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de partid, o nouă treaptă
in edificarea conștiinței
socialiste a oamenilor munciiLa 1 octombrie începe un nou an • în învățămintul de partid. Impor- . tanța evenimentului ne apare în întreaga sa semnificație în lumina atenției excepționale acordate de partid activității politico-educative pentru ridicarea nivelului de conștiință al tuturor celor ce muncesc.Așa cum se știe, plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 a apreciat educația comunistă ca o parte esențială și inseparabilă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate — operă implicînd în mod necesar nu numai un înalt grad de dezvoltare a bazei tehni- co-materiale, o organizare superioară a societății,. ci și un om nou, cu o conștiință revoluționară înaintată, cu o concepție filozofică și etică avansată și un spirit de profundă responsabilitate socială.în ansamblul activității atît de complexe și de bbgate pentru formarea omului nou, un rol de cea mai mare însemnătate revine in- vățămîntului de partid, ca instrument de propagare largă in mase, a ideologiei și politicii marxist-le- niniste a partidului, de educare partinică, revoluționară.Ponderea pe care învățămintul de partid o deține în ansamblul activității ideologice a partidului este ilustrată de faptul că la cursurile variate ce vor funcționa în noul an, în cadrul organizațiilor de partid sau pe lingă cabinetele de partid vor studia peste două milioane și jumătate de comuniști șl alți oameni ai muncii. De asemenea, circa două milioane și jumătate de tineri vor urma învățămîn-

tul politico-ideologic organizat de Uniunea Tineretului Comunist, iar zeci și meni ai ______ _ ____  ___prinși în învățămintul de vor audia expunerile, rile, consultațiile pe politico-ideologice organizate mestrial de consiliile Frontului Unității Socialiste, organizațiile sindicale și de femei.în centrul invățămîntului. de partid se vor afla în acest ap aprofundarea în continuare a documentelor Congresului al X-iea și Conferinței Naționale, a hotăririlor plenarelor ulterioare ale Comitetului Central, a expunerilor și articolelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cunoașterea legilor și măsurilor de perfecționare a activității în diversele domenii ale vieții noastre sociale.Noul an de studiu, se va desfășura sub semnul unui eveniment ' de o excepțională importanță în viața partidului și a întregii țări — ■ Congresul al XI-lea al P.C.R. care ,va jalona direcțiile dezvoltării viitoare a societății noastre. Pe măsură ce proiectele de documente ale congresului vor fi supuse discuției publice, ele vor forma obiect de dezbatere și în învățămintul de partid. Aniversarea a trei decenii de Ia -eliberarea patriei va prilejui un amblu bilanț al cuceririlor socialiste ale poporului nostru în a- ceastă etapă istorică.Organizațiile de partid, propagandiștii, lectorii, toți cei care au răspunderi în conducerea și desfășurarea invățămîntului de partid.

mii de oa-sute de muncii care nu sint cu- partid informă- probleme tri-
inclusiv cursanții. participanții la feluritele forme de învățămînt sînt chemați să asigure o continuă și substanțială îmbunătățire a acestuia in noul an, să pună din plin în valoare forța sa educativă, să-i imprime acele trăsături care condiționează în mod hotărîtor puterea lui de influențare a conștiințelor : CARACTERUL CREATOR. SPIRITUL PARTINIC, MILITANT, LEGĂTURĂ INDISOLUBILĂ CU VIATA, CU REALITĂȚILE CONCRETE ALE ROMÂNIEI. CU SARCINILE PRACTICE CE REVIN COMUNIȘTILOR, CELORLALȚI OAMENI AI MUNCII ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII CONTINUE A TARII NOASTRE PE CALEA FĂURIRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE.Pentru a veni în ajutorul propagandiștilor și cursanților. teia" va continua să anul acesta săptămînal destinată invățămîntului Probleme teoretice de care va cuprinde articole teoretice, răspunsuri la întrebări, recomandări bibliografice. în mod sistematic va fi abordată în cadrul acestei rubrici tematica deosebit de complexă ce formează nroe-emul CURSURILOR DE STUDIERE A PROBLEMELOR FĂURIRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE, fără de blica și teoretic, interes, Invățămîntului de partid.

..Scîn- publice și o rubrică de partid: actualitate,

în a- aceasta, „Scinteia" va pu- alte materiale cu caracter pe teme actuale de larg utile tuturor cursurilor
în numărul de azi al ziarului (pagina a IV-a) publicăm primele două consulta 
ții, avînd ca temă :

• CE ELEMENTE DEFINESC ETAPA FĂURIRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATE 
RAL DEZVOLTATE?

• DE CE FĂURIREA SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE CONSTI 
TUIE 0 ETAPĂ OBIECTIV NECESARĂ ÎN EVOLUȚIA SOCIETĂȚII NOASTRE SPRE C0 
MUNISM ?

Cum folosim,
cum gospodărim

MATERIA PRIMA
ENERGIA
COMBUSTIBILUL

Rodnic
bilanț

hunedoreanîncheierea bilanțului privitor la activitatea desfășurată de Combinatul siderurgic Hunedoara în opt luni ale anului (în fotografie, o imagine de la furnale) evidențiază' faptul că, în această perioadă, siderurgiș- tii au realizat o producție industrială suplimentară in valoare de peste 115.5 milioane lei. producția-marfă vîndută și încasată depășind cu 60 727 000 lei nivelul planificat. Semnificativ este sectoarele tribuit la fizice cutalurgic, peste 16 300 tone fontă, 36 590 tone oțel Martin și electric și mai mult de 22 000 tone laminate finite. La capitolul eficiență, siderurgiștii hunedo- reni au înscris — in 7 luni — 17,5 milioane lei economii suplimentare la prețul de cost și aproape 50 milioane lei beneficii peste plan.

ca toate secțiile și combinatului au con- depășirea producției 25 000 tone cocs me-

O întrebare permanentă așteaptă, la fiecare 
loc de muncă, răspuns prin fapte

5

După cum este cunoscut, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, începînd cu trimestrul II a.C;, marea majoritate a întreprinderilor industriale a trecut la aplicarea tino r norme de consum de materii prime și materiale, de energie și combustibil îmbunătățite. Rezultatele traducerii în viață a acestei sarcini economice majore sînt demne de relevat. Folosind norme de consum mai „strinse". fundamentate pe baze științifice, în conformitate cu dotarea tehnică modernă șl cu cele mai bune realizări obținute în unități similare din țară, colectivul Combinatului siderurgic din Galați, de pildă, a economisit, numai în trimestrul II a.c„ aproape 3 700 tone de sleburi, iar Combinatul siderurgic din Hunedoara — 139 tone de lingouri din o- țel carbon. Economii mari de metal au consemnat, în prima parte a anului, și întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești — 4 056 tone, prinderea de mașini grele din rești — 589 deSînt 'multiple tivele dintr-un au acționat în îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, pentru gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materialelor, combustibilului și energiei. Mai întîi, este vorba de reproiectarea și modernizarea unor produse — bază sigură pentru diminuarea normelor

între- Bucu-tone.căile prin care șir de întreprinderi practică, sub directacolec-

însemnări de

1

cauciuc sintetic de pe a început să producă o nouă linie de• BORZEȘTI — La uzina de platforma petrochimică. Borzești — in cadrul probelor tehnologice fabricație. Amplasată în spațiile existente și folosind rezervele de capacitate ale celorlalte instalații, noua linie de fabricație a cauciucului sintetic a fost realizată cu fonduri de investiții mult mai mici decît cele planificate. De menționat că toate utilajele tehnologice au fost montate fără ca procesul de producție să se intrerupă. Meritul revine specialiștilor uzinei, precum și muncitorilor din echipele conduse de Ion Marinescu și Ion Pardan. La noua linie, cauciucul sintetic se obține după o tehnologie modernă — elaborată în uzină pe baza experienței și cercetărilor efectuate de specialiști — și cu consumuri de utilități mult mai reduse.

Prin intrarea in funcțiune a celei de-a cincea linii de fabricație, producția de cauciuc sintetic a uzinei de pe Valea Trotușului sporește cu peste 30 la sută.• BAIA MARE — Cu 10 zile mai devreme au fost încheiate, la flotația exploatării miniere din Baia Borșa, lucrările la cea de-a cincea linie de flotare. instalație destinată preparării minereului complex de la mina Gura Băii. Noua linie de flotare este concepută pe aplicarea unui proces tehnologic modern, cu deosebire la faza de filtrare, prin utilizarea filtrelor cu discuri de mare productivitate. Importanța noii linii de . flotație este subliniată si de faptul că uzina de preparare își sporește astfel capacitatea în pragul unui nou an de producție, cînd mina Gura Băii urmează să-și dubleze producția de minereu extras.

de consum industrial. La întreprinderea sibiană „Independența", bunăoară, în 8 luni din acest an. printr-o serie de modificări constructive s-au economisit, la producția de transportoare cu cîrlige, peste 15 tone de metal. Alte 14 tone de metal au fost economisite în urma reproiectării u- nui cuptor de tratament termic și a unei mașini de sablat. Pe baza reproiectării altor produse, constructorii de mașini sibieni și-au propus ca, pină la sfirșitul anului, să mai înregistreze economii însumînd circa o sută de tone de metal. Demn de relevat este, totodată, că la întreprinderea de prelucrare a lemnului din Constanța s-au economisit în 7 luni din acest an — prin reproiec- tarea produselor repere din lemn metale — 90 mcBune rezultate rării sistematice bilite obțin diferite colective de treprinderi și prin promovarea unor noi tehnologii de fabricație și perfecționarea celor existente. Anul a- cesta, în secțiile întreprinderii de rulmenți din Bîrlad, în urma aplicării unor asemenea procedee, consumul de metal a fost redus cu 12 la sută, iar cel de energie electrică de peste două ori. Prin folosirea amestecurilor adecvate pentru fiecare sortiment de fire de bumbac și prin diferite măsuri de perfecționare a tehnologiilor de producție, textiliștii întreprinderii „Oltul" din Sf. Gheor- ghe au economisit, în opt luni ale anului, o cantitate de fire din care se pot obține 140 000 mp de țesături. Harnicul colectiv de aici și-a majorat recent angajamentul anual, hotărînd să realizeze suplimentar, prin economii de materii prime, 55 tone .de fire de bumbac (în loc de 45 tone) și 200 000 mo de țesături, față de 150 000 mp cît se prevăzuse inițial.O sursă de economii din ce în ce mai bine pusă în valoare în numeroase unități constă în utilizarea deșeurilor, în înlăturarea pierderilor din rebuturi. Pe baza unor acțiuni largi în acest domeniu, colectivul" fabricii de mașini casnice „23 August" din Satu-Mare misit. în 8 luni. 110 tone de din oțel și fontă, din care alizat 2 300 de mașini de gătit cu gaze lichefiate peste sarcinile de plan. Prin reducerea deșeurilor și a rebuturilor, filatoarele de la fabricile

înlocuirea unor mase plastice și material lemnos, domeniul micșo-si cu de în a consumurilor sta- în-

emailate a econo- laminate s-au re-

„Arta textilă". „Bumbacul" și „Garo- fița" din Timișoara, precum și cele de la intreprinderea „Industria tex- tilă“-Lugoj au reușit să economisească, tot în 8 luni, o cantitate de fire din care se pot obține aproape 30 000 mp de țesături.Experiența valoroasă acumulată in multe întreprinderi în domeniul raționalizării consumurilor de materii prime și materiale, economisirii combustibilului și energiei pune în evidență. cu deosebită tărie, necesitatea generalizării unor asemenea rezultate, a stăvilirii risipei și consumurilor exagerate din anumite unități industriale. Cauzele unor atari situații sînt, de cele mai' multe ori, de ordin intern, fiind generate de insuficienta preocupare pentru gospodărirea cu înalt simț de răspundere a resurselor materiale, combustibilului și energiei. Faptele arată că ponderea principală în depășirea de către unele întreprinderi a consumurilor planificate la metal, cocs, lemn, in irosirea anumitor cantități de combustibil și energie o dețin neajunsurile privind lipsa de preocupare pentru îmbunătățirea constructivă a produselor, pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație, ca și frecventele abateri de la disciplina tehnologică și de producție. Așa, de pildă. dacă in prezent, față de norma de consum de metal stabilită, la osiile realizate de Fabrica de osii și boghiuri din Balș se folosește cu 154 kg mai mult metal pe bucată, aceasta se datorează tolerării din partea cadrelor tehnice și de concepție a unor deficiențe de-a lungul procesului tehnologic. Cît privește consumul suplimentar determinat de rebuturi și de utilizarea de materiale cu dimensiuni decît cele prevăzute documentațiile tehnice, volumul cestuia continuă să se mențină alocuri la un nivel ridicat. în 12 tați constructoare de mașini, ‘ care ,,Progresul“-Brăila, întreprinderea „Tractorul" și întreprinderea da autocamioane din Brașov, „1 Mai"- Ploiești, întreprinderea mecanică de utilaj din Medgidia, întreprinderea mecanică din Cîmpina — consumul suplimentar de metal, datorat unor astfel de deficiente, a însumat, în primul semestru, o cantitate echivalentă cu consumul normat pentru fabricarea a 2 470 de tractoare U-650 M
(Continuare în pag. a Il-a)

alte 
in a- pe uni- între

In numele legii, al rațiunii, 
SĂ APĂRĂM NATURA!

REPORTAJ

PE GLOB

• Luminile multico

peste cincisprezece ani, pentru mine, începutul auriu al toamnei, plin de subtilă melancolie, de sentiment al plinătății naturii, de meditație calmă și de regenerare psihică, se confundă cu alunecările lotcii tăcute prin canale pierdute, cu întinderea pură a ghiolurilor, cu nopți ne- sfirșite sub. cer spuzit de stele, cu zborul în palid al înserării lor. de păsări, cu Dunării, această unică în lume, natura a așezat-o nia....Mă întorc de sufletul îndoit.M-aș putea adresa, mai literar, cu patetice cuvinte, sufletelor și sentimentelor, dar n-o fac.Mă adresez deci rațiunii, spiritului științific care guvernează întreaga noastră viață politică, economică și socială.Mă adresez celor care

azurul al mii- Delta minune pe care în Romă-acolo cu

știu și simt că viitorul socialist ■ al României nu poate însemna un .univers impersonal, de beton, apele poluate, cu gradat de gaze, pustiu, cu natura ponentă esențială tualității luită, batjocorită.Mă adresez celor care au competența și puterea, consfințită de-o Lege, cu care au fost învestiți de națiune, de-a păstra și fructifica pe un plan superior, rațional și armonios, tezaurul național pe care l-au păstrat și apărat cu prețul vieții, în împrejurări vitrege, înaintașii noștri și de care sintem cu toții răspunzători in fața viitorului, a istoriei, a urmașilor noștri, să facă .totul să-și facă datoria !) tru ca Delta noastră rămină o amintire roasă și un veșnic reproș.Nimeni nu ne-ar ierta dacă aici, caricaturizind

cu aer de- cu cer — com- ______ a spiri- naționale — si-

nesăbuit adagiul poetului antic, vom uni inutilul cu neplăcutul.în țările avansate industrial se cheltuiesc astăzi și se vor cheltui în viitor
Titus POPOVICI

(adică pensă nu dure-

sume uriașe pentru a în- . cerca să se repare daunele aduse mediului natural de o dezvoltare impetuoasă, dar anarhică, unilaterală, rezultat obiectiv, al goanei după profit cu orice preț, fără perspectivă, într-o de- zarmonie esențială, generatoare de crize..Noi avem avantajul major de-a construi o societate avansată multilateral, conform unui plan de perspectivă, al cărui țel su-

prem e omul, in care omul e stăpinul proceselor declanșate zonierul nu e o sum, in unei colectivități se înfăptuiește în dauna și pe spatele altei colectivități și. mai ales, nu in dauna acelor valori durabile care nu .sint numai ale noastre, ci ale omenirii întregi.Aceasta e linia generală a dezvoltării socialiste’ a României, aprobată. însușită si urmată dc întregul popor, clar, științific, fără echivoc, definită în toate documentele partidului nostru. Ea a inspirat și Legea de ocrotire a naturii.De ani de zile văd cum, în contrast cu rea realitate a țării noastre,- Delta - Dunării, această perlă a patriei, se degradează : am vorbit cu sute de oameni, am citit zeci de articole mai mult sau

de. el și nu pri- lor : socialismul societate de con- care bunăstarea
mai puțin documentate, am auzit declarații liniștitoare. dar știu, am văzut că acolo. în Deltă, interesele se bat cap în cap. Nu e vorba de interese duale : toată lumea, factorii care concură valorificarea Deltei

lore ale Șanhaiului

• Un vas cu spe

însă ma

indivi- toți la sint animați de cele mai bune intenții...Dar... și acest ..dar" e foarte dureros, păsările își părăsesc sanctuarul lor milenar, peștele e din ce în ce mai rar. papura invadează. rizomii -mor. canale tăiate aiurea perturbă circulația naturală a faunei. Dunărea albastră are culoarea nămolului, ghioluri altă dată cristaline, pline de o viață colcăitoare, devin întinderi de moartă. -Cele ce urmează nu rîndurile unui „poet" ochii întorși spre un cut -idilizat și, care ar

ranțe acosta la

Messina...

® „Nu este pace sub

măslinii din Ara

apăsînt cu here-
(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS
„La mulți 
ani!“

Casa soților Gheorghe ți 
Ravița Croitoru din orașul Gura 
Humorului (Suceava) devenise
— la propriu ți la figurat — 
neîncăpătoare. Erau de față 
Mihai — mecanic la combina
tul minier, Raveica — munci
toare la industria locală. Dumi
tru ți Loghin — conducători 
auto, Vasile — strungar, Ion — 
elev in clasa a X-a, Garofa — 
elevă la școala profesională din 
Botoșani. $i, bineînțeles, nu pu
teau lipsi nici Doina — elevă in 
clasa a VIII-a, Petru ți Pavel
— clasa a Vil-a, Georgeta — 
clasa a V-a, Nicoleta ți Mircea
— clasa a IV-a, nici Andrei ți 
Ilarion, care sînt, deocamdată, 
acasă. Toți cei 15 frați au ținut 
neapărat să fie prezenți la ani
versarea a 50 de ani a părinți
lor lor. Ața s-au adunat in casa 
sărbătoriților 15 buchete de 
flori. în semn de stimă ți dra
goste față de cei ce i-au cres
cut. O zi de neuitat, cu de 
ori „La mulți ani !“.

fi

15

Atentie9

la „micul
amănunt"!Intr-una din zilele trecute, sudorul Constantin Rotaru și lăcătușul Marin Zborbiu, de la Fabrica de materiale de construcție și produse chimice Craiova, s-au apucat să monteze un tub de sticlă gradat la un butoi de metal de 200 1 pentru verificarea debitului de benzină din interior. Operație banală, dacă cei doi ar fi respectat una din normele elementare de securitate a muncii și anume să verifice dacă în butoi mai sînt sau nu reziduuri de benzină. Omiterea acestui „mic amănunt'4 s-a soldat cu consecințe tragice. In clipa în care primele scintei au pătruns în butoi, acesta a făcut explozie, M. Z. fiind cidentat mortal. ac-
Ciobanul
care si-a 
vîndut de 
două ori
turma

Șoarț 
caval 
stina

Gheorghe Maxim din 
(Brașov) ți-a procurat un 
și s-a angajat cioban la 
cooperativei agricole de produc
ție din localitate. într-o noapte 
însă, după un cintec de inimă 
albastră, a scos din turmă 13 oi 
și, din magazie — 200 kg de
tină, le-a vindut unor necunos- 
cuți, a incălecat pe un cal (care 
nu era al lui) ți... a pornit-o la 
drum. A poposit la o stină din 
Apața. Responsabilul acesteia, 
Viorel Marian, l-a angajat ime
diat cioban, dar după citeva 
zile Gh. M. a prins iarăși dor 
de ducă. S-a urcat pe calul cu 
care venise, a prins de căpăstru 
și pe roibul responsabