
cititori.

COLABORATORI AI ZIARULUI

Prezentăm in imaginile de locurile lor de muncă, cițiva dintre corespondenții luntari activi ai ziarului, cu gretul că spațiul nu ne permite maimult. Ei ne relatează..cu pasiune în corespondențele lor despre fapte, realizări de seamă, despre evenimente de actualitate, in diverse domenii de activitate, fac propuneri privind dezvoltarea economiei so-

cialiste, consemnează experiența valoroasă, acumulată, ca rod al strădaniei colective, fac cunoscute cerințe noi, imperative și aspirații izvorînd din realitatea noastră in continuă perfecționare. Este una din sursele permanente care asigură ziarului trăinicia legăturii cu viața, cunoașterea minuțioasă a caracteristicilor etapei pe care o străbatem și a posibilităților nelimitate de a acționa pentru generalizarea noului și înlă-

turarea a tot ceea ce este perimat.In rindul de sus, de la stingă la . dreapta : Gheorghe Ispășoiu, tehnician, Centrala industrială de produse anorganice din Rm. Vilcea ; Elena Vrăbieș, inginer, întreprinderea „Dacia"—București ; Alexandru Canea (primul din dreapta), muncitor. Combinatul chimic Tîrnăveni; . Ion Suciu, tehnician, Combinatul de produse sodice Ocna-Mureș.

Rindul de jos Eduard Loghln, ing. zootehnist. Centrul județean de reproducție și selecție Neamț ; Vasile Chirilă, muncitor, Uzinele chimice române-București ; Vasile Zaharia (primul din stingă), tehnician, întreprinderea mecanică de material rulant — Pașcani ; Vasile Ghe- rasira (primul din dreapta), secretarul comitetului comunal de partid Bycecea, județul Botoșani.

Vasile Bogdan a venit pe Șantierul naval din Drobeta Tr. Severin la virsta de 16 ani. Despre începutul uceniciei sale ne mărturisește : „încă de mic am îndrăgit sudorii, măiestria cu care acești oameni mi nunați leagă metalele între ele. Și hotărîrea mea a fost definitivă : voi deveni sudor. Luna aceasta împlinesc 20 de ani de cind lucrez in această meserie, de care nu m-am mai despărțit".Numele comunistului Vasile Bogdan este cunoscut astăzi în tot șantierul pentru munca de calitate ce o prestează, spiritul lui organizatoric, omenia de care dă dovadă în relațiile cu tovarășii săi de muncă, pasiunea cu care împărtășește tainele meseriei, experiența sa tinerilor sudori. De șase ani, steagul de echipă fruntașă pe secție a revenit celor 80 de sudori ce compun colectivul condus de V. Bogdan. „Secretul" succeselor lor constă în dăruirea cu care ei înțeleg să muncească, în repartizarea judicioasă a oamenilor pe repere de lucru, în

funcție de gradul de calificare al fiecăruia, în colaborarea și sudura sufletească între membrii acestei echipe, in disciplina fermă, pe care fiecare o respectă la locul de muncă.

A învățat meseria de mecanic pe șantier. Tot acolo a deprins și tainele meseriilor de zidar, de tinichigiu și de electrician. Ion Florescu — căci despre el este vorba — lucrează de 21 de ani pe șantierele Trustului de construcții al județului Argeș. Căutător neobosit al noului, este autor a numeroase invenții și inovații care se aplică cu succes in producție. Zilele trecute l-am întilnit în mijlocul muncitori-

Datorită creării climat favorabil afirmarea ideilor țiativei de masă, i din întreprinderea : vin cu propuneri, cu sugestii vizînd îmbunătățirea activității în de muncă, xemple ce enumerăm Recent, pe făcute de un grup de muncitori, tehnicieni și ingineri, în secția sculărie a fost e- xecutată o linie de tratament termic al pieselor de dimensiuni mari care, pînă de curînd, se tratau Ia alte unități din țară ; aplicarea acestei propuneri scutește întreprinderea de efectuarea' unor cheltuieli suplimentare de transport. Tot aici se șflă în studiu de finalizare o linie de feroxare și nitrurare, operații ce vor mări durabilitatea sculelor cu cel puțin 20 la sută. Numai pe această cale se va realiza o economie de circa 24 tone oțel special pe sn.

Autoritatea morală și profesională dobîndită de V. Bogdan de-a lungul anilor prin muncă asiduă a determinat pe comuniștii din atelierul sudură-lăcătușerie să-l aleagă secretar al biroului organizației de bază.
Ion MARINESCU 
tehnician

lor de pe Șantierul de utilaj transport Pitești. Maistrul Ion Militaru îi vorbea despre soarta a patru mașini de tencuit care, după cum se părea, nu mai puteau fi reparate. „Nu le putem lăsa să ruginească. Șantierul are mare nevoie Este de datoria noastră, de tori comuniști, să încercăm repunem în funcțiune", a I. Florescu.

Ajutat de maistrul Ion Militaru și de alți muncitori, a trecut la verificarea minuțioasă a mașinilor. A luat „la mînă" fiecare piesă. După trei zile și trei nopți de muncă a procedat la înlocuirea angrenajelor de cuplare și a duzelor de cauciuc de la pistolul de împroșcat mortar al mașinilor. Le-a conceput și le-a executat singur, în atelierul mecanic al șantierului. Rezultatul : toate cele patru mașini funcționează acum normal. Numai o singură mașină de tencuit cuplată la treapta I pregătește și ridică mortarul la 60 m înălțime. In 10 ore drișcuiește 800 mp, în loc de 10 mp, cit poate realiza manual un muncitor in a- ceeași perioadă de timp. Cuplată la treapta a IlI-a, cifrele se dublează....La trustul nostru de construcții există mulți fruntași în muncă. Despre faptele lor muncitorești s-ar putea scrie pagini întregi. In rîndurile de față m-am referit doar la un singur exemplu de dăruire in muncă și conștiință profesională.
Ion ON1CEL 
tehnician

Drttgi
w & ferim wnetal de reporter 
REDACȚIA READUCE ÎN ATENȚIE O INVITAȚIE PERMANENTĂ

Dacă ar exista posibilitatea ca, fie și numai o oră 
din viața vie, trepidantă a țării, din faptele ce se pe
trec pe cuprinsul ei să fie consemnate ne-am afla, 
fără îndoială, în fața unui document impresionant, a 
unui cuprinzător fragment de „cronică vie" a realită
ții noastre socialiste.

Pentru că nu există zi, nu există clipă în care pre
tutindeni pe meleagurili 
cele mai felurite profesi .
niști, să nu fie autorii unor nepieritoare „opere

ie meleagurile patriei, oamenii muncii, de 
iii, avîndu-i în frunte pe comu- 

i" °'° 
muncii și dăruirii creatoare, să nu fie autorii unor 
fapte care definesc minunat ziua de azi și de mîine 
a țării, care vorbesc elocvent despre conștiința înain
tată o omului zilelor noastre, format în spiritul înal
telor exigențe comuniste, al eticii și echității socia
liste.

Acum, în pragul unei mari sărbători din viața po
porului — 23 August — în mod firesc, faptele izvo- 
rîfe din îndemnul conștiinței socialiste s-au înmulțit. O 
parte dintre ele sînt înfățișate și în coloanele presei. 
Ele vestesc că stăpînii furnalelor, marilor combinate, 
constructorii de fabrici sau de blocuri de locuințe, 
ceferiștii ori petroliștii, medicii ori meteorologii, texti- 
listele ori lucrătorii de pe ogoare, ostașii de pe gra
niță sau stăpînii văzduhului — aviatorii, toți cei ce 
sînt integrați într-o activitate productivă, deci prac
tic întreaga țară, sînt — fără orgoliu, cu o firească 
dăruire — autorii unor mărețe realizări menite să 
dea chip mereu mai luminos patriei.

Dar, în mod fatal, oricît de puternică ar fi dorința 
ce-l animă, reporterul nu poate fi prezent pretutin
deni unde au loc fapte demne de lauda și stima 
noastră, a tuturor, lată de ce, ca în atîtea alte rîn- 
duri, ne adresăm sutelor de mii de cititori ai ziaru
lui, oamenilor muncii de la orașe și sate, solicitîndu-i

ca, observînd viața, munca, faptele tovarășilor ală
turi de .care sînt prezenți ia marele efort constructiv 
să ne relateze despre acestea, ajutîndu-ne astfel să 
conturăm în coloanele ziarului „Scinteia" un tablou al 
celor mai grăitoare, al celor mai semnificative din
tre ele, să realizăm un cît mai cuprinzător portret al 
colectivității noastre socialiste, al dăruirii cu care se 
acționează pretutindeni pentru înfăptuirea mărețului 
program al partidului de înflorire continuă a Româ
niei, pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.

Așadar, stimați cititori, vâ invităm »ă ne scrieți des
pre cele mai semnificative realizări, fapte, atitudini 
pe care le întilniți la locul vostru de muhcă, în con
tactul cotidian cu realitatea atît de bogată a țării, 
despre acele fapte care depun mărturie despre o 
înaltă conștiință, despre forța creatoare, responsabi
litatea, eroismul simplu al omului comunist.

Vă invităm să selectați cele mai pilduitoare dintre 
pilduitoarele fapte de vrednicie petrecute zi de zi, 
oră de oră, pretutindeni pe pămîntul patriei noastre, 
puriînd semnătura modestă și demnă a oamenilor 
muncii, a comuniștilor, a entuziaștilor constructori ai 
edificiului socialist.

Vă invităm să ne scrieți despre evenimente deo
sebite din viața colectivelor de muncă, a orașelor 
și satelor în care trăiți, despre oamenii care fac 
cinste muncii.

Vă invităm, stimați cititori, să deveniți în timpul li
ber „reporteri voluntari" ai ziarului nostru și să scriem 
împreună pagini cît mai vii despre realitatea de azi 
a țării, despre oamenii ei minunați.

Așteptăm, așadar, cu încredere scrisorile voastre, 
convinși că faptele deosebite de viață, realizările de 
seamă, exemplele oamenilor înaintați ai vremii 
noastre vor alcătui laolaltă o imagine reprezentativă 
a timpului în care trăim, a timpului spcialist al patriei. 

________ _ _________J

SCINTEIA", ZI DE ZI
De peste cinci veacuri (de cind avem la indemină tiparul și a apărut ca personaj in spectacolul lumii — tipograful), de peste patru decenii (de cind ..Scinteia" partidului nostru a ajuns, dc la sediul instalat intr-o cameră ascunsă și de la mașina tipografică manevrată cu mina, la propria-i casă de marmură și la pfopria-i tipografie- modernă), multe prefaceri, mereu 'înnoitoare, a cunoscut procesul de scoatere la lumină a foii de ziar in care pulsează ritmul etern al ideii. Astăzi, cu ajutorul mașinii perfecționate, dar mai ales cu ajutorul tovarășilor noștri tipografi — primii noștri cititori, cei care trăiesc și scriu odată cu noi cronica țării, cei care tipăresc ziarul ce duce in toate colțurile României socialiste cuvintul partidului — ..Scinteia" poate ajunge in fiece zi a săptămânii in miinile fiecărui abonat, fie el din București sau din Suceava, din Harghita sau din- tr-un sat oșănesc....O seară, ca atitea altele, ca oricare. Dacă la ora 22.45 a sosit ultima știre, in citeva minute ea se ..culege" literă cu literă, rind cu rînd, la LINOTIP. In alte cîteva minute, plumbul. încă fierbinte, trece în PAGINAȚIE, unde este așezat cu literă mează ții — REA, ________și ajungem la ROTATIVĂ. Este ora 23.30 (deci, :~~~ scurs .un ceas de timei știri) și dintre șinii se ivește gata împăturit ziarul de a doua zi. pentru că timpul e scurt și trebuie prins trenul de Hunedoara, care pleacă la 1,05. și trebuie prins trenul de Craiova, care pleacă la 2.21, și trebuie prins avionul de Baia Mare, care decolează la 5,15, miinile îndemînatice grăbesc in continuare drumul celor peste 1 exemnlare prin serviciul EXPEDIȚIE....Așa este posibil ca. fiecare abonat — fie el rești sau din Suceava, ghita sau dintr-un sat să poată afla din paginile ziarului că la Damasc, de pildă, produsele industriei românești se bucură de elogioase aprecieri, că la Moscova

„Veronica"Ilie ciștigat al 13-lea turneu nai de tenis in acest an.Pentru toate acestea. dv„ al cititorilor, și al celor , ce scriem ziarul — nc adrc-
săm celor ce tipăresc „Scinteia" cu laudă cu care se adresa ..culegătorului maestrul Tudor Arghezi : 
bun. tovarăș credincios, 
drumeț cu mine, î(i mulțumim !

și difuzează cuvinte de cindva de semne" însuși T ovarăș 
vrednic

grijă tot rînd cu rînd, tot cu literă. Este ora 23. Ur- încă vreo două, trei onera-CALANDRAREA. TURNA- MONTAREA PLĂCILOR —i ncă nu la sosirea ..valurile" tipărit și

milion de special dedimineață, din Bucu- din Har- oșănesc —

Demne de remarcat. sînt și alte propuneri. La secția 370 agregate, în cadrul recentei adunări generale a oamenilor muncii, maistrul Gheorghe Florea a propus să fie extinsă instalațig de acetiilenă a uzinei, pentru a se renunța la sudura cu carbid, mai costisitoare și mai greoaie. Tot cu același prilej, strungarul Ștefan Nica a sugerat ca ascuțirea sculelor așchietoare să fie centralizată în cadrul singur atelier, pentru asigura o calitate mai și o productivitate înaltă. Un colectiv secția șasiu 1 a propus să fie modernizat un strung prin adaptarea unor operații ce se-efectuau pe alte mașini. Propunerea a fost însușită de conducerea .secției și transpusă în practică. Rezultatul : creșterea productivității muncii cu 200 la sută, eliberarea a două mașini și a șase oameni. Inginerul Nicolae Roșu, din aceeași . secție, a făcut o propunere privind raționa-

lizarea transportului intern prin schimbarea traseului unei benzi Lucrarea, în ție, va avea tarea benzii cuitului de transport — liminînd, totodată, blocările
inginerii și tehnicienii noștri a realității că — in dubla lor calitate, de producători și proprietari, ai mijloacelor de producție — sînt participanți direcți la conducerea și soluționarea tuturor problemelor de care

Organizațiile din muniștii acordă atenție educării co-ideologice a tutui din întreprinderea noastră. In acest scop, in anul școlar 1972—1973, un
vechi militanți muncitorești și cadre cu munci dere din economie, cultură, muncitori fruntași, cu bogată experiență profesională și politică. Amintim, intre altele, intîlnirile

pe una din principalele căi de acces în secție.Este de relevat că la baza realizării celor 43,6 milioane . lei, cit reprezintă valoarea eficienței măsurilor tehni- co-organizatorice prevăzute să fie aplicate în acest an în uzină, stau propunerile făcute de coleotivul întreprinderii, gindirea colectivă a constructorilor noștri de mașini. Aceste rezultate’dovedesc cu prisosință cit de prețios este „capitalul" de idei și inițiative valoroase, care își are izvorul în înțelegerea de către muncitorii,

Ioan MURZEA, tehni
cian, Augustin Petru 
DUMEA, strungar, Du
mitru IORDACHE, 
maistru, și Florin ȘTE- 
FANOVICI, frezor — 
din grupul de cores
pondenți voluntari ai 
„Scînteii" de la între
prinderea de autoca
mioane Brașov

număr de 675 tineri și tinere au frecventat cursurile de învățămînt de partid, iar mulți alții au, fost cuprinși în cele ale învățămîntuluî U.T.C.In procesul de educare a tinerilor s-a pus un accent deosebit pe cunoașterea trecutului de luptă al clasei muncitoare, a activității partidului de-a lungul e- xistentei sale, pe însușirea politicii actuale a partidului și statului nostru. Comitetul de partid a înlesnit tinerilor întîlniri cu activiști de partid și de stat, cu

cu strungarul Mihai Birțu, Erou al Muncii, Socialiste, Traian Cercega, ilegalist, amindoi delegați la Congresul al X-lea și la Conferința Națională a P.C.R.Rezultatele unor asemenea activități educative nu au întîrziat să se vadă : în secțiile de motoare Diesel, cei peste 500 de tineri care lucrează aici au contribuit la obținerea peste plan a 4 motoare de 1 250 CP, la asimilarea în producție a peste 90 de repere pentru noile motoare

de tracțiune feroviară. De altfgl, contribuția, tinerilor la realizarea, de către colectivul întreprinderii, in primele 7 luni ale anului, a unei producții globale peste plan de 11 milioane lei și a unei producții-mar- fă de 10 milioane lei este substanțială.In ansamblul preocupărilor pentru educarea munistă a tineretului întreprinderea noastră fost preluată inițiativa ganizației de partid de combinatul siderurgiclocalitate : „Fiecare comunist, angajat în creșterea și educarea socialistă a unor tineri", inițiativă ce a fost generalizată la nivelul tuturor organizațiilor de partid. Amintim, totodată, inițiativele proprii, cum ar fi aceea a organizației de partid de la secția motoare Diesel — „Fiecare ucenic al școlii profesionale să fie ajutat de muncitori cu experiență să producă la nivelul unui muncitor califi-

codi n a oria din

cat. cu 3 luni înainte absolvirea' școlii" — contribuie la formarea, intr-un timp mai scurt, de noi cadre de nădejde pentru întreprindere.Printr-o muncă continuă, prin mobilizarea tuturor factorilor de răspundere și, în primul rînd, a comuniștilor, procesul de educare a tineretului într-o întreprindere ca a noastră, cu o tradiție și o experiență de peste 200 de ani, continuă zi de zi, avînd ca țel să formeze oameni cu o înaltă conștiință muncitorească și o pregătire profesională pe măsura cerințelor actuale ale industriei.
Ion CAZACU, secreta
rul comitetului de partid, 
Ion VANCEA, fizician 
— din grupul de cores
pondenți voluntari ai 
„Scînteii" de la între
prinderea de construcții 
de mașini Reșița
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță ch

ETICA $1 ECHITATEA SOCIALISTA'
ns

r Am cunoscut un tinăr de 57 de ani : maistrul principal Constantin Minoiu.Mă contestă părul alb ? „Simplu accident". Petroliștii din schela Berea — acolo profesează — il •numesc „tînărul nostru", credem. Temeiul ? Pentru că — amintiți-vă — cu numai ani in urmă, la una dintre reuniunile internaționale ale sociologilor s-a afirmat : „«tinăr» = acela pe care o societate îl consideră ca a- tare". Probabil in glumă...Vă asigur că n-am văzut mulți tineri la fel de viguroși ca maistrul Minoiu. Afirmația n-are nimic comun cu anecdota. Sub ochii mei a oprit — cu o singură mină 1 — un microbuz T.V. plin cu oameni și a- flat în mișcare pe o pantă de 25— 30 de grade. Parcă s-ar fi jucat. Motorul era stins. Șoferul eliberase frinele și se prefăcea că vrea să plece, lucru pe care „tînărul nostru" nu-1 dorea — nu isprăvise treaba. „îl ajută greutatea, trage dincolo de sută 1“Poate. înclin să cred însă că inginerul Gheorghe Iliescu, directorul schelei, se apropie de adevăr mai mult decît alții : „Nea Costică este un munte de voință. Dacă ar intra intr-un cazan cu aburi și și-ar propune să nu transpire, fiți convins că se ține de cuvint".Nici chiar așa. Remarca-i , forțată, ca un început de legendă,' dar simbure rațional are. Ce altceva ai putea spune despre un om cind, în pofida tuturor evidențelor, se așază de-a curmezișul și-o ține numai pe a lui ? „369“ — de exemplu — sonda de la Bărbucești: Era prin martie, anul acesta. Trebuia început forajul numai că pentru asta musai să montezi instalația care se afla de fapt in altă parte, maistrului lațiile și le predă de la foraj. „Leyland-urile1 .tonaj) care transportă turla, materiale, habele pentru noroi, conduc- 
V -_______
r

Să-icițiva

care se afla Asta-i treaba mută insta- în alt loc cheie" celorMinoiu : dintr-un loc „laDrumul il deschid (camioane de mare

Există oameni care adulmecă și n-au miros. Pentru prima oară, anomalia fiziologică s-a manifestat in urmă cu 2—3 ani la I.A.S. Rîmni- cu-Vîlcea. Paradoxul olfactiv s-a extins în alte citeva unități, din alte colțuri ale țării, virusul fiind purtat cu autocamioanele I.A.S. ori cu cele închiriate de I.A.S. de la I.T.A. „Epidemia" a izbucnit în vara anului 1971, de la niște vișine. Se contura o vară foarte rodnică pentru a- gricultura întreprinderii vil- cene. Pină atunci, tot fuseseră criticați că nu-și îndeplinesc planul și că, deși dispun de magazine proprii, nu ză. Fără le aiprovizionea- _____ un gram de îngrășăminte în plus, * fără nici o prașilă deosebită, plivind cu... creioanele și arind cu... ascuțitorile, fosta conducere a I.A.S. a „rezolvat" problema schimbind profilul unității. Nici zootehnic, nici pomicol, nici piscicol, nici horticol, ci pur și simplu ne- gustoricol : tot ce nu producea I.A.S.—Rîmnicu-Vilcea era cumpărat de la alte întreprinderi agricole și desfăcut în loc de producție proprie. E bine că n-a suferit piața, dar era și mai bine dacă activitatea productivă ar fi fost preponderentă, iar cea negustorească — subsidiară. Și mai bine decît toate acestea ar fi. foc' dacă nu se ajungea la cele 15 kg de vișine.Cantitatea e insignifiantă, încape în două plase. Ei bine,. aceste 15 kg de vișine au înclinat mult balanța contabilă a I.A.S. Cum ? în ziua de 5 iulie, unul din agricultorii- comercianți din Vilcea s-a dus la clocitoarea din Hăl- chiu-Brașov ca să cumpere ouă. A ridicat o mare cantitate și a promis că revine să ridice restul peste trei zile. Pitulicele și pitpalacii cu plaivazul de la stația de sortat ouă l-au rugat pe delegat să le aducă și lor, la drumul următor, niște vișine. Să facă vișinată. Agriculțo- rul-negustor și-a dat cuvin- tui de onoare că va fi atent. Ajuns la Rimnicu-Vilcea, delegatul i-a raportat șefului de sector, șeful l-a trimis în piață, dar vișine nici nu produceau și nici n-au găsit să cumpere. Delegatul-cavaler s-a simțit atit de rușinat că avicultorii din Hălchiu nu vor bea în acea iarnă cherry brandy de casă din pricina lui, îneît s-a hotărît nici să nu mai dea pe acolo. Să nu mai ridice restul de ouă. Să se ducă altul. Lică, spre e- xemplu.Nicolae Lică întrunea cele mai alese calități pentru un asemenea drum și nu avea nici complexe cu... vișine. Lui nu-i era rușine de nimic. Nu i-a fost rușine să țină gestiunea a două magazine simultan. (Nici lui, nici celor care i le-au încredințat). Nu i-a fost rușine să inverseze prețuri, _să-și creeze plusuri și să încaseze o condamnare. (Nici lui, nici celor care l-au menținut in funcție). Constrîns de antecedente să dea pină la urmă în primire, nu s-a rușinat să o lase ca urmașă chiar pe ne- vastă-sa. (Nici ei, nici cei care au înghițit această predare formală). După ce-și manifestase calitățile de potlogar, fosta conducere a I.A.S.- Rimnicu-Vîlcea l-a numit pe L.N. ca un fel de comis-vo- lajor cu aprovizionările, în principal pentru aprovizionarea magazinului „gestionat" de soția lui, în fapt dirijat

complexe cu... vișine.

tele, cablurile, cîrligul, geamblacul — mă rog tot ceea ce „aferează" o instalație de foraj — și este închis de „Tatre" care remorchează „crocodilul" — platformă pe zece pneuri — pe care tronează măria sa granicul, care în cel mai fericit caz cintărește „doar" 22 de tone.Am spus „drumul îl deschid"... Așa se procedează cind există drum. Dar cind nu? Se construiește.

biective. Vă spuneam însă că maistrul Minoiu are obiceiul de a se a- șeza curmeziș. La el, asta-i regulă. In cazul „369“ n-a făcut decît să o aplice și rezultatul „a fost dezastruos 1“- Poftim ? 1— „Dezastruos" echivalează la el cu a termina atunci cind a fost planificat. In mod obișnuit termină cu 2—3 zile mai devreme. N-a reușit

tivul ăsta trage de oameni ce nu s-a văzut. Adevărat este că-i și ridică. El este maistru din 1952. Din trei săpători de pămint obișnuiți — Constantin Scoruș, Constantin Cristian și Gheorghe Ștefan — a «scos» doi maiștri și un tehnician".Realitatea — în ce privește „teoria timpului" —‘ este alta. Am învățat-o de la sursă — adică de la nea Costică însuși. In realitate nici
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1 DE SEAMÂ AI SOCIETĂTII NOASTRE

Tînărul din Berea

Dacă trebuie să se treacă printr-o pădure se doboară mlaștină se așază apoi piatra. Dacă se riu se construiește orice fel de pod rezistă. Cind caravana ajunge la finiș, începe montajul. Se sapă, se nivelează, se toarnă betoane, se dalează, se ridică turla, geamblacul, se montează gra- nicul... )Urmează verificarea. Te urci la cincizeci de metri înălțime să vezi dacă montajul este corect, execuți probele...lAșa a fost Cazul și cu „369 — Băr- bucești". Cu un amendament : viscolul. Toți susțineau că o întîrziere ar fi scuzabilă, motivele fiind o-

copacii. Intr-o întii fascinele traversează un și podul. Nu
să treacă de patru — ăsta-i recordul. Puțin ? Mă rog, se poate. Avantajul ? Luăm cazul recordului — o instalație montată cu 4 zile în a- vans. Cei de la foraj demarează cu patru zile mai devreme. Cum „și" ? ! In patru zile se sapă — dacă lucrurile merg bine — opt sute de metri ; un metru costă 1 000 de lei. înmulțiți 800 cu 1 000. Rezultă 800 000 lei — încasați suplimentar de întreprindere. Asta-i.Am întrebat în schelă de ce cred oamenii că maistrul Minoiu procedează astfel. „De zgircit ce e“ — mi s-a răspuns. Adică ? „E zgircit cu timpul ca Harpagon cu banii. Spune că omul care are timp mult il risipește ; mai bine să nu aibă. Pe mo-

idin umbră de el însuși. Și ca nu cumva riscurile unor fraude să fie înlăturate, creat și un indisciplină bilă.înarmat ștampilele hîrșîit, Hălchiu celor de acolo --- ------- -Să știți că eu nu mă numesc Lică și nu sînt de la Rim- nicu-Vilcea ! Mă numesc Ni- colae State și sînt de la C.L.S. Drăgășani. P'e cuvint de onoare 1 Dați-mi 40 000 de ouă că cei de la I.A.S. din Rimnic nu vin să le ridice.Avicultorii au adulmecat ceva, dar cum gindul lor era

s-asistem haotic, de financiar-conta-
N.L.cu hîrtii, aplicate' s-a dus cu mai la

în registrul de poartă. Pe urma luată de la acest singur element de corectitudine dintr-un șir întreg de acțiuni de mintuială și incorecte, un detectiv ad-hoc al secției piscicole a ajuns la Vilcea. la I.A.S. și la... Nicolae Lică. 'și le-a mărturisit . ■ . Nimeni"nu voia să • recu- icolo un secret': hoăsCa primirea morunuluiafumat. Declară detectivul de la Tulcea, Ion Petrică : „După ce nu recunoscuse, în dimineața zilei de 22 iulie, Lică a venit la mine la sediul I.A.S. Vilcea unde am dormit și mi-a spus că el a ridicat peștele, dar să tac din gură că face intrarea acuma; dar pînă să facă el intrarea
4
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CREDIT „PE SPRINCEANĂ" 
RĂSPUNDERE DE TREI PARALE

— Semnez tovarășe, cum să nu semnez ? ! Cu toată 
răspunderea I

la vișine, au eliberat ouăle cu năduf. Mirosul le-a revenit abia pe vremea prunelor, în septembrie, cind C.L.F. Drăgășani le-a returnat politicos- formele de încasare, dindu-le plăcuta veste că n-au primit ouăle și n-au nici un salariat cu numele de State.Emoțiile furnizorilor de ouă din Hălchiu n-au fost prea lungi, deoarece, între timp, se mai întîmplaseră niște fapte palpitante. Intr-o zi, la secția de desfacere a peștelui din Jurilovca-Tul- cea, se prezentase delegatul Gheorghe Nițu de la C.L.F. Oltețul cu autocamionul 21— VL—1489 și ridicase 1 820 kg de pește afumat. Așa scrie in acte, în actele completate chiar de salariații secției. Trimise la decontare, C.L.F. Oltețul a zis pas parol. E ușor de ghicit, delegația nu emana de la această unitate, delegatul nu se numea Nițu, iar numărul Noroc corect camionului...că paznicul notase numărul camionului

a fost ridicat de organele de miliție, deoarece eu reclamasem... seara".După „ridicarea" lui Lică, încrezătorii contabili ai I.A.S. au avut ocazia să mai facă și alte „intrări", dar n-au mai vrut. Comis-voiajorul se dovedea a fi fost omul cu o mie de fețe. Carne, roșii, mezeluri, ouă ș.a., în valoare totală de 244 828 leii, au fost ridicate de la diferiți furnizori cu acte de păcăleală și au intrat în magazinul in care vindea Maria Liică, fără să fie operate in gestiune. Ca intr-un magazin particular.— Trăiam totuși cu impresia că pregătește ceva, declară Petre Popescu, șeful sectorului magazine. Intr-o zi l-am și avertizat să nu mai facă vreo prostie. (Una o făcuse și era suspendare).că cei aproape 6 000 de lei pe care îi ciștiga lunar soția lui îi sînt suficienți. Și eu l-am crezut...Cum de ciștiga Maria Lică 6 000 de lei, e altă poveste.
condamnat cuMi-a răspuns

nu-i teorie, ține mai curînd de metodologie. Este o rețetă pentru întinerire.Meseria care nu-ți place determină orele să se scurgă încet și anii repedea și, invers, cind lucrezi pe potriva gustului orele sînt grăbite iar anii devin leneși. Se observă că rețeta, deși nu costă, are un „dezavantaj" notabil : neapărat să-ți placă meseria aleasă...Este elixirul tinereții propus de Constantin Minoiu. Cu rezultate, subliniez, garantate.Am vrut să văd cum lucrează maistrul Minoiu. „Cum nu, mergem împreună la sondă". Unde ? „E colea, aproape, n-aveți grijă". „Colea s-a dovedit a fi dus-întors 240

km, pînă în creierul munților Buzăului. Pe drum n-am reușit să-i pun nici o întrebare. S-a certat îndelung cu topograful Zotescu care-i tot arăta ceva pe o hartă. Am înțeles din sfada lor că sonda nici nu există incă, că merg să aleagă împreună amplasamentul. Existau trei variante. Cusurgiu om nea Costică: „Te-ai gindit ciți copaci trebuie să dobori dacă o așezăm aici ? — o pădure nu crește intr-un an-doi !“ Sau : „Ce, aici vrei să plantezi grupul social ? Sînt patruzeci de oameni care trebuie să mănince, să doarmă... După ce că vor munci la 36 km de cea mai apropiată localitate să nu aibă nici liniște ? Ia măsori locul gea harta cuCeremonia Costică l-a pur și simplu in mina ! Un țăruș de 40 mas afară decît ceea strins în pumn. Atunci l-am auzit pe maistrul Minoiu :— 981 1 Să fie-ntr-un ceas bun !Seara, tirziu, după ce ne-am întors la Berea l-am întrebat ce înseamnă acel „981". „Atitea turle am ridicat eu în 33 de ani". Le-ați numărat ? „Le-a numărat sfintu" ! Atunci ? ! „Cind am venit aici — au trecut treizeci de ani — erau doar două sonde : una in erupție, iar alta în foraj. Ușor de ținut minte. Da’ lasă întrebările. Hai să-ți explic despre elixirul vieții..."Am fost la el și mi-a explicat. Stă in colonia schelei — nu-i casa lui. „Și ce, dacă nu-i casa mea, n-am voie să pun in curte 180 butuci viță ? Ia ăsta, e de acum ani 1“Acum, cînd scriu, după ce

să-mi de aici" — și împun- virful creionului, primului luat și țăruș ? Nea l-a înfipt pămint. Cu cm 1 N-a race fusese

de trei____  _____,___,__ ____am vorbit cu el și cu alții mă întreb: ce feleste știam zut și auzit parcă ar fi fost o legendă.
de om o fi, cupi o fi ? CăErou al Muncii Socialiste încă înainte. Tot ce am vă-

Acuzatorele“

Ne interesează pentru P.P. și in special ceilalți factori de răspundere dintre cei puși să adulmece, nu să creadă pe cuvint, mai vechi in muncă — Mircea Barbu, Va- sile Iancu, Marin Andrei — „l-au crezut" pe N.L. ? Răspunsul e unul singur și plin de subînțelesuri : l-au crezut pentru că au vrut să-l creadă.Adevărul e că mușchiulețul pus deoparte, lădița cu roșii, bucata de batog poate or fi luat multora mirosul la jumătate. Nu intimplător am insistat asupra episodului cu vișinele. Pe cuconițele factu- riste le interesau mult mai mult damigeana din cămara lor personală decit 40 000 de ouă ale avutului obștesc.Este stupefiant cum, la toți furnizorii la care dorea N. Lică, prezenta acte măsluite, declara numele care-i trecea prin cap, numărul de circulație care-i venea in minte ș.a.m.d., dar nimeni nu-1 legitima serios. Suspiciuni e- xistau, era „adulmecat", dar nimeni nu-1 cerceta cu interes. Ștefan Solomon, șeful serviciului livrări de la „Mistrețul", il cunoștea din vedere și asta i se părea o garanție suficientă. I-a spus că nu-i dă mezeluri, deoarece nu i-a adus acte pentru o marfă livrată anterior. Lică a ieșit și s-a întors cu o notă de comandă pe numele... Ion Ciobanu, delegat al I.A.S. Piatra Olt. Solomon l-a întrebat de ce ridică pentru Piatra Olt, parcă îl știa că e de la Vilcea, dar N.L. a bîi- guit că cele două întreprinderi agricole fac parte din același trust. Ei și ? în continuare, vigilentul șef de serviciu a trecut numărul autocamionului după dictare și a aprobat eliberarea produselor. 30 770 de lei pe o incertitudine !Foarte semnificativ este că aceste livrări incorecte, aranjate de un delegat poltron, se rezolvau mai operativ decit cele îndreptățite. Nicolae Lică nu este un simplu profitor de guri-căscate. Escrocheriile lui în stil mare se încadrau strategie relațiilor derii pe bazat nu . sensibilitatea unora la incorectitudine. Spune Ion Dragii, gestionarul de la serele Ișalnița, care a fost păcălit de două ori : „N-am vrut să-i dau fără notă de comandă, .dar a intervenit la șefii mei". Cită sensibilitate vor fi avut acei șefi la intervenție, dacă însuși șoferul Schițeanu s-a mirat : „La Ișalnița nu știu cu cine a luat legătura, dar l-a încărcat foarte repede, la cstpacitatea mașinii. Pe mine m-a mirat cum s-a descurcat, căci la sere se stă cite una, două, trei zile pînă ce se încarcă".Hotărît, cei care, prin comportarea lor, au favorizat fraudele comise de Nicolae Lică n-au fost niște simpli gură-cască. Adulmecatul lor se oprea la un moment dat din alte motive decit lipsa de fler. Jumătatea de simț care le lipsea respectivilor nu făcea parte din miros, ci din simțul de răspundere. Simț pe care nimeni n-are dreptul să și-l dozeze la jumătate. Or, dacă o fac, să plătească. Vom urmări în mod special cum pagubele produse în caz.

într-o adevărată a mișculațiilor, a de culise, a încre- sprînceană ; el s-a pe credulitate, ci pe

tre noi, scăpăm de taxe". Și el, acuzato- rele de azi, l-a Înțeles : au făcut un act „intre ei" și, în loc să treacă suma reală — 60 000 lei — autrecut una „ceva" mai mică — 13 000 lei. Numai că, proverbul „corb la corb..." n-a mai funcționat : cind să-i ceară cumpărătorului și restul de 47 000 lei — diferența de la suma primită și trecută in act — cumpărătorul — fratele lui geamăn in ale... moralei și echității — a întrebat mirat : „Care căciulă ? ! 13 000 leiscrie in act — 13 000 ți-am dat". Și i-a luat casa.Și, să vedeți : el, acuzatorele, l-a chemat în judecată și — neputind dovedi „în- dintre ei 1 Și acum, scos „vi-

care a întrebat cu a- tita naivitate „de ce ?“ ; cel care a ripostat atit de ritos „e treaba mea" ; cel care a decretat categoric să-și vadă fiecare de treaba ~sfîntu’ ! tuturor norate, recunoască, mintească și să vadă ce e de făcut ; pentru că, oricînd mai este ceva de făcut I Nu ! Din spatele tuturor a- cestor calități el vine să... acuze 1„Fiul dar el Ala de mașina De ce n-a pași mai parcare ? Cu pază și plată ! Cum își permit indivizii ăștia să lase 70 000 lei în stradă ? Și miliția, unde a fost miliția, onorat tribunal ? Dacă era un milițian lingă mașină, credeți că fiul meu era nebun să fure ? Fiul meu e o victimă !“.Fiul a fost condamnat. Divorțul a fost admis... Iar el. in loc să vadă ce era de văzut — și ce mai este încă ! — acuză in stingă și în dreapta. De curînd, a început un nou „ciclu" de acuzații. Și tot cru care, pentru o mers bine .. _______un teren — „cu o căsuță, nire". frate nu-i bine :mergem la notariat, a zis ; facem un act in-

O vreme îi mergea bine. Și ca părinte. Și ca soț. Și ca cetățean. E drept, în calitatea lui de părinte nu prea dădea pe la școală ; in calitatea lui de soț nu prea treburile calitatea țean nu resa decît ceea privea pe el. ,,Da’ ce contează" — zic unii ; fiul, uite, a terminat liceul — cu chiu cu vai, dar l-a terminat. Soția lui nu se plinge in stingă și-n dreapta— deși ar avea de ce : duminică, la pădure, el era intr-o „companie" in virstă de 19 ani...".Dar iată intrat nici te, nici la și „dă la Soția i-a cerut insistent să-și bage mințile în cap... Numai necazuri 1Și, culmea 1 Toată lumea „se amestecă" in problemele lui.„De ce ?“. „E treaba mea !“. „Nu permit nimănui să se a- mestece in problemele ■ mele 1 Să-și vadă fiecare de ale lui" 1...Și lucrurile și-au urmat cursul lor cel strimb. Fiul a fost prins furînd o mașină. Soția a plecat la părinți și a cerut divorțul. La serviciu, din cauza absențelor a primit un ultim avertisment. Și atunci...Atunci, din spatele calității lui de părinte, de soț, de cetățean— calități ignorate și terfelite cu nerușinare — apare El : cel

se omora cu familiei ; în lui de cetă- prea il inte- ce-1
lui 1 FereascăDin spatele calităților ig- el vine nu să să-și a-

meu a furat, e ce încă fiul n-a la faculta- serviciu — facultate".
vinovat ? 1 și-a lăsat stradă ? 1 dus-o doi încolo, la

dolofane, Strivită, candidată procentul

Mircea BUNEA

cu un lu- la început, vreme, a : a vindut![” «u" ’ J
|i

1 •

țelegerea" — a pierdut, știți cine 6 novat"..,„Să mi dreptate — îl ține permiteți ca un escroc, pe care eu l-am înțeles, să mă fure ca in codru" etc., etc.Copilul lui o ia pe căi greșite — el refuză să vadă, dă vina pe ceilalți ; familia i se destramă — el refuză să vadă — dă vina pe ceilalți ; el însuși înșeală și ajută pe altul să înșele societatea — vina o poartă tot ceilalți 1 De aceea, știindu-i meteahna,

se . facă țipă el cit gura ; cum

acolo, o moște-Cumpărătorul, i-am .pus în fa*ță acest Să-i --fi fost și semăna mai„De ce să portret : cine știe, poate acum găsește adevăratul vinovat !
Titus ANDREI

se recuperează acest
Sergiu ANDON 
Ion STANC1U

y

• PROFESORI. Găzduind în • ultima vreme mai multe scrisori despre slujitori ai școlilor (pentru că primiserăm mai multe) ne face o mare plăcere să consemnăm rindurile luminoase despre dascălii din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej pe care ni le trimite Constanța Neaga. „Poate o să mă Întrebați cine vă scrie ? Eu sint o mamă a 4 băieți care au absolvit școli și sint tare mulțumită de învățătorii și profesorii din acest oraș". Măsura recunoștinței față de cadrele didactice reiese nu numai din considerațiile scrisorii ci și din numărul celor citați ca exemplu : cinci profesoare și profesori de la Școala nr. 5, unsprezece de la Liceul industrial și nu mai puțin de treisprezece de la Liceul nr. 2. înțelegem dificultatea în care s-a aflat Constanța Neaga, nevrind să părăsească obiectivitatea selecției și avind foarte multe exemple notabile de dascăli conștiincioși. Dar, oare, alături de dinșii nu se cuvine un gînd de laudă pentru aceea care, cu competență i-a lăudat, a fost în măsură să le cunoască meritele, pentru autoarea scrisorii ? Repetăm : mamă a patru copii, a patru absolvenți, cum menționează dînsa cu mîndrie.

Piersica...
discordiei

Piersicile erau mari, frumoase, din belșug. Rupte atunci din pom sau din soare — atit de incendiată era pielița lor sănătoasă. Vîn- zătorul ? Expeditiv, cu gesturi de prestidigitator. Umplea pungile în timp record, cu bucurie parcă. In timp record a strecurat în-~ tre fructele o intrusă, mucegăită, de drept la de scăzămint firesc pe numele lui consacrat — perisabilitate admisă. De aici și intîm- pinarea, la fel de firească, a cumpărătorului :— Aia e stricată, tovarășe vinzător.Omul expeditiv s-a oprit perplex. Bucuria i-a dispărut de pe chip. Mai departe ar fi urmat, desigur, una din nedoritele „partituri" vinzători imper- tinenți — cumpărători nemulțumiți dacă...Dacă, unul din puținii oameni de la rind, cel din coadă —

inter-tova-Știe
chip ascuțit, de șoarece. cu ochii extrem de vioi — n-ar fi venit prompt :— Ce-aveți cu rășul vinzător ? el ce face !...Omul lezat a ridicat vederii piersica mucegăită, care spunea totul, dar aliatul ad- hoc ăl vînzătorului nu se lăsa intimidat :— Hai, tovarășe, pierdem atita timp pentru o piersică !...— Dar oameni buni, nu-i vorba numai de...— Gata, gata, altul la rînd ! prinse curaj vinzătorul. Punga a rămas alături ; cumpărătorul scandalizat s-a lipsit de plăcerea fructelor. Cel cu chipul de șoarece a murmurat in urma nemulțumitului :—: Doi din năzuroșii ăștia pe zi și ajung... O femeie la rind apoi un tinăr care a refuzat și el punga cu piersica intrusă. Prilej pentru apărătorul din oficiu să intervină iar :— Haideți domnule,

ce-i cu pretențiile astea exagerate ? !...Tinărul a plecat „strivit" de privirea numai reproș a „opiniei publice". Dar iată că vine și rîndul „o- piniei" :— Cit ? întreabă vinzătorul-prestidigita- țor. Și, nu mai așteaptă răspunsul : înhață punga cu piersica discordiei și o așează pe cîntar.— Tovarășe, dar... încearcă să protesteze aliatul de pină atunci. Drept care vinzătorul iși compune o mutră — s-o numim delicat subtil — ironică :— Cum, și dumneata ? Atita tărăboi pen- . tru o singură piersică...— Oameni buni, se întoarce chip de șoarece cu piersica cată în mină, viți 1... Păi se una ca asta ?...In urma lui doar un copilchinuia nepăsător o gumă de mestecat !...

stri-Pri-poateinsă, care
Hie TANASACHE

e ELEV. Cu ochii larg deschiși către lume, Florin A, elev din Pitești, ne trimite o scrisoare concretă, concisă și elocventă ca un cursiv. Corespondentul a surprins două fapte in raport de teză — antiteză. Eroii comuni ai celor două întîmplări sînt o adolescentă și un adolescent, doi fluturi cu matricole pe mină, imbătați de lumina vieții pe care, parcă, atunci o remarcă. Stau pe o bancă in Trivale. înfiorați fiecare, de prezența celuilalt. Și. cind obrajii lor sînt mai frumoși, cînd soarele nu mai e soare ci o cunună de flori, pe acolo trece o furgonetă care încetinește viteza. Șoferul ei, tinăr de asemenea, scoate capul afară și, ca să-i trezească la realitate, ca să arate ce știe el despre „Chestii de-astea“, cit e de deștept, cit e de bărbat, asvîrle înspre tineri niște vorbe care-i împietresc. Coincidență, a doua intimplare se petrece tot cu un elev, o elevă și un șofer tinăr de furgonetă. Pînă și marca autovehiculului coincide : „T.V.". Băiatul se luptă cu o valiză grea (probabil cu merinde), fata mută cînd într-o mină cînd într-alta un colet voluminos ca o plapumă făcută sul. In dreptul rezerva-

ției de zimbri (tot in Trivale, deci) îi ajunge furgonetă și șoferul coboară :— Pînă unde mergeți ?— Pînă pe Zmeuri.— Sus !Le ia din miini bagajele și ii ajută să urce. Trece apoi la volan, mai scoate o dată capul pe fereastră, îi întreabă „stați bine ?“, apoi pornește.Unitatea aproape antică de loc și de personaje cu desfășurări atit de diferite vorbește de la sine. Și fapta primului șofer și gestul celui de-al doilea se evidențiază reciproc mai bine. N-avem ce să adăugăm la semnificația atitudinii fiecăruia.SAMURAI. Un perseverent corespondent al nostru din Sibiu, care se auto-ca- lifică „singur ca un samurai", ne scrie de-acum despre indignarea ce l-a cuprins aflind că I.P. din Govora și-a părăsit de trei luni familia Și nu a contribuit cu nimic la întreținerea ei.'„Cum poate un tată să nu dea nici un leu pentru copiii lui ? Cum s-ar fi purtat cu tatăl lui dacă nu i-ar fi dat hrană. îmbrăcăminte și meseria de lăcătuș ?“ Ne aliem la întrebările fără răspuns ale corespondentului sibian.
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL A început turnarea filmului

PROFESIONAL //O ORĂ DIN AUGUST"

larg deschis spre practică,
spre cerințele producției

•Orientarea învățămintului spre practică este o preocupare permanentă a partidului nostiru și se află în concordanță cu scopurile întregii societăți, interesată în integrarea rapidă a tinerilor absolvenți in activitatea productivă.Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 trasează sarcina ca incepînd cu anul de învăță- mînt 1976—1977 toți tinerii! să absolve prima treaptă a liceului. Această generalizare a învățămintului de zece anii va aduce modificări de structură in învățămîntul profesional și liceal de specialitate, deoarece absolvenții urmează să-și desăvîrșească pregătirea viitoarei meserii in cadrul școlilor profesionale și al liceelor de specialitate.Fană. îndoială, noile condiții impun ca o parte din pregătirea practică a viitorilor absolvenți să se facă în cadrul școlilor generale în ateliere, laboratoare și cabinete dotate corespunzător, rostul școlilor profesionale fiind acela de a forma priceperi, și deprinderi numai în viitoarea meserie în care tinerii urmează să lucreze în producție.Iată, de pildă, cazul operatorilor chimiști, pregătiți de centrul nostru. Ei trebuie să aibă, la absolvire, cunoștințe de chimie, tehnologie chimică, priceperi și deprinderi privind mașinile și utilajele din industria chimică unde vor lucra ; de asemenea!, cunoștințe și deprinderi în folosirea sculelor de lăcătușerie. Consider că instruirea practică în acest din urmă sector se poate realiza cu mult succes în școala generală. Tot aloi se pot acumula cunoștințele de chimie legate de aplicațiile practice din laboratoarele de chimie respective. Ce rămine în acest caz școlii profesionale ? Pregătirea de specia- litate realizată în laboratoare tehnologice dotate corespunzător, precum și în hale-pilot, unde se va lucra e- feotiv la producția industrială.înțelegînd astfel sarcinile trasate de hotărîre, rezultă clar ce răspunderi mari revin de acum înainte profesorilor din școlii'le generale, rolului lor de a-i pregăti pe elievi pentru muncă și viață.în anii trecuți am observat că mulți absolvenți ai școlilor generale (a opt și zece clase) posedă pregătire teoretică și practică sub nivelul cerințelor, fenomen care duce la greutăți serioase, în activitatea școlilor profesionale. în asemenea cazuri, profesorii noștri, în afara pregătirii practice oferite elevilor, sint nevoiți să revină, să reia cunoștințe de cultură generală, pe care de fapt elevii trebuiau să le posede din școala generală. învățămîntul de 10 ani trebuie, așadar, să se ridice la un nivel calitativ superior, atît în ce privește pregătirea teoretică cit și, mai ales, cea practică. Pentru aceasta însă, este necesar ca activitatea școlilor generale de 10 ani să fie în atenția tuturor factorilor de răspundere.Referitor la organizarea școlilor profesionale, mai ales in ultimii ani, acestea au făcut progrese în ce privește dotarea cu scule, mașini și utilaje corespunzătoare unei bune instruiri în ateliere, laboratoare și cabinete de specialitate. Aceasta a permis școlilor respective să realizeze bunuri materiale, în mod organizat, în cadrul planurilor de producție școlare.în ce ne privește, pornind de Ia rezultatele înregistrate pină acum, sintem hoitărîți să acordăm producției școlare o atenție deosebită, în sensul lărgirii și diversificării acesteia, deoarece pe lingă marile avantaje ce le oferă sub raportul instruirii și educației prin muncă'și pentru muncă, ea reprezintă și un aport concret

al tinerei generații la mărirea avuției naționale a societății.Prevederile hotărîrii plenarei C.C. al partidului vor fi neabătut aduse la îndeplinire. Facem această afirmație deoarece ne cunoaștem cu precizie forțele și posibilitățile. Știm, de asemenea — cum de altfel s-a subliniat și în lucrările plenarei — că în domeniul invățămîntului profesional există și o seamă de lipsuri. Astfel, în urma introducerii producției școlare în atelierele și laboratoarele școală s-au ridicat o serie de probleme legate de asigurarea bazei materiale, precum și de aprovizionarea cu materiale. Dar tocmai cunos- cindu-le, sintem conștienți de ceea ce ne-a rămas de făcut : o mai bună aprovizionare materială, mai multă receptivitate și responsabilitate din partea centrelor de aprovizionare cu materiale a unităților din învăță- mint, întărirea sectoarelor de normare și evidență a muncii prestate de elevi în cadrul producției școlare.Eforturile noastre, ale cadrelor didactice, în modernizarea învăță- mirjtului românesc vor trebui ferm spnijiinite de o serie de alte măsuri. Astfel, este imperios necesar să se acorde o atenție deosebită elaborării planurilor de învățămînl, a programelor școlare și, mai ales, a manualelor școlare. în această acțiune de un real folos va fi direloir didactice cu predare și instruire laboratoare, precum lor dto fabrici., mașini și instalații al căror grad de tehniieiftate depășește cu mult prevederile programelor școlare actuale, modelele didactice din manualele e- xistenite. Iată, în acest sens, un e- xemplu : în manualul de tehnologie a meseriei de lăcătuș mecanic sint tratate utilaje specifice chimiei de acum cîtev.a decenii, fără să fie prezentate utilaje moderne, precum oompresoare cu piston eu mai multe trepte soare, re și triajul, de ungere, protecția lor etc.). Pentru meseriile înrudite ale diferitelor ramuri ale industriei ca : lăcătuș mecanic, electrician, electromecanic S.M.A., programele și manualele trebuie, de asemenea, corelate pentru a se asigura în mai mare măsură caracterul unitar ai invăță- mintului.în școala noastră, ca de fapt, și ins alte școli profesionale din municipiul Craiova, s-a desfășurat practica in producție in ateliere-școală, cu plan de producție școlară, ceea ce a făcut ca instruirea practică să fie superioară celei realizate în fabrici și uzine, unde nu totdeauna elevii practicainți muncesc efectiv. Iată de ce găsim ca foarte bună prevederea hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. prin care se dă importanța cuvenită lărgirii bazei materiale a dotării școlii, pentru a cele mai viitorilor merge, în crearea unor școală, așa cum, școli profesionale din țară au realizat deja (Liceul industrial agricol din Craiova, de pildă).Fără îndoială, în principal, totul depinde de noi, de inițiativa noastră, de capacitatea de a găsi ațele soluții optime care să permită aplicarea neintirziată în viață a vastului program de măsuri elaborat de partid pentru dezvoltarea și perfecționarea învățămintului românesc.

A început, recent, turnarea filmului O oră din August, a cărui acțiune rememorează zilele fierbinți ale insurecției naționale antifasciste armate din august 1944. Producție a Casei de filme nr. 4, noua realizare prilejuiește o așteptată și ' promițătoare reîntîlnire cu cinematografia scriitorului Marin Preda, autor al unui scenariu original cu remarcabile virtuți dramatice, evocatoare....In preajma Capitalei echipa de filmare este la lucru. Se turnează în „decorul" natural al unei baterii antiaeriene. Regizorul Mircea Mureșan ne dă citeva detalii privind noul său film : ,.E vorba despre eroismul ostașilor 'români care, in august 1944, au apărat Bucureștiul atacat de

armata și aviația panților hitleriști. sonajele principale fac parte dintr-o baterie antiaeriană. Prin natura sa. filmul va releva, în patriotismul lor noștri într-o luptă Dar evocarea își propune să dezvăluie semnificații umane complexe, care depășesc limitele stricte ale momentului istoric reconstituit pe e- cran. Există premisele unui film de înaltă tensiune dramatică, cu conflicte și caractere puternice, filmul unor destine și revelatoare, în scenariu specifică scrisului lui Marin Preda. Ne-am propus ca O oră din August să fie gata la începutul anului viitqr — anul celei de-a 30-a aniversări a insurecției naționale antifas-

ocu- Per-
prim plan, militari- angrenați decisivă.

psihologii contura t cu forța

ciste armate — și sperăm ca premiera sa să se înscrie emoționant și printre consacrate acestui răscruce noastre".Rolurile au fost actorilor Romeo Pop (aflat la debutul său), Costel Constantinescu, Dumitru Furdui, Dan Nuțu. Ion Caramitru. In distribuție mai figurează Dumitru Ru- căreanu, Ion Dinică. Imaginea e semnată de operatorul Viorel Todan, iar scenografia de Liviu Popa.O oră din August este primul film intrat în producție dintre creațiile ce vor fi consacrate de cinematografia noastră celei de-a 30-a aniversări a eliberării.

convingător manifestările celebrării moment de al istorieiprincipale încredințate

C. D

Concurs pentru cursul
trafic aerian"

cudin Si- li- in

(Urmare din pag; I)nografic, religios și cultural. în a- ceastă lucrare, Dimitrie Cantemir a- tinge doar tangențial problema romanității românilor, o face însă prin- tr-o fundamentare concisă a pietrelor .unghiulare ale romanității : colonizarea romană, descendența românilor din romanii colonizați în Dacia, deci continuitatea și unitatea neamului, latinitatea limbii române, romanitatea unor instituții juridice.Hronicul vechimei a romano-moldo- vlahilor reia aceste idei, dezvoltîn- du-le într-o lucrare de dimensiuni impresionante (varianta scurtă, latină, numără 96 foi manuscrise, pe cind cea românească 343). Varianta latină a fost destinată Academiei din Berlin (care l-a ales pe Dimitrie Cantemir printre membrii ei), avînd deci, ca și Descrierea Moldovei, un scop informativ, pe cind cea românească a fost concepută pentru conaționalii autorului : „Slujiască-să dară cu ostănințăle noastre, niamul moldovenesc și, ca-ntr-o oglindă curată, chipul și statul, bătrînețele și cinstea neamului său privindu-și, îl sfătuiesc ca nu în trudele și sîngele moșilor strămoșilor săi să să măndrias- că, ce în ce au scăzut din calea vrednicii, chiar, înțelegînd, urma și bărbăția lor rîvnind, lipsele să-și pli— niască, și să-și aducă amente, că precum odată, așea acum, tot aciia bărbați sint, carii cu multul mai în fericire au ținut cinsteși a muri, de cit cu chip, de cinstea și de bărbăția lor nevrednic, a trăi".Se cuvine relevată în mod deosebit o schimbare radicală față de cronicarii anteriori sau contemporani t Dimitrie Cantemir inaugurează prestigiosul efort al istoriografiei române de a determina locul românilor in istoria universală. întreaga teorie și expunere a lui Cantemir asupra romanității românilor se situează in acest cadru.Dimitrie Cantemir își începe Hronicul cu o Predoslovie .în care iși mărturisește intenția : „într-acesta chip dară, pre Romano-Moldo-Vlahii noștri, Roma maică, din lăuntrurile sale năseîndu-i i-au aplecat, și i-au crescut ; Traian părintele, cu obi- .ceaele și armele românești invățin-

consultarea ca- experiență de în cabinete și și a specialiști- care lucrează cu

de „Controlori deComandamentul aviației civile — TAROM — anunță organizarea unui concurs de admitere pentru cursul de „Controlori de trafic aerian" durata de 11 luni.Pot candida tineri și tinere 'localitățile : București, Craiova, biu și Satu-Mare, absolvenți de ceu cu diplomă de bacalaureat,virstă de pină la 26 ani. Tinerii trebuie să aibă stagiul militar satisfăcut. înscrierile se fac la aeroporturile din localitățile menționate, pină la data de 1 septembrie 1973.Candidații vor prezenta la înscriere copii legalizate după certificatul de naștere și diploma de bacalaureat, ambele fețe.

Examenul următoarele scris (algebră elementară, geometrie plană și in spațiu și trigonometrie) ; limba engleză : scris și oral, la nivelul absolventului de liceu.Concursul se va desfășura la aeroportul Băneasa, între 15 și 20 septembrie 1973.Pe timpul școlarizării, elevii vor beneficia de cazare gratuită, salariul mediu pe ultimele trei luni, dacă au avut calitatea de angajați, sau o. indemnizație de 400 lei, pentru cei care n-au avut această calitate.(Agerpres)

de admitere constă din probe : matematici :

Primatul textului, 
primatul actualității

Un articol de SICĂ ALEXANDRESCU

Marele om de teatru, maestrul Sică Alexandrescu. a fost 
oolaborator statornic, un prieten devotat al ziarului nostru. Nu cu 
multă vreme in urmă, i-am solicitat acestui decan de prestigiu 
al teatrului românesc 
românești îw stagiunea

Ne-a sunat într-o 
tică, să ne anunțe că 
întrucît — cum spunea — urma să plece pentru cîtva timp. Aveam 
să aflăm, nu peste multe zile, că acest „cîtva timp" devenea fără 
limite.

Publicăm acum, în acest moment de tristețe pentru teatrul 
nostru, pentru iubitorii săi, articolul maestrului Sică Alexan
drescu, un argument concret al prezenței sale vii în actualitatea 
vieții noastre culturale. ~ 
ne implicat, date fiind 
artistic.

un

un articol în legătură cu prezenta piesei 
1972/73.
dimineață, cu promptitudinea-i caracteris- 
artioolul este scris, invitîndu-ne să-l luăm,

Definind un crez „de o viață", el conți- 
împrejurările, un tulburător testament

careNumărul scriitorilor noștri îmbrățișează dramaturgia crește pe zi ce trece.Strădania lor pentru calitate dă rezultate evidente. Rămine. desigur, incă deschisă problema varietății te- . melor atacate, care sînt departe de ■a acoperi toate cerințele actualității.Problemele vil ale momentelor pe care le trăim prezintă atitea preocupări majore, pe toate planurile activității oamenilor muncii, incit ele vor fi totdeauna generoase pentru inspirația dramaturgilor. Desigur, varietatea lor in cuprinsul fiecărei stagiuni teatrale nu se cuvine a fi desconsiderată. Și este îmbucurător faptul că, de la o vreme, putem reține, la finele oricărei stagiuni, reale succese ale pieselor originale.Ajunge să punem față-n față. „Zodia Taurului" a lui Mihnea Gheorghiu, sau „Puterea și Adevărul" a lui Titus Popovici, cu ,',Preșul" a lui Ion Băieșu •— ori „Un fluture pe lampă" a lui Paul Everac, cu „Casa care a fugit pe ușă" a lui Petru Vin-

distanței de către desigurtilă, ca să avem măsura dintre citeva teme atacate dramaturgii noștri. Teme inegale ca importanță, dar toate interesante și clocotind de actualitate. Fiindcă, dacă Tudor Vladimires- cu este una dintre acele mari figuri istorice care rămin actuale de-a lungul veacurilor pentru că a știut. să poarte sabia dreptății sociale — o dezbatere comunistă la nivelul aceleia care se desfășoară în piesa lui Titus Popovici răscolește sentimente patriotice la fel de puternice, prin inalta etică pe care o ating discuțiile ce se țin pe scenă, și imperioasa lor concluzie : numai adevărul poate fi investit cu puterea conducerii.Dezvoltîndu-se intr-un mediu cu totul opus și folosind arma caustică a satirei, „Un fluture pe lampă" vorbește prin însuși marele ei succes despre ecoul pe care l-a trezit in conștiința spectatorilor, puși in fața unor elemente atit de decăzute ale societății, incit preferă — muncii

cinstite pentru ridicarea patriei — lașitatea trădării și1 slugărnicia unor vieți de rimă, puse în solda mizeră a vrăjmașilor țării. Amara experiență a eroului acestei triste aventuri e concludentă pentru „fericirea" atit de amară a inconștienților care cad in robie „alegind libertatea".Ținind perfect „cotul" cu aceste piese, lucrarea de debut a lui Petru Vintilă aduce in peisajul dramaturgiei originale un aer proaspăt, condiția unei familii de oameni curați, în care și o secătură impresionează prin dragostea stingace cu care caută un soț surorii lui cam trecută de vîrstă. Dar întîmplarea aduce în acest mediu un comunist încolțit de urmăritori, prin care se luminează, pentru morala piesei, sinteza unei duble nădejdi, a unui dublu triumf : politic și intim.Dacă la puținele piese originale, pe care prezența mea accidentală în Capitală mi-a îngăduit să le vizionez, adaug acea pagină de tipuri vii, autentice, prinse cu spiritul de observație și cu umorul lui Ion Băie- șu din colectivul pestriț al unui bloc, pus sub vigilența comică a unei prea zeloase portărese, cred că putem privi un tablou desigur incomplet, dar destul de semnificativ, al căutărilor și noștri, cheiate. realizărilor dramaturgilor în cuprinsul stagiunii jn-■ ■ riNu trebuie trecut cu vederea felul cum au fost slujite aceste realizări de oamenii de teatru cărora le-aii fost încredințate. Cei mai buni regizori — în frunte cu multilateralul artist Liviu Ciulei — cei mai înzestrați scenografi, cei mai talentați interpreți din vechea și noua generație s-au străduit să facă spectacole de înalt nivel din aceste lucrări, dovedind încă o dată primatul textului.

LECTURĂ

de comprimare, turbocompre- problemele de întreține- reparare ce intervin (cen- echilibrarea, metode moderne
ROMÂNIA - FILMPREZINTĂ

Departe
de

Tipperary

„Cultură și religie

se asigura condiții dintre bune instruirii practice a absolvenți. S-ar putea această direcție, pină la hale industriale în de fapt, anumite

O producție a Casei de filme numărul patru. Scenariul : Titus Popovici, Petre Sălcudeanu. Regia : Manole Marcus. Imaginea : Nicu Stan. Muzica : George Grigoriu. Decoruri : arh. Aureliu Ionescu. Costume : Lidia Luludis. Cu : Fory Ilarion Ciobanu, Maria Sebiik, Victor Rebengiuc, Rotaru, Ernest Maftei,Paulhoffer, Vasile Pupeza, Zephi Alșec, Mânu Nedeianu, Constantin Dinulescu, Virgil Mogoș.Film realizat cu concursul Ministerului de Interne, in studiourile Centrului de producție cinematografică „București".

Eterle, Clara MariaPeter

Ing. Ion BUTOI
director adjunct al Centrului școlar 
de chimie — Craiova

du-i, a Dachii adevărați moștenitori i-au pus și cu curat sîngele fiilor săi, pre Dachia, carea mai denainte var- vară iera, au evghenisit-o“.Una din concepțiile de bază ale lui Dimitrie Cantemir o găsim enunțată chiar în titlul primei cărți : „Hroni- con a toată Țara Româniască (care apoi s-au împărțit în Moldova, Mun- teniască și Ardealul) din descălecatul ei de la Traian, împăratul Rîmului. Așijderea pentru numerele care avut o dată și carele au acum, pentru Romanii carii de atuncea tr-însa așăzîndu-să, într-aceiași pină acum necontenit lăcuesc".-
auȘi inși

manii din Dachia, carii astăzi sînt moldovenii, muntenii și ardelenii, sint din niamul lor hiriși/romani de Ia Italia, de Traian impărat pre a- ceastea locuri aduși".Revenind la Traian, Dimitrie Cantemir susține că dacii ar fi pierit in provincia cucerită, iar Traian ar fi adus coloniști romani numai din Italia, cu precădere din Roma, printre ei numărîndu-se foarte mulți nobili și orășeni de vază : ..... De aicea darăși dintr-aceștea romani s-au început neamul nostru a românilor. Și Traian, marele înpărat, iastg săditoriul și răsăditoriul nostru. Romanii sint

Ultima afirmație punctează principalul obiect de polemică al operei lui Cantemir, dusă in jurul problemei retragerii aureliene și a dăinuirii elementului roman în Dacia. Cu claritate enunță el coordonatele programului pe care și l-a fixat în acest scop : „De aicea și înnainte puind noi socoteala și tot teanchiul oste- ninței noastre pentru ca nu numai, precum arătăm, că Dachia noastră au fost de Traian Marile cu boiari cetă- țeani și slujitori romani descălecată și lăcuită, ce încă aceloraș romani in trinsa așeazați, de atuncea și pină în dzua de astă zi săminții și a nepoți,

Romanitatea românilor
Leagănul etnogenezei românilor este Dacia, spațiu geografic ce corespundea în zilele lui Cantemir ansamblului celor trei țări locuite de români, „pre carea acum țările Mol- dovii, Țara Munteniască și Ardialul stau". Ca atare, eruditul domnitor moldovean exilat analizează pe larg izvoarele antice și umaniste despre Dacia : întinderea ei geografică, locuitorii, soarta ei politică. Cum „ro- mano-moldo-vlahii" pornesc de la' romanii lui Traian, Dimitrie Cantemir așază la obirșia românilor pe cea a romanilor antici, integrind in trecutul îndepărtat al românilor legendele și miturile Romei antice, ale romanilor și grecilor (Troia și Eneas !). Dincolo de această latură, surprinde concizia cu care Dimitrie Cantemir își exprimă ideea de bază tratată apoi pe larg. în cea de-a doua parte a Hronicului : „carea arată co- reniia (n.n. curățenia) niamului romanilor, precum din ellinii Troadeani să trage, și de începătura împărățiii lor de la Remus și Romulus. Așijderea pre scurt insămniază, precum ro

buciumii viii Dachiii noastre și noi vlăstarile lor. De atunce pină acum, pentr-atîtea clătiri și mutări de vreami, ne stârpiți și ne dezrădăcinați înverzind și dreaptă și adevărată roadă de slavă și cinstea și vitejiia româniască". Evident, teza conține unele exagerări, privind unilateral, procesul formării poporului român in sensul ignorării rolului Dacilor, dar scopul acestei prezentări este limpede : Dimitrie Cantemir urmărește să sublinieze in mod deosebit romanitatea românilor.O atenție deosebită acordă marele învățat perioadei Daciei romane, epoca ințelenirii noii plantații etnice. Metafora aparține marelui cărturar : „Ce precum el (Traian) cu mîna lui. ca pre un sad ales într-o livadă, i-au inplantat și i-au sădit, așea neclătiți și in veaci ne mutați i-au lăsat : carii și până astăzi toată lumea ii veade și-i cunoaște tot acel vechiu neam românesc a fi în Moldova și în Țara Munteniască șl Ardealul, tot acel vechiu și a mai marilor săi nume romani fiind".

strănepoți într-aceeiași nerupt traiu și necurmată sălășluire să dovedim".In acest cadru întreprinde Dimitrie Cantemir prima analiză științifica a izvoarelor antice tirzii despr,e părăsirea Daciei de Aurelian și strămutarea provincialilor in sudul Dunării, pe care o intej-pretează în sensul unei retrageri parțiale și temporare, asemănătoare cu nenumăratele bejenii din calea turcilor. Pe baza a numeroase izvoare antice și medievale, este urmărită soarta romanilor în provincia cucerită pină in ajunul întemeierii țărilor române în veacul al XIV-lea, relevindu-se că în a- cest răstimp ei au rămas „înfipți și nezmulți" în hotarele Daciei, din care „niciodată piciorul... afară nu s-au scos". Cel mai convingător argument invocat , spre a atesta această continuitate este „numele de moșie" (romani — români), întărit fiind de „limba părintească, carea din româ- niasca sau latinească iaste" ; acesta „nebiruit martor iaste" pentru continuitatea și unitatea neamului „ro- mano-moldo-vlahilor", cuprins cind-

va într-o unitate politică.: Dacia romană — „Dachia noastră" — sau „Țara Românească", cuprinzind la un loc Moldova, Muntenia și Transilvania. Importanța acestei teorii, demonstrată științific, se cuvine a- preciată in funcție de finalitatea eipolitică, ca justificare teoretică a u- nei acțiuni practice menită să restabilească unitatea roniano-moldo- vlahă într-o unică Țară Românească.Recapitulind, elementele de bază ale concepției lui Dimitrie Cantemir despre originea românilor se conturează a fi : descendența romană ; continuitatea neîntreruptă a roma- no-moldo-vlahilor in „Țara Românească", adică in Dacia romană, continuitate dovedită de denumirea poporului român și de limba sa „ro- mano-lătinească" ; unitatea etnică a urmașilor romanilor colonizați în Dacia traiană — unitate a românilor in spațiul carpato-dunărean (Moldova, Muntenia și Transilvania).Fundamentarea științifică a ideilor susținute de eruditul domnitor moldovean se sprijină pe o bibliografie impresionantă. Hronicul lui Cantemir rămine și astăzi cea mai întinsă lucrare istorică consacrată originii românilor, depășită in unele elemente de detaliu, dar nicidecum în ansamblul ei. El se situează la sfirșitul istoriografiei române a epocii de aur a culturii medievale naționale, în timpul căreia, grație scrierilor cronicarilor 'și îndeosebi ale lui Dimitrie Cantemir, se realizează pentru prima dată sinteza dintre fondul conștiinței autohtone a romanității și argumentarea științifică a originii romane a românilor. Această sinteză originală pregătește răspin- direa — in mediul românesc — a argumentării științifice a romanității neamului, sădită pe fondul general românesc al conștiinței romanității. Dar această sinteză Îndeplinește și o funcție activă, pe plan extern, fie ca o ripostă împotriva unor teorii greșite despre originea neamului românesc, fie ca un element de orientare a studiilor întreprinse peste hotare privind romanitatea românilor. Realizarea acestei sinteze reprezintă cucerirea principală a ideii romanității la români, cucerire care a devenit o permanență a ideii romanității românești.

Al. Tănase s-a făcut cunoscut ca un distins cercetător in spațiul a- tit de dificil al filozofiei culturii. Studiile sale, dintre care am a- minti „Introducere in filozofia culturii" (E- ditura științifică. 1968), au probat* din plin competența în dezbaterea, din perspectiva marxistă, a unor probleme controversate. Ceea ce s-a apreciat întotdeauna în lucrările lui Al. Tănase este nu numai informația erudită, spiritul de dis- cernămint sau limbajul adecvat, dar in e- gală măsură suplețea examenului analitic. O suplețe care nu elimină rigoarea (dimpotrivă. o presupune), dar care, mereu pliată pe obiect, știe să ocolească sentința și tonul a- podictic, relevînd cu finețe opinii convingătoare ce se recomandă drept puncte de vedere originale. E o calitate și o valoare demne de stimă și prețuire pentru că nu sint. deloc comune...Aceste calități se dezvăluie din plin și in noua lucrare a lui Al. Tănase apărută in Editura politică. Intitulat, „Cultură și religie", volumul, concentrat în dimensiune, dar substanțial in idei, reunește eseuri cu statut a- parent autonom, subsumate însă, toate, u- nui plan director cu deliberată funcțiune u- nificatoare. Nu e așadar un tom compact și pretențios, nici o analiză greoaie și didactică. ci o dizertație eseistică, cu caracter publicistic, agreabilă de largă audiență, accesibilitate eșuează în dezbaterea du-se mereu peratură ideatică adecvată. Este, credem, o modalitate fericit a- leasă cu ajutorul .căreia problematica filozofică, adesea specioasă, poate pătrunde în cercuri mai largi de cititori.Păstrîndu-se în zona sa preferată de preo-

ȘiO care nu facilitate, păstrin- la o tem-

cupări, autorul s-a o- prit de astă-dată .la o problemă particulară a filozofiei culturii. De interes peren nemijlocit, cei doi termeni ai relației abordate de Al. Tănase prezintă a- cum o actualitate știută. Deși, cum spuneam, autorul a ocolit cu bună știință modalitatea pedantă, se procedează totuși sistematic. Se discută mai intii raportul dintre laic și religios în sincretismul cultural al virstei metodologice, (apoi se des-

cifrează semnificația statutului existențial al omului in viziunea culturii laice și a celei religioase pentru ca un alt eseu să releve modalitatea afirmării o- mului ca principiu al creației oulturale, sub- liniindu-se motivația laică a ideii de creație. Un capitol-eseu se o- prește asupra raportului dintre umanismul socialist și religie, pentru ca un altul să privească analitic religia în raport cu dimensiunea internă și cea externă a culturii, după ce un capitol median întreprinde o incursiune in tradițiile laice ale culturii românești. Cum se observă, tema e abordată cu metodă, iar examenul, atent condus, tinde spre completitudine, deși pe alocuri fragmentarea materialului creează discordanțe sau neclarități. Dintre multele soluții și motivări relevabile, am atrage atenția cititorului asupra cîtorva demne cu adevărat de mare interes : distincția dintre cultura laică și cea religioasă, inteligentele delimitări in

problemele totemismu- lui și ale mitului, definirea nuanțată a conceptului laic, umanist al creației, eliberat de rigiditatea dogmatică a doctrinei religioase creaționiste și, în. sfir-j șit, integrarea creației cultural-artistice procesul general creativității umane.Să menționăm că raportul dintre artă și religie e adesea comentat în acest volum cu tot aparatul categorial implicat. Se știe că, incă din secolul trecut, odată cu triumful raționalismului și maturizarea cuge- tării ateiste, destui gm- ditori socoteau că, măsură ce religia pierde din teren in viața afectivă a oamenilor, locul acesteia va fi ocupat de artă, și ea o formă concret-senzo- rială de reflectare a w realului. Au scris la noi despre aceste teze, pagini inteligente Ghe- rea, Maiorescu, P. P. Negulescu, M. Ralea, T. Vianu. Ne așteptam ca autorul să acorde spațiu și atenție acestei preocupări bine reprezentată în gîndirea filozofică românească. După cum era de dorit ca eseul despre tradițiile laice ale culturif românești să nu fi prit investigațiile parte, spre 1850, tratarea să fie mai țin descriptivă.Am încheia nările noastre această lucrare bogată in semnificații, semnalînd judicioasele concluzive ale Autorul stăruie asupra climatului o- biectiv și subiectiv al eliminării religiei din viața socială, proces ce se demonstrează, i- reversibil, în condițiile celor două mari revoluții ale secolului nostru (revoluția socialistă și revoluția științifico-tehnică). Lucrarea , lui Al. Tănase e neîndoios un remarcabil e- seu de publicistică filozofică de aleasă ținută.
Z. ORNEA

in al

pe va

o- de- iar pu-însem- despre atît decititorului pagini cărții, acolo

18,45

PROGRAMUL I
Curs de limbă engleză. Re
capitulare (7).
De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi.
Telex.
Prim plan : Georgeta Ciucă, 
președinta C.A.P. Adincata — 
Ilfov.

10.30 Film serial : „Marea iubire 
a lui Balzac". Coproducție 
polono-Iranceză.
Popas la Hordou — montaj 
de cîntece pe versuri din 
opera lui George Coșbuc. 
La ordinea zilei. Azi, jude
țul Bacău.
Revista literar-artistică TV.

12.30 Muzică populară cu Maria 
Enache-Pop. Ioana Crăciun, 
Pop simion, Sandor Gavrilă, 
Marius Olmazu.
Telejurnal.
Matineu de vacantă : „Pin
guinul" — producție a stu
diourilor poloneze.
Fotbal : F.C. Constanța — 
Steaua (divizia A). Transmi
siune directă de la Constanța. 
In pauză : e Telex, a Tra
gerea Pronoexpres.

19,20

19,00

20,009,00

9,30

10.00
10,05

11,25

11,35

11,50

13.00
15,25

17,00

20,15
20.35

22,00

22,40

20,00

20.30
20.40
21,20
21.40

22.05
22,15

Itinerar congelez — docu
mentar de Gh. iosub.
Timp și anotimp în agricul
tură.
1001 de seri j -„Prințesa de 
Mac" (XI).
Telejurnal, <, In cinstea ma
rii sărbători.
Cîntecul săptămînii : „Dulce, 
dulce Românie" de George 
Grigoriu.
Cinstire patriei 1 Versuri In 
lectura autorilor : Mihai Be- 
niuc. Radu Boureanu, Ga
briela Melinescu, Petre 
Ghelmez, Al. Andrițoiu, Tra
ian Iancu.
Teleobiectiv.
Telecinemateca — Ciclul John 
Ford. „Călăuza caravanei". 
Regia : John Ford.
24 de ore. • România tn 
lume.
Sport. Jocurile mondiale u- 
niversitare. Selecțluni înre
gistrate de la Moscova.

PROGRAMUL 2
O viață pentru o idee : Di
mitrie Cantemir.
Agenda.
Portativ '73.
Muzică populară.
Reportaj TV : „A doua tine
rețe1'.
Desene animate.
Recital Amalia Rodriguez.

I
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Ă REPUBLICII POPULARE CONGO
Excelenței Sale

Comandant MARIEN N’GOUABI
Președintele Republicii Populare Congo

BRAZZAVILLE
I

Am deosebita plăcere ca, în numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al Consiliului de Stat, al poporului român și al 
meu personal, să vă transmit, cu prilejul celei de-a X-a aniversări a 
Zilei naționale a Republicii Populare Congo, cele mai călduroase felici
tări, urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, iar poporului con
golez prieten, prosperitate și succes în dezvoltarea economică și socială 
a patriei sale.

Recenta vizită pe care ați efectuat-o în România, contactele și con
vorbirile pr'etenești și rodnice pe care le-am avut îmi întăresc convin
gerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta și mai mult, în 
interesul popoarelor român și congolez, al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

Cu deosebită considerație,

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

în urmă cu 13 ani, la 15 august 1960. lupta dirză a poporului congolez împotriva dominației coloniale a fost Încununată de o victorie istorică : cucerirea independenței. Trei ani mai tirziu, masele populare au înlăturat de la putere regimul reacționar, legat de interesele cercurilor neocolonialiste, des- chizind în fața tînăru- lui stat independent ample perspective de dezvoltare de sine stătătoare.In acești ani, și îndeosebi după venirea la conducerea țării a președintelui Marien N’Gouabi, poporul congolez a făcut pași însemnați pe calea lichidării grelei moșteniri coloniale. Naționalizarea principalelor mijloace de producție, îngrădirea posibilităților de pătrundere a capitalului străin în e- conomia națională au constituit măsuri deosebit de importante în vederea consolidării independenței. în ultimii opt ani au apărut aproape 40 de noi întreprinderi care contribuie la mai buna valorificare a importantelor resurse naturale ale țării. Circa 13 la sută din producția industrială este realizată în întreprinderi j aparținînd ■ statului'. ; Printre marile obie’Cti- ve industriale aflate

în prezent în construcție se numără rafinăria de petrol de la Point-Noire și complexul hidroenergetic de pe rîul Bonenza.Succese remarcabile au fost obținute și în domeniile agriculturii, extinderii căilor de comunicație, învăță- mintului. Este semnificativă preocuparea constantă pentru formarea de cadre naționale, pentru școlarizarea întregii populații.în prezent,. poporul congolez se află angajat în opera de înfăptuire a programului Partidului Congolez al Muncii, adoptat la sfîrșitul anului trecut de Congresul extraordinar al partidului. Pornind de la a- precierea că R. P. Congo se află într-o etapă nouă de transformări revoluționare, al cărei scop final este de a pune bazele societății socialiste, programul trasează drept obiectiv imediat sarcina realizării deplinei independențe economice, lichidării definitive a dominației capitalului străin.între România și Congo s-au statornicit trainice legături de prietenie și colaborare multilaterală, care cunosc un curs mereu ascendent. Momente de" cea măi- mare însemnătate în dezvoltarea relațiilor rornâ-

no-congoleze le-au constituit întîlnirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Marien N’Gouabi, în- tîlniri prilejuite de vizita șefului statului român in R. P. Congo în primăvara anului trecut, cit și de recenta vizită în România a șefului statului congolez. Rezultate ale colaborării fructuoase româno- congoleze, Declarația solemnă comună, ca și Aidememoire-ul a- supra cooperării economice, documente semnate cu ocazia vizitei la București a șefului statului congolez, deschid noi perspective pentru amplificarea relațiilor reciproce pe multiple planuri. O expresie a bunelor raporturi e- xistente intre cele două țări și partide o constituie și prezența în aceste zile în Congo a unei delegații a P.C.R. la festivitățile ocazionate de aniversarea independenței.Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Congo, poporul român transmite poporului congolez calde felicitări și îi adresează urări de noi succese pe calea dezvoltării independente, progresului și prosperității.
Eugen IONESCU

în județul Brașov s-a încheiat 
recoltatul griuluiîntr-o telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. Comitetul județean de partid și Consiliul popular județean, exprimînd voința comuniștilor, a tuturor lucrătorilor de pe ogoare, raportează că mecanizatorii, țăranii cooperatori și lucrătorii din întreprinderile agricole de stat au terminat recoltatul griului.„în continuare — se spune în telegramă — eforturile sint îndreptate spre eliberarea terenurilor, organizarea judicioasă a recoltării la cefelalte culturi, efectuarea arătu- riloh creînd premise optime pentru însămințările de toamnă. Totodată, mobilizați de recentele hotăriri adoptate de conducerea de partid și de stat, de indicațiile date de dumneavoastră personal, ne preocupăm să valorificăm din plin condițiile naturale deosebit de favora

bile ale județului nostru pentru dezvoltarea zootehniei, să realizăm creșterea substanțială a efectivelor de animale și a producției animaliere. aducindu-ne astfel din plin contribuția la mai buna aprovizionare a populației cu produse agro- alimentare.Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii din agricultura județului Brașov, sub conducerea și Îndrumarea organizațiilor de partid, vor acționa în continuare cu dăruire pentru a cinsti cu noi și importante succese cea de-a 29-a aniversare a insurecției naționale antifasciste armate, adu- cindu-și întreaga contribuție la îndeplinirea cincinalului înainte de termen, la materializarea mărețului program stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului — înălțarea luminosului edificiu al României socialiste multilateral dezvoltate11.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cronica zilei în legătură cu interceptarea

BUCUREȘTI

Mulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru căldurosul mesaj 
transmis cu ocazia Zilei naționale a țării mele. La rîndul meu, formulez 
urări sincere pentru prietenia dintre popoarele noastre, pentru pros
peritatea crescîndă a României și pentru fericirea dumneavoastră 
personală.

General GUILLERMO RODRIGUEZ LARA
Președintele Republicii Ecuador

zExcelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru mesajul pe care ați 
binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Belgiei. Acesta 

de care eu sint foarte sensibil, a rela- 
atît de fericit între cele două țări ale

reprezintă o nouă mărturie, față 
țiilor de prietenie care există 
noastre.

La rîndul meu, adresez cele 
nală a Excelenței Voastre și

mai bune urări pentru fericirea perso- 
pentru prosperitatea poporului român.

BAUDOUIN

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Congo, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis ministrului afacerilor externe al acestei țâri, Charles David Ganao, o telegramă de felicitare.
★Marți a părăsit Capitala, plecind în Canada, delegația română care va participa la cel de-al IX-lea Congres mondial al Asociației internaționale de științe politice, ce va avea loc la Montreal între 19 și 25 august. Delegația este alcătuită din prof. dr. docent Ion Ceterchi, vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, și conf. dr. Ovidiu Trăsnea.
★Cu prilejul intrării în vigoare a Constituției permanente a Pakistanului. ambasadorul acestei țări la București, S. A. D. Bukhari, a oferit, marți după-amiază, o recepție.Au participat Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din M.A.E., oameni de arta și cultură. Erau, de asemenea, pre- zenți șefi de misiuni diplomatice a- creditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

și deturnarea unui avion libanez
în după-amiaza de 14 august, ambasadorul Israelului în țara noastră, Yochanan Cohen, a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe. Cu acest prilej, Vasile Gliga, adjunct al ministrului, i-a adus la cunoștință îngrijorarea deosebită a guvernului și poporului român, precum și dezaprobarea actului, comis la 10 august 1973 de avioane militare israeliene care au interceptat și deturnat un avion al companiei libaneze „Middle Eeast Airlines11 ce transporta pasageri pe ruta Beirut—Bagdad, obligin- du-1 să aterizeze pe o bază militară

din Israel. S-a arătat ambasadorului • că acest act constituie o încălcare a suveranității unui stat independent și contravine dreptului internațional și regulilor de trafic civil internațional. Adjunctul ministrului a adăugat că asemenea acte sint inadmisibile în practica internațională ; nu numai că ele nu contribuie la reglementarea problemelor din zonă, ci, punind in pericol viața unor persoane nevinovate, înveninează atmosfera internațională și sint in detrimentul destinderii și păcii în lume.
INDIA:

Aniversarea independenței

se alătură iaițiativei patrioticea constructorilor bucureșteni
Noi colective de muncă de pe șantierele de investiții ale țării și din umtațile industriei materialelor de construcții au trimis telegrame pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care își exprimă hotărîrea de a face totul pentru a lichida răminerile în urmă de pe unele șantiere, de a ridica ritmul de muncă la un nivel superior, alăturindu-se inițiativei, patriotice a in program normal in zilele și insuflețitoare angajamenteconstructorilor din București de a lucra de 23 și 24 august. Totodată, ei își iau noi in întrecerea socialistă.Astfel, colectivul de constructori, instalatori și montori ai Trustului de construcții industriale Pitești s-a angajat să depună toate eforturile pentru recuperarea rămîne- rilor in urmă la obiectivele cu termen de punere în funcțiune în anul 1973. „Cei 12 000 de constructori — se spune în telegramă — sint hotă- riți să realizeze in zilele de 23 și 24 august o producție de peste 4 milioane lei prin utilizarea la maximum de randament a utilajelor și forței de muncă11.De asemenea, colectivul de muncă al Șantierului nr. 2 Săvineijli, din cadrul Trustului dc construcții- montaje din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a hotărit să-și intensifice eforturile „pentru a„ grăbi 1 ritmul dc executare, â,'lucrărilor. ,____ ____ ________  ___. In acest scop,-ei ■ș.teu--angajat1 Ca -gajamentele luate1 în zilele de 23 Vi 24 aug'.ist să înregistreze, cea mai mare valoare a producției din luna august, cinstind, în acest fel, marea sărbătoare națională a poporului român.In telegrama muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la Grupul de șantiere Tarnița-Someș al Trustului de construcții hidroenergetice se arată că, prin efor-

depuse de întregul colectiv,turilein cele 7 luni încheiate ’s-a realizat suplimentar un volum de lucrări în valoare de 13 milioane lei. „Pentru a menține și a accentua avansul ciștigat — se afirmă in telegramă — colectivul de muncă al grupului de șantiere a hotărit, ca răspuns la însuflețitoarea dumneavoastră chemare, să asigure îndeplinirea și depășirea planului de investiții prin folosirea integrală a timpului de lucru, inclusiv a zilelor de 23 și 24 august. In cursul lunii acesteia, grupul de șantiere va asigura o producție suplimentară de 2 milioane lei. Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, că ne vom îndeplini cu inaltă responsabilitate ah-■.............. . -. Telegrame asemănătoare au trimis și colectivele de muncă ale Trustului dc construcții și montaje miniere, Trustului de instalații și automatizări București, muncitorii. tehnicienii și inginerii întreprinderii județene de construcții montaj Buzău, cimentiștii de la Bicaz,

Ieri în țară : Vremea a fost în gene
ral instabilă și răcoroasă, cu cerul mai 
mult acoperit. Au căzut ploi, care au 
avut și caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice, în Oltenia, Munte
nia, Dobrogea, sudul Moldovei și al 
Transilvaniei și în Munții Apuseni și 
cu caracter local în sudul Banatului și 
în Podișul Transilvaniei. în rest, ploile 
au fost izolate. La vîrful Omul s-a 
semnalat lapoviță. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura aerului, 
la ora 14, era cuprinsă între 13 grade 
la Cîmpulung și 25 de grade la Timi
șoara, Sînnicolau Mare, Chișineu-Criș. 
în București : Vremea a fost instabilă 
și răcoroasă, cu cerul mai mult aco
perit. Temporar a plouat. Vîntul a su
flat potrivit. Temperatura maximă a 
fost de 22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 augusț. în țară : Vremea va 
deveni în general frumoasă, exceptînd 
sudul și estul țării, unde cerul va mai 
prezenta înnorări accentuate, în prima 
parte a intervalului, și, local, va ploua, 
în celelalte regiuni, ploile vor avea ca
racter izolat. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 20 și 30 de grade. In București : 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în prima parte a intervalu
lui, cind se va semnala ploaie sub 
formă de aversă. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura va crește ușor în 
a doua parte a intervalului.

15 august 1947 este o dată memorabilă in multimilenara istorie a Indiei. Cu 26 de ani în urmă, pe Fortul Roșu din New Delhi era înălțat drapelul tricolor ; India era proclamată indepen- . dentă. Se încheia astfel un capitol lung de dominație colonialistă, a cărei moștenire, încărcată de exploatare și înapoiere economică, foamete și epidemii, șomaj și analfabetism, trebuia lichidată. Se deschideau orizonturile unei vieți noi, care solicitau tinerei națiuni independente să-și angajeze capacitățile și energiile sale creatoare în opera de dezvoltare a țării, de consolidare a independenței naționale.In răstimpul tiv scurt care cut de-atunci,învingind greutăți firești, a reușit să dureze temeliile unei industrii naționale, creînd ramuri de însemnătate esențială, ca siderurgia, construcțiile de mașini, energetică, Industria chimică. Peste 30 000 de fabrici de diverse dimensiuni au apărut numai în ultimii douăzeci de ani. Cu prețul unor mari eforturi, prin cooperare cu țări socialiste, printre care și Româ-

rela- a tre- India.

nia, cu alte țări ale lumii, au fost construite centre metalurgice de prim r%ig, ca Durgapul, Bhilai, Ro- urkela, Bokaro, marele complex de construcții de mașini grele de la Ranchi, rafinării și uzine petrochimice, termo și hidrocentrale. Sint realizări remarcabile despre care Jawaharlal Nehru spunea că aduc Indiei „noile ei temple11 atit de necesare unei țări care este .decisă să se bizuie forțe.Aniiau înregistrat progrese însemnate în valorificarea potențialului hidroenergetic al tării, în dezvoltarea agriculturii prin extinderea sistemelor de irigație, in combaterea analfabetismului și construirea a zeci de. mii de școli de toate gradele, în dezvoltarea rețelelor sanitare.între popoarele mân și dezvoltat anilor legături trainice de prietenie și cooperare, la baza acestora situindu-se principiile denței' și suveranității naționale, egalității in drepturi, cului în terne și reciproc.ții fructuoase

pe propriileindependenței

popoarele ro- indian s-au de-a lungul
statornic indepen-

neameste- treburile in- avantajului Aceste rela- s-au

concretizat în evoluția ascendentă din ultimul timp a schimburilor comerciale și a cooperării economice și industriale. Faptul că India și România sint angajate intr-un proces amplu transformare și greș economic rește interesul mun de a urma viitor această fructuoasă. O nată contribuție in a- ceastă direcție au a- dus-o, după cum se știe, vizita făcută în India, în 1969, de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, precum și vizitele în țara noastră ale conducătorilor Indiei, contactele Ia alte niveluri. Acordurile româno-in- diene semnate în ultimii ani au dat un nou impuls relațiilor bilaterale, corespunzător intereselor celor două popoare, cauzei înțelegerii, cooperării și.- păcii internaționale.De ziua independenței naționale a Indiei, poporul român își exprimă aceleași sentimente prietenești față de poporul indian, îl felicită călduros și-i transmite urări de noi succese pe calea dezvoltării țării sale, a prosperității și progresului.

de pro- întă- co- și în caleînsem-

PRONOSPORTCîștigurile concursului din 12 august 1973.CATEGORIA I (13 rezultate) variante (10°/o) a 38 938 lei ; 2

CATEGORIA a Il-a (12 rezultate) 21.35 variante a 4 377 lei ;CATEGORIA a III-a (11 rezultate) 278.90 variante a 503 lei.
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A ÎNCEPUT EMITEREA

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni face cunoscut că unitățile 
sale din întreaga țară au început 
să emită cetățenilor LIBRETE 
DE ECONOMII PENTRU CUM
PĂRAREA DE LOCUINȚE PRO
PRIETATE PERSONALĂ.

Prin acest nou libret, Casa de 
Economii ,și Consemnațiuni pune 
la dispoziția celor care doresc 
să-și cumpere locuință proprie
tate personală din fondul locativ 
de stat un mijloc avantajos de a 
economisi sumele necesare con
stituirii sau completării avansu
lui minim.

Pentru sumele depuse pe acest 
nou libret, în vederea cumpărării 
locuinței din fondul locativ de 
stat, Casa de Economii și Con
semnațiuni acordă o dobindă de 
5 la sută pe an, indiferent de 
timpul de păstrare a banilor la 
C.E.C. Sumele economisite pot fi 
retrase oricînd și folosite și in 
alte scopuri, titularul beneficiind 
de o dobîndă de 3 la sută pe an. 
Libretul de economii pentru cum
părarea de locuințe proprietate

1

personală se emite numai nomi- 
nai, cu depuneri la vedere. ,

Pentru a deveni titularul unui ‘ 
libret de economii pentru cumpă- 
rarea de locuințe proprietate per- i 
sonală, cetățenii se pot adresa tu- ‘ 
turor unităților C.E.C. proprii, atît \ 
de la orașe, cît și de la sate. De- i 
punerile ulterioare și restituirile 
se pot efectua la oricare unitate ) 
C.E.C. proprie sau mandatară: i 
sucursale, filiale, agenții C.E.C., , 
unități poștale și ghișee C.E.C. din ' 
comune, întreprinderi și instituții.

în afară de avantajele specifi- i 
ce, titularul unui libret de eco- 1 
nomii pentru cumpărarea de lo- 
cuințe proprietate personală se < 
bucură de toate drepturile și ’ 
avantajele depunătorilor la C.E.C.: ț 
garanția statului asupra sumelor i 
depuse ; păstrarea secretului pri- / 
vind numele depunătorului și ' 
operațiile efectuate ; scutirea de 
impozite și taxe a depunerilor și l 
dobînzilor, precum și imprescrip- < 
tibilitatea lor ; dreptul de a lăsa > 
moștenire sumele depuse. )

l

0 A început construcția unui nou. obiectiv industrial în municipiul TG. JIU : fabrica de sti- clărie-menaj. Aici se va produce o gamă variată de produse de sticlărie-menaj — de la servicii de masă, pină la cupe-trofeu și articole de artizanat. • După două zile de dezbateri, ieri s-a încheiat la clubul fabricii „Solidaritatea11 din ORADEA consfătuirea pe țară a reprezentanților din industria pielăriei, Încălțămintei, cauciucului și maselor plastice. 0 146de mineri din PETRILA și LU- PENI s-au mutat in locuințe noi. Alte 1 000 de apartamente pentru mineri se află in diferite stadii de construcție. De remarcat că, in anii construcției socialiste, pentru minerii din Valea Jiului au fost înălțate peste 22 000 noi apartamente. 0 în comuna Grăniceri, județul ARAD, a fost dat în folosință un nou dispensar uman, care dispune de cabinete de consultații pentru adulți și copii, aparatură modernă, locuințe pentru medici. • Locuitorii comunei Cujmir — MEHEDINȚI — realizează, in aceste zile, prin muncă voluntar-patriotică. o serie de obiective social-culturale și lucrări edilitar-gospodărești de larg interes obștesc, printre care o baie comunală, 5 000 metri pătrați de trotuare, o bază sportivă și un teren de tenis • în zona de vest a orașului BISTRIȚA a fost dată în folosință o modernă magistrală, care contribuie la creșterea de 3—4 ori a traficului rutier în zona noului cartier Viișoara. 0 în cadrul bibliotecii Casei orășenești de cultură din RM. SĂRAT a luat ființă clubul de lectură al muncitorilor. Aici se organizează seri literare, simpozioane, seri științifice, întilniri cu oameni de cultură și artă. • Un nou succes al constructorilor de rulmenți din BRAȘOV : ș fost conectat la fluxul tehnologic un nou laminor, proiectat și executat în întreprindere. Noul utilaj se caracterizează printr-un grad ridicat de tehnicitate. • „Valea Oltului11 este numele noii cooperative meșteșugărești înființate pentru a pune in valoare zăcămintele de 'marmură din masivul Băiașului. județul VÎLCEA. Primele cantități de marmură vor fi puse la dispoziția constructorilor vilceni. • în cinstea zilei de 23 August, la PITEȘTI a apărut lucrarea „Momente din istoria luptei revoluționare a maselor populare pe teritoriul județului Argeș11, de Ion Ancu Urecheanu și Gheorghe Diaconu.

• SPORT

(Agerpres)

\TRAGERE EXCEPȚIONALĂ LOTO

LA 21 AUGUST 1973

♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

O nouă tragere excepțională Loto, in acest an, este organizată de către Administrația de Stat Loto-Pronosport în ziua de 21 august 1973, la care se vor atribui autoturisme „Dacia- 1 300“ și ,,Skoda S-10011, excursii la Budapesta (cu petrecerea Revelionului 1974), precum și cîștiguri în bani. La această tragere excepțională Loto se vor efectua 4 extrageri, atribu- indu-se 9 categorii de cîștiguri. în total sg vor extrage 29 de numere cîștigătoare.

Participarea se face cu bilete de cite 2 lei, 5 lei și 15 lei, varianta de 15 lei avind drept de participare la toate cele 4 extrageri, care se efectuează astfel : extragerea I : 8 numere diferite din . 90 ; extragerea a Il-a : 8 numere diferite din cele 82 rămase în urnă după efectuarea extragerii I (deci, primele 2 extrageri se vor efectua in continuare) : extragerea a III-a: 7 numere diferite din 90 ; extragerea a IV-a : 6 numere diferite din 90.

• Autostop : LUMINA
13,30 ; 16 : 18,30 ; 20.45.
• Aventura lui Poseidon > pa- 

14 ; 16.30 ; 19
— 8.30 : 11 ;

21, la grădină

— »: n :

la moscova încep azi FOTBAL

Jocurile mondiale universitareMOSCOVA (Prin telefon de la trimisul Agerpres, A. Berger). — înce- pind de astăzi și pînă simbătă. 25 august, Moscova va fi gazda celei de-a Vil-a ediții a Jocurilor mondiale universitare de vară, cea mai mare competiție rezervată studenților sportivi din întreaga lume. „Mica Olimpiadă11, cum mai este denumită aici această întrecere sportivă de ^amploare, polarizează in a- ceste zile atenția tuturor iubitorilor de sport din capitala Uniunii Sovietice.încă înainte de începerea întrecerilor a fost doborit un record : cel de participare. La actuala ediție a Universiadei sint prezenți peste 4 000 de sportivi și sportive din 70 de țări, față de 2 084 din. 58 de țări înregistrați în urmă cu trei ani Ia Torino.în programul Jocurilor sint incluse întreceri la 10 discipline sportive : atletism (16—19 august), baschet (16—24), gimnastică (15—19), înot (21—25), lupte (16—19), polo, pe apă (17—23), sărituri în apă (20—24),

scrimă (15—25), tenis de cimp (17— 23) și volei (16—24). Deci, timp de 11 zile, spectatorii vor putea urmări un bogat program polisportiv, la care și-au anunțat participarea numeroși campioni olimpici, mani mondiali și alți valoare.Gazdele prezintă un de valoros, din care fac tre alții, dublul campion Ieri Borzov, campionii olimpici Faina Melnik. Viktor Saneev, Ludmila Braghina (atletism), Vladimir Vasin (sărituri în apă). Redutabile se a- nunță și loturile de scrimă, luptă, gimnastică. echipele de baschet și volei ale U.R.S.S. Din rîndul oaspeților se evidențiază legații sportive ale Germane.Studenții sportivi participă cu o delegație de tivi și sportive, care vor concura la atletism, baschet, scrimă, volei, gimnastică și lupte.

record- sportivi delot deosebit parte, prin- olimpic Va-

puternicele de-S.U.A. _ ~și R. D.din România79 spor-
A
In c î t e v a r î n d u r i

MECIURILE ETAPEI 
AII-ACampionatul diviziei A de fotbal programează astăzi jocurile etapei a Il-a. în Capitală se vor desfășura două meciuri care vor avea loc pe stadioane diferite. De la ora 17.00. Rapid va intilni pe stadionul din Giu- lești echipa F.C. Argeș, iar de la ora 19.30. in nocturnă, pe stadionul' „23 August11. Sportul studențesc va primi replica e- . chipei Politehnica Timișoara.Iată întîlnirile 'din țară : Universitatea Cluj — Politehnica Iași ; F.C. Constanta — Steaua ; F.C. Petrolul — Dinamo ; A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Cluj ; Universitatea Craiova — Steagul roșu ; C.S.M. Reșița — Jiul ; U.T. Arad — S.C. Bacău. Toate aceste partide vor începe la ora 17.

HANDBAL. — Marți, în localitatea Martin au continuat întrecerile turneului internațional masculin de handbal. Echipa României a obținut un nou succes învingind cu scorul de 19—12 . selecționate Cehoslovaciei.TENIS : Clasamentul F.I.L.T.în clasamentul marelui premiu F.I.L.T., după turneul de la Cincinnati, conduce detașat tenismanul român Ilîe Năstase, cu 345 puncte, urmat de Orantes (Spania) 193,5 puncte, Kodes (Cehoslovacia) 175 puncte, Connors (S.U.A.) 143 puncte, Metreveli (U.R.S.S.) 141 puncte. La feminin. pe primul loc se află Chris Evert (S.U.A.) 560 puncte, secundată de Evonne Goolagong (Australia) 460

ȘAH : Turneul interzonal de la PetropolisCu două runde înainte de terminarea turneului interzonal de șah de la Petropolis (Brazilia), în clasament conduc marii maeștri Costa Mecking (Brazilia) și Lajos Portisch (Ungaria), cu cite 10 puncte și o partidă întreruptă. Urmează Hort (Cehoslovacia) 9,5 puncte, Polugaev- ski (U.R.S.S.) și Liubojevici (Iugoslavia) 8 puncte și 3 partide întrerupte, Gheller (U.R.S.S.) 8 puncte (2).Șahistul român Florin .Gheorghiu,, care în runda a 15-a l-a învins în 47 de mutări pe Kagan (Israel), ocupă locul 12 cu 6 puncte.

© TRANSFERĂRI
DE FOTBALIȘTI CU DREPT 

DE JOC IMEDIATDe la F.R.F. ni se comunică transferarea, cu drept de joc imediat, a următorilor jucători : Sameș — la Steaua, Ștefănescu Costică și Boc — la Universitatea Craiova, Voinea și Doru Popescu — la C.S.M. Reșița. Jucătorii Petreanu și Grigoraș se înapoiază, cu drept de joc imediat, lâ clubul Rapid.
© SANCTIONAREA 

UNOR JUCĂTORI

TRIA — 9 ; 11,30 ; 
21,15, FESTIVAL
13.30 : 16 ; 18,30 ;
— 19,45.
• Urmărire Ia
BUCUREȘTI - 8,30 ; uȚ’^SO' 
ifL:. 18.30 ; 21, la grădină — 19,45' 
STADIONUL DINAMO — I ~ 
VORIT — 10 ; 
20,30, SCALA • 
16 : 18,30 ; 21.
• Infailibilul Raffles : CAPITOL
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 : 18 30 ■ 
TAmr!* grădină — 19,45. LUCEA-

~ 9 ’ “-ÎS 13,30 ; 16 ;
18.30 : 21, la grădină — 20,15 A- 
RENELE ROMANE — 20.
O Cartea junglei : CENTRAL —
9.15 ; 11.30 ; 13,45 : 16 ; 18.15 : 20.30
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9 30
• Jucătorul : DOINA — 11- n îs.
15,45 ; 18 ; 20,30. ' ' ’
• Cu dirijabilul spre Polul Nord i 
TIMPURI NOI — 9 — 18 în conti
nuare.

fle documentare t TIMPURI NOI — 20,15.
• Dragostea începe vineri : FLA
MURA — 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,45, VOLGA —
9 : 10,45 ; 12,45 ;...................-
20,45.
O Fantoma Iul 
EXCELSIOR — 
16 ; 18,30 ; 21,
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 
grădină — 20,
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; io,ia ;
n La răscruce de vînturi 
VITA - -
18.15 ;
13.30 ;
dină -
• Un om In sălbăticie : 
RA — 9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 
20,30, la grădină — 20.
• Florentiner nr.
16 18,30.
o Heroina : 10 :
18,'30. Blow-up — _
TECA (Sala UNION).
o Distratul : MELODIA — 9 ;
11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MO
DERN — 8,45 ; 10,30 : 12.30 ; 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30, la grădină — 
20.
• Te așteptam, flăcăule : MO
ȘILOR — 15,30 ; 18. ; 20.
• Pe aripile vîntulul : 
LAR — 10 : 15 : 19,30.
• Lumea se distrează :
— 16 ; 18 ; 20, VITAN
17.30 : 19.30, la grădină 
0 Jandarmul la plimbare : ARTA
— 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20,
BUCEGI — 15,30 ; 17,45 ; 20, la
grădină — 20.30.
• Ultimul cartuș : COTROCENI 
—15,30 : 18 ; 20,15, DRUMUL SĂ
RII — 15,30 : 18 : 20,15.
e Ordonanța Selmenko : 
GREȘUL — 16 : 18 : 20. 
0 Tu, eu și micul Paris
— 15,30 ; 18 ; 20,15, la
— 20. , 
0 Antoniu și Cleopatra : 
REASCA — 15.30 ; 19.
• Cu copiii la mare : RAHOVA
— 15,30 : 18 : 20.15.
eCiprian Porumbescu : COSMOS
— 15,30 ; 19.
e ...și salută rlndunelcle : VII
TORUL — 15,30 ; 18 ; 20.
0 Simon Templar intervine : PA
CEA — 15,45 : 18 : 20,15. ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30 ; 
18 : 20,15.
0 Fluturii sint liberi : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

■ Amsterdam t 
; ii : 13.30 ;

— ±9,^5, 
20, FA- 

12.30 ; 15.30 ; 18 ;
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

14.45 ; 16,45 ; 18,45 ;

Barbă Neagră t
8.45 ; 11 ; 13,30 ;

BUZEȘTI — 9 ; 
18,15 ; 20,30, la

GLORIA — 9 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
-X---------------- --------- • . GRI_

: 15.45,
: 11.15 ; 
la gră-

18,30 ;
13,45

— 9 ; 11,15 : 13,3»
20.3», TOMIS — 9 
15.45 ; 18,15 ; 20.30, 

• 20.
AURO- 
: 13,15 ;

73 :

12 : 
:’.o.so

UNIREA —

14 : , 16.30 : 
: CINEMA-

P OPU-

MUNCA
— 15,30 :
— 20.

PRO-

: LIRA 
grădină

FLO-

puncte.internațional de tenis de a fost ciștigat de jucă- Alexandr Metreveli,Turneulla Pescaratorul sovietic care l-a învins în finală cu 6—2, 6—1, 6—0 pe compatriotul Volkov.sportivei învingătoare9—7 în partida cu Eva garia).
său Anatoli Proba feminină a revenit sovietice Olga Morozova, în finală cu 6—0, 1—6, Szabo (Un-

ATLETISM. — La Guadalajara (Mexic) au început Jocurile sportive, la care participă sportivi din - Africa și din țările Americii Latine. Iată primele rezultate ale concursului de atletism : 5 000 m : Ben Jipcho (Kenya) 14’07” ; triplusalt : Mail- sour Dia (Senegal) 15,90 m ; săritura cu prăjina : Gitta (Republica Arabă Egipt) 4,80 m ; 800 m plat feminin : Bradley (Mexic) 2’06”4/10.

Comisia de disciplină a F.R.F. a sancționat astfel jucătorii care au fost eliminați de pe teren în etapă a campionatului : (A.S.A.) — suspendare 3Nagy (Jiul) — suspendare o Bojin (Politehnica Timișoara) pendare o etapă, iar Pirvu (Politehnica Timișoara) a primit un avertisment.în cadrul de fotbal de lă Atletico a 4—2 (3—0) echipa Rapid

prima Boloni etape, etapă, — sus-
•kturneului internațional la Bilbao, echipa loca- învins cu scorul de Viena.în Belgia, fotbal C. “Continuindu-și turneul echipa spaniolă de fotbal C. F. Barcelona a jucat cu formația F. C. Anvers. Fotbaliștii spanioli au obținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0) prin punctele marcate de Filiosa.

a Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 20.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : Meleaguri fermecate — 
10.30.
o Grădina 
scriitorilor) :
— Spectacol
— 20,30.

Cișmigiu (Rotonda 
Marmura timpului 

de sunet șl lumină



CAMBODGIA

Patrioții au încercuit

MESAJUL LUI KURT WALDHEIM
localitatea Tuol Leap

ORIENTUL APROPIAT
ȘEDINȚA CONSILIULUI DE SECURITATE IN LEGĂTURĂ 

CU DETURNAREA AVIONULUI LIBANEZ

Tovarășul Luigi Longo l-a primit
pe tovarășul llie Verdeț

GENEVA 14 (Agerpres). — într-un mesaj adresat celei de-a 24-a Conferințe a Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a subliniat că „animozitățile și temerile care au deteriorat mult timp relațiile internaționale și au afectat activitatea O.N.U. sînt înlocuite. treptat, de un nou climat. E- venimente ca primirea celor două state germane în Organizația Națiunilor Unite și convocarea Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare — a spus el — constituie semne clare ale acestui nou climat". Secretarul general al O.N.U. a aver-

tizat, în mesajul său. asupra tensiunii și pericolului existente în Orientul Apropiat, Africa de Sud și Asia de sud și sud-est.Kurt Waldheim s-a ridicat împotriva cheltuielilor generate de cursa înarmărilor, arătînd că ele depășesc venitul total al tuturor țărilor din Africa, Asia de sud și Extremul Orient. „Aceste cheltuieli — a menționat el — sînt de trei ori mai mari decit sumele destinate ocrotirii sănătății, de două ori mai mari decît cele alocate educației și de aproape 30 de ori mai mari deoît ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare".

PNOM PENH 14 (Agerpres). — Forțele patriotice cambodgiene au continuat să atace zonele din jurul bazei aeriene militare Pochentong, din periferiile Pnom Penhului. Patrioții au deschis focul asupra unor linii de comunicații care leagă aeroportul de centrul capitalei. Ei au încercuit complet localitatea Tuol Leap, situată la aproximativ 10 kilometri de aeroportul Pochentong.Agențiile Associated Press și U.P.I, anunță, totodată, că avioane americane, inclusiv formațiuni „B-52“, au continuat marți să bombardeze masiv periferiile Pnom Penhului, în special zona în care este situat aeroportul.
O.N.U. POATE DEVENI UN
ÎN APĂRAREA SUVERANITĂȚII TUTUROR STATELOR

INSTRUMENT MAI EFICACE
MOSCOVA

NEW YORK 14 (Agerpres). — Consiliul de Securitate și-a continuat marți dezbaterile pe marginea plîn- gerii Libanului privind interceptarea de către aviația israeliană, deasupra teritoriului libanez, a unui avion de pasageri al companiei „Middle East Airlines".Reprezentantul Marii Britanii, Donald Maitland, a calificat acțiunea drept „nejustificabilă și inadmisibilă. Delegația engleză nu poate accepta ideea ca un guvern să fie îndreptățit de a comite acte de violență absolut incompatibile cu dreptul internațional". Reprezentantul Franței, Jacques Lecompt, a apreciat că este de datoria consiliului să condamne deschis și în unanimitate acțiunea israeliană. Delegatul R.P. Chineze, Chuang Yen, a reclamat condamnarea în modiul sever a Israelului . pentru suveranității Libanului și a normelor aviației civile, precum și adoptarea de măsuri eficiente împotriva acțiu-

nilor de acest gen. Reprezentantul iugoslav, Miljan Komatina, a declarat că este necesar ca consiliul să „condamne cu hotărîre și să interzică repetarea actelor de terorism de a- ceastă natură, în scopul asigurării securității transportului aerian internațional". Joseph Odero-Jowi (Kenya) s-a pronunțat pentru adoptarea de măsuri care să reflecte „reprobarea internațională a acțiunii israeliene", iar Laurence McIntyre (Australia) a exprimat' temerea că actele de acest gen sint de natură să agraveze și mai mult situația din Orientul Apropiat.

ROMA 14 (Corespondență de Ia R. Bogdan). — Președintele Partidului Comunist Italian, Luigi Longo, a primit la Genzano (localitate in a- propierea Romei) pe tovarășul llie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care se află în Italia la invitația Partidului Comunist Italian.Cu acest prilej, tovarășul llie Verdeț a adresat tovarășului Luigi Longo un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate din partea secreta-*

rului general al Partidului Comunist Român, t.ovarășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind, tovarășul Luigi Longo a transmis, la rindul său, cele mai bune urări de sănătate și succes tovarășului Nicolae Ceaușescu in rodnica sa activitate de conducător al partidului și statului român.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească. La întîlnire au luat parte Agostino Novella. membru al Biroului Politic și al Direcțiunii P.C.I., și Nello di Paco, membru al C.C. al P.C.I. A fost, de asemenea, prezent ambasadorul României la Roma, Iacob Ionașcu.
cel mai violarea PAKISTAN înR.P. Polonă a apărut

GENEVA 14 (Agerpres). -- Marți, în ședința plenară a Conferinței Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, ale cărei lucrări se desfășoară la Geneva, a luat cuvîntul șeful delegației române, prof. dr. Dumitru Mazilu, director adjunct științific al Institutului de științe politice și de studiere a problemei naționale. El a subliniat necesitatea intensificării activității federației în efortul de a asigura creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, în lumina rezoluției A- dunării Generale, adoptată, la propunerea României și a altor state, in anul 1972.în continuare, vorbitorul a spus că România a acționat și acționează în direcția recunoașterii tații ca Națiunile Unite să un instrument mai eficace în apărarea și întărirea independenței și suveranității tuturor statelor, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară și, potrivit Cartei, să acționeze cu toată fermitatea pentru prevenirea și curmarea actelor de agresiune sau a oricăror alte acțiuni care ar pune în primejdie pacea și securitatea internațională.Federația Mondială a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, asociațiile din fiecare țară — a arătat reprezentantul nostru — pot juca un rol tot mai important în promovarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității depline drepturi, neamestecului în treburile Interne ale altor țări, avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și decide în mod auveran destinele, calea de dezvol-

tare, renunțării la nințarea cu forța problemelor litigioase între state.în aceeași zi au luat cuvîntul reprezentanții asociațiilor din Iugoslavia, Austria, U.R.S.S., Irak, R.D. Germană, S.U.A., Italia, precum și din alte țări.
forță și la ame- în soluționarea

Semnarea
unor acorduri între 

U.R.S.S. și R.D. Vietnam

® Incident in Golful Suei

necesi- devină

în

O impresionantă demonstrație a 
avut loc la Oslo împotriva po
liticii coloniale portugheze și a 
masacrelor comise de colonia

liști în Mozambic

A intrat în vigoare noua Constituție

★Prof. dr. Dumitru ales vicepreședinte al nomice și Sociale, în lizate problemele dezvoltării economice și sociale în lumea contemporană, precum și problemele rii mediului înconjurător.
★Fostul secretar general al U Thant, a fost ales, marți, taie de președinte al Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.). U Thant a fost desemnat în această funcție in ynanimitate de delegații celor 72 de asociații naționale, participante la cea de-a 24-a Conferință a F.M.A.N.U.

Mazilu a fost Comisiei Eco- care sînt ana
protejă-
O.N.U., în cali-

MOSCOVA 14 (Agerpres). — în prezența lui Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și a lui Fam Van Dong, primul ministru al guvernului R. D. Vietnam, la Moscova au fost semnate, marți, acorduri de rare economică, tehnică și cială între Uniunea Sovietică publica Democrată Vietnam, _ rioada 1974—1975. în baza lor, Uniunea Sovietică va oferi asistență R. D. Vietnam în refacerea economiei naționale, îi va livra utilaj și materiale. Uniunea Sovietică va a- corda asistență R. D. Vietnam, printre altele, în dezvoltarea energeticii și industriei carbonifere, în construcția de șosele, în lucrările de prospecțiuni geologice, precum și în valorificarea unor terenuri înțelenite.

$
■I fi

ii «

■'■
■

Vl’filINA ECONOMICĂ

UN NOU OBIECTIV ECONOMIC RIDICAT 
DE CONSTRUCTORI ROMÂNI ÎN R.F.G.

Bad Windheim este 
o mică localitate — 
situată la cîțiva kilo
metri de cunoscutul 
centru urban Niirn- 
berg — renumită prin 
apele sale termale. 
Aici, în apropie
rea unui important 
centru medical, unde 
își îngrijesc sănătatea 
multe mii de pacienți 
anual, se ridică acum 
un șantier in plină ac
tivitate. ' Este vorba 
despre unul din șan
tierele societății româ
nești „Aroconstruct", 
•firmă apreciată din ce 
în ce mai mult pe pia
ța vest-germană a 
construcțiilor, mai ales 
după succesul repurtat 
la Marea Baltică prin 
ridicarea complexei 
stațiuni Weissenhau- 
ser-Strand. Construc
torii români s-au im
pus prin seriozitatea 
lor. prin calitatea lu
crărilor și prin res
pectarea termenelor de 
execuție.

. Conducătorul șantie
rului, inginerul Con
stantin Erbiceanu, cu 
o experiență de 12 ani 
de muncă pe șantiere, 
.dintre care trei aici, 
in Republica Federală

Germania, ne relatea
ză, intre altele, despre 
o metodă de finisare 
folosită cu succes de 
constructorii români, 
respectiv turnarea be
tonului in așa fel incit 
să poată fi considerat 
ca. beton aparent, me
todă foarte apreciată 
în R.F.G. Constructorii 
noștri au obținut un 
succes remarcabil și in 
ce privește folosirea 
zidăriei aparente care, 
de asemenea, nu mai 
are nevoie de finisaje 
ulterioare. Această me
todă a fost folo
sită la construirea 
școlii din Heppenheim, 
clădire apreciată ca 
extrem de reușită, care 
va începe să găzdu
iască primii săi elevi 
încă in această toam
nă.

Acum, la Bad Wind
heim, se construiește 
un vast complex alcă
tuit din zece corpuri 
de clădiri, dintre care 
cea mai înaltă cu opt 
niveluri. In afară, de a- 
partamente de locuit, 
complexul cuprinde 
spații comerciale, res
taurante și un bazin 
de înot acoperit.

Vizităm șantierul.

Munca are aici un 
grad înalt de organi
zare, fiecare muncitor 
știind cu exactitate ce 
trebuie și cind trebuie 
să facă o anumită o- 
perațiune, ceea ce 
duce la o produc
tivitate ridicată. Mon
tarea instalațiilor — 
apă, lumină, tele
foane etc. — se 
face pe măsura înain
tării construcțiilor, astr- 
fel incit nu mai este 
nevoie de munci ulte
rioare in zidărie sau 
planșee. Ordinea și 
curățenia domnesc 
pretutindeni.

Aprecierile de care 
se bucură constructo
rii români, rezultatele 
'muncii lor, confir
mând buna reputație 
pe care aceștia și-au 
ciștigat-o, constituie, 
totodată, o ilustrare 
concludentă a caracte
rului rodnic al coope
rării economice, sub 
diversele sale forme, 
între state, indiferent 
de sistemul social- 
politic.

N. S. SPANESCUBonn

colabo- comer- și Re- pe pe-

CAIRO 14 (Agerpres). — Luni după-amiază, în zona Golfului Suez a avut loc un incident între unități navale egiptene și israeliene.Potrivit unui purtător de cuvînt militar al R.A. Egipt, citat de agenția M.E.N., unitățile navale de apărare egiptene și bateriile de coastă au interceptat șase vedete israeliene care s-au apropiat de țărmul egiptean, în-regiunea localității Adabiya, la sud de Suez. Una dintre ele a fost lovită. Forțele inamice — a arătat purtătorul de cuvînt — au suferit pierderi, retrăgîndu-se spre est. ,

ISLAMABAD 14 (Agerpres). — Concomitent cu intrarea în vigoare a noii Constituții a Pakistanului, 1a Islamabad a avut loc. în cursul nopții de luni spre marți, ceremonia depunerii jurămîntului de către președintele țării, Chaudhry Fazal Elahi. și de către primul ministru, Zulfikar Aii Bhutto. Ceremonia, desfășurată în cadrul parlamentului, a fost transmisă în direot de postul n-ațional de televiziune.Inaugurarea noii Constituții, care coincide cu Ziua națională a Pakis-

tanului, a fost marcată prin 31 salve de salut în capitala statului și prin 21 salve în capitalele provinciale — Carachi, Quetta. Lahore și Peshawar. O serie de ceremonii, programate pentru această ocazie, au fost anulate datorită inundațiilor care afectează întinse regiuni din provincia Punjab.Atit președintele, cit și primul ministru vor rămine în funcție, potrivit noii Constituții pakistaneze, pe o perioadă de oinci ani.

Monografia 
„Republica 
Socialistă 
România46

■TEL AVIV. — Un comunicat oficial difuzat la Tel Aviv afirmă că forțele israeliene au deschis focul după ce au fost atacate în timp ce efectuau o acțiune de patrulare la nord-vest de Ras Sudar. în cursul incidentului, doi soldați is-raelieni au fost răniți ușor, iar una din cele două vedete egiptene a fost lovită.
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PIERDERI SUFERITE DE
COLONIALIȘTIIDAKAR 14 (Agerpres). — Patrioții guineezi au repurtat noi succese în lupta împotriva colonialismului portughez. care trebuie să facă față unei activități din ce în ce mai intense pe diferite fronturi — anunță un comunicat al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.). dat publicității la Dakar. ■ Bilanțul total al pierderilor suferite de trupele colonialiste în ultimele săptă- mîni se ridică morți, în timp mai mare de fost răniți.Trecind în revistă apțiunile lansate de patrioți împotriva unor tabere ale inamicului și pe diferite fronturi de luptă, comunicatul luptătorii P.A.I.G.C. au două unități de trupe care încercau să se infiltreze în zonele eliberate Tchur și Belem, pro- vocîndu-le pierderi în oameni și material de luptă/. De asemenea, patrioții au interceptat și distrus aproape complet o patrulă a armatei colonialiste, care încerca să efectueze un tur de recunoaștere în jurul taberei fortificate de la Gadamael, pe frontul Buba—Quitafine. Un alt succes a fost repurtat prin unor unități de întărire

la mai mult de 49 de ce un număr cu mult soldați portughezi au
relevă că interceptat portugheze

surprinderea inamice care
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, . '■ •
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PORTUGHEZIporniseră din localitatea Cadique spre Iemberem, acestea fiind silite să se retragă după ce au suferit grele pierderi în efective și in material de luptă.

Peru și Argentina preconizează revizuirea 
conceptelor perimate ale O.S.A.

V

LIMA 14 ’(Agerpres). — Intr-o declarație reluată de agenția Prensa Latina, primul ministru și ministrul de război peruan, Edgardo Mercado Jarrin, a. afirmat că Peru, împreună cu Argentina, cere o reexaminare a conceptului privind „securitatea colectivă continentală". Potrivit opiniilor celor două țări, acest concept, așa cum este el folosit in Organizația Statelor Americane, este perimat și

nu a slujit decît intereselor Statelor Unite.Peru și Argentina consideră vital ca aplicarea lui să fie extinsă pentru a include nu numai amenințările militare potențiale, dar și presiunile economice și politice de genul celor exercitate de S.U.A. împotriva unor țări latino-americane cu care acestea au divergențe.
RĂPIT IN JAPONIA...

. ■ ■ ; ’ lîSj'SEUL 14 (Agerpres). — Liderul opoziției sud-coreene, Kim Dae Jung, care a fost răpit, săptămina trecută, într-un hotel din Tokio, a fost găsit, luni, în fața domiciliului său din Seul, legat la ochi și cu mîinile imobilizate. El a ' declarat presei că a fost răpit de cinci sau șase necunoscuți, dintre care unii vorbeau coreeana, iar alții japoneza, și transportat în diverse locuri, fie legat la ochi, fie după ce fusese forțat să ia somnifere. Agenția Reuter scrie că ziariștii au putut vedea rănile de pe fața și mîinile omului politic sud-coreean.Kim Dae Jung, candidat la președinția Coreei de sud în alegerile din 1971, s-a exilat voluntar în străinătate, anul trecut, datorită opiniilor sale politice, cu puțin timp înainte

de intrarea în vigoare a legii marțiale declarate de șeful regimului de la feeul, Pak Cijan Hi.

VARȘOVIA 14 — (Corespon
dență de la Gh. Ciobanu) : în 
Polonia a apărut monografia 
„Republica Socialistă România", 
semnată de Andrzej Marynarski 
de la Institutul de geografie 
din Cracovia.

Referindu-se la dezvoltarea e- 
conomico-socială, monografia e- 
vidențiază mutațiile majore în
registrate în ultimii ani în ope
ra de construire 
socialiste 
tate. „.................... .........
niază că țara noastră se re
marcă 
trem 
rii 
namică este o expresie 
teristică a unui stat care, por
nind de la o moștenire grea 
din trecut, a depus în decursul 
ultimilor 20 de ani uriașe efor
turi pentru a depăși într-un 
ritm rapid înapoierea de veacuri 
și a deveni o țară cu o puter
nică industrie.

In continuare, monografia re
levă că in cursul procesului de 
industrializare socialistă s-au 
dezvoltat, în primul rind, in
dustriile metalurgică, și extracti
vă. Sint de asemenea eviden
țiate progresele înregistrate în 
dezvoltarea energeticii, în . in
dustriile alimentară, poligrafică, 
transporturi și in alte ramuri 
ale economiei naționale.

Lucrarea este bogat ilustrată 
cu fotografii reprezentind ima
gini din diferite orașe ale țării 
noastre.

a ; 
multilateral 

A. Marynarski

printr-o 
de înaltă 

industriile.
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MISIUNEA „SKYLAB**
TREI MARI ERUPȚII IN SOARE, OBSERVATE DE MEMBRII 

ECHIPAJULUIHOUSTON 14 (Agerpres). — Astro- nauții misiunii „Skylab 2“ au orientat marți telescoapele laboratorului spațial spre Soare, pentru a obține noi informații destinate înțelegerii mai bune de către oamenii de știință a activității violente a sursei de e- nergie a Pămîntului. Membrii echipajului — Bean, Garriott și Lousma — au observat deja trei mari erupții solare. Datele obținute au fost fie retransmise, cu ajutorul televiziunii, pe Pămînt, fie înregistrate pe film, ur- mind a sosi la Centrul spațial odată cu astronauții, la sfîrșitul celor 56 de zile ale misiunii. Starea de spirit a echipajului este în prezent excelentă, ca și capacitatea lor de lucru.în timp ce la bordul laboratorului

orbital continuă activitatea de cercetare științifică, echipele de tehnicieni de la Cape Kennedy fac ultimele pregătiri în vederea deplasării rampa de lansare a lb", avînd în vîrf „Apollo", necesară Pămînt a cum s-a venite la„Apollo" ar putea determina lansarea unei misiuni de salvare, prima din istoria zborurilor spațiale. Dacă ea nu va fi necesară, racheta „Saturn lb", și capsula sa spațială vor transporta pe orbită al treilea echipaj, a cărui misiune urmează să dureze, de asemenea, 56 de zile.

pe rachetei „Saturn capsula de tip puțind deveni readucerea pe âstronauți. După sur-
lansareapentrucelor trei anunțat, defecțiunile bordul cabinei de comandă

societății 
dezvol- 

i subli-

dinamică ex- 
a dezvoltă- 

Această di- 
carac-

„Pirații eterului" prosperă.• ••

RelațiileLa Moscova a avut loc, luni, o întrevedere între Nikolai Pa- tolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., și ' Pasquale Landcllfi, directorul întreprinderii petroliere italiene de stat ENI, secretar geiieral al Camerei de comerț italo-sovietice. în legătură cu această întrevedere, agenția
ProgramPrimul ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau, a anunțat că a fost elaborat un program de măsuri antiinflaționiste. prin care au fost extinse a- tribuțiile Comisiei de

comerciale sovieteT.A.S.S. relevă că Italia se numără printre principalii parteneri comerciali vest- europeni ai Uniunii Sovietice. valoarea schimburilor comerciale sovieto-italiene sporind, in ultimul deceniu, de aproximativ 2,5 ori, pentru a ajunge în anul 1972 la un total de 463,5 mi-
antiinfldționist însupraveghere a prețurilor la produse alimentare. Comisia are dreptul să cheme in fața ei pe cei răspunzători de creșterile nejustificate de prețuri.

-italienelioane ruble. U.R.S.S. și Italia colaborează in dezvoltarea industriei gazelor, prevă- zindu-se ca, în viitor, Italiei să-i fie livrate cantități însemnate de gaze naturale din U.R.S.S. ; cele două țări se pronunță pentru extinderea relațiilor economice de lungă durată.
CanadaDavid Lewis, liderul Partidului nou democrat, partenerul de coaliție al guvernului Trudeau, a apreciat că programul antiinfla- ționist anunțat este insuficient.

în localitatea albaneză 
Makeize resiunea vîthkuq, districtul Koroa, a avut loc sărbătorirea aniversării a 30 de ani de la crearea primei brigăzi de șoc a Armatei Naționale de Eliberare a Albaniei. La manifestare au luat cuvîntul Haxhi Lleshi, președintele Prezidiului Adunării Populare a R.P. Albania, și Mehmet Shehu, președintele Consiliului de Miniștri, fost comandant al primei brigăzi de șoc.

Guvernele R. D. Germane 
și R. F. Germania au c^nit să înceapă, la 21 august, la Berlin., tratative asupra reglementării pe bază de tratat a relațiilor în domeniul juridic între cele două state. Delegația R.D.G. la aceste tratative va fi condusă de Hans Ranke, secretar de stat-în Ministerul Justiției, iar delegația R.F.G. — de Giinther Erkel, secretar de stat în Ministerul Justiției.

La Geneva au avut 10Ci marîi> lucrările celei de-a 621-a ședințe a Conferinței Comitetului pentru dezarmare. Au luat cuvîntul reprezentanții Italiei și Cehoslovaciei.
Irakul și Kuweitul vor an-gaja convorbiri, la 20 august, asupra

agențiile de presă
unor probleme privind diferendul de frontieră dintre cele două țări — a- nunță postul de radio Bagdad.

Comemorarea 
lui D. Cantemir 

în S.U.A.
' Cu prilejul împlinirii a trei 

secole de la nașterea marelui 
istoric, filozof și cărturar ro
mân Dimitrie Cantemir, prof. 
Florin Popescu, titularul Cate
drei. de civilizație românească 
a Universităiii de stat din Port
land, a conferențiat in fața stu
denților și profesorilor univer
sității pe tema „Dimitrie Can
temir — personalitate română 
și europeană".

Potrivit unui bilanț pro
vizoriu, transm‘s de agenția Reuter, cel puțin 110 persoane și-au pierdut viața în nordul Indiei, ca

urmare a ploilor musonice și a inundațiilor din ultimele patru zile. Un mare număr de locuitori din aceste zone au rămas fără adăpost. Unități ale forțelor terestre indiene și ale aviației desfășoară operațiuni intense de salvare și de ajutorare a sini«- traților.
Majorarea cu aproximativ 16la sută a tarifelor la convorbirile telefonice, telex 'și telegrafice cu regim internațional a fost anunțată de Ministerul francez al Poștelor și Telecomunicațiilor. Măsura a intrat în vigoare începînd cu data de 13 august.
Congresul Uniunii Națio

nale a Femeilor din Tunisia și-a deschis lucrările în localitatea Monastir. Luînd cuvîntul la ședința de deschidere, președintele republicii, Habib Bourguiba. a subliniat rolul crescind al femeilor in societatea actuală tunisiană. La lucrări participă reprezentante ale unor organizații de femei din diferite țări. Din România participă o delegație con

„Vorbește Veronica", „Vorbește Atlantis", „Aici Condor"... In 
flecară zi, timp de 20 
de ore, pe diverse lun
gimi de undă, aceste 
semnale sint intercep
tate de locuitorii și 
turiștii aflați pe lito
ralul Mării Nordului.

Cu ani în urmă, a- 
pariția. primelor pos
turi de radio-pirat, in 
aceasta zonă, declan
șase un mare scandal 
internațional. S-au ex
primat nenumărate 
proteste I diferite 
țări afectate au adop
tat măsuri de comba
tere a activității clan
destine a acestor pos
turi. Cu toate acestea, 
emisiunile-pirat nu au 
încetat, 
businessul 
undelor 
continuu. El se bazea
ză pe scoaterea unor 
mari beneficii din re
clame și publicitate, 
fără plata impozitelor 
cuvenite. Inventivii 
întreprinzători caută 
in toate chipurile 
să-și ciștige populari
tate. Pe țărmul olan
dez al Mării Nordului

Dimpotrivă, 
pirateriei 

a prosperat

poți întîlni, la tot pa
sul, afișe care anunță 
reuniuni ale clubului 
„Veronica", baruri 
dancinguri in care 
cintă muzică „ă 
V eronica", discuri 
ultimele imprimări 
„Veronicăi". Toate sub 
patronajul stației 
radio plutitoare cu 
celași nume.

„Succesul" celor 
la „Veronica" a stir- 
nit invidia concurenți- 
lor. Recent, in aceeași 
zonă și-a făcut apari
ția stația „Atlantis", 
dotată cu un emițător 
mult mai puternic de
cit al multor posturi 
oficiale de radio de pe 
litoralul Mării Nordu
lui. Zilele trecute, de 
pe valurile mării a în
ceput să transmită și 
radio „Condor"...

Nu rare sint cazuri
le cind, captind lun
gimi de undă străine, 
posturile clandestine 
împiedică recepționa- 
rea în condiții norma
le a unor posturi de 
radio naționale. Pe 
de altă, porte, activi
tatea stațiilor-pirat le
zează interesele finan
ciare ale radioului și

transmit:
dusă de Suzana Galpal, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor.

Pescarii din regiunea 
Rhruzzi sint >mPieăicați să pescuiască de o substanță gelatinoasă — ivită în ultimhl timp în apele Mării Adriatice, care umple năvoadele și le rupe. Potrivit datelor furnizate de laboratorul de biologie marină de la Fano, este vorba de o substanță produsă de diverse organisme unicelu- lare, care formează planctonul. Fenomenul nu este necunoscut dar este pentru prima oară cind capătă astfel de proporții. El ar putea fi provocat de creșterea bruscă în mediul acvatic a unor substanțe ce determină algele să producă gelatină, cum ar fi sărurile nutritive, materiile organice sau chiar poluarea apelor mării.

Un puternic incendiu,care a provocat pagube materiale evaluate la zeci de' milioane franci belgieni, a izbucnit în zona depozitelor portului Anvers.

și 
se 
la 
cu 

ale

de
a-

de

presei dintr-o serie de 
țări nordice, ale1 căror 
venituri scad, pe mă
sură ce reclamele u- 
nor firme (și deci și 
banii) iau calea mării. 
Opinia publică din 
numeroase țări de
nunță caracterul insi
pid al programelor 
transmise de asemenea 
stații de radio, pro
grame orientate spre 
cele mai primitive 
gusturi. Nu întîmplă- 
tor, Parlamentul olan
dez a ratificat, recent, 
Convenția de la Stras
bourg care interzice 
ocuparea nelegală -a 
radiofrecvențelor. In 
Belgia se discută chiar 
posibilitatea trimiterii 
de nave ale marinei 
militare pentru captu
rarea stației „Atlan
tis".

Vor reuși aceste mă
suri „forte" să aducă 
la tăcere pe pirații 
undelor ? Deocamdată, 
după cit se pare, a- 
ceștia rămîn indife
renți la apelurile au
torităților. Iar aface
rile lor prosperă...

Eugen IONESCU

Convorbiri sovieto-polo- 
neze. Piotr Jaroszewicz, membru al Biroului' Politi-c al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, aflat la Moscova într-o vizită de lucru, a avut o intfîlnire cu Alexei Kosîghin. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice. Au fost discutate probleme legate de coordonarea planurilor de dezvoltare a economiei naționale a celor două țări pe perioada 1976—1980.

Crearea unui birou spe
cial însărcinat cu protejarea drepturilor civile ale indienilor americani a fost anunțată de Stanley Potitinger, ministru adjunot al justiției al S.U.A.

Accident de cale ferată 
în R.D.G. în urma deraierii a patru vagoane ale unui tren de pasageri pe ruta Reichenbach — Werdau, în apropiere de Karl-Marx- Stadt, și-au pierdut viața opt persoane și alte patru au fost grav rănite, 20 de pasageri suferind răniri ușoare. O comisie a Ministerului Transporturilor s-a deplasat la fața looului.
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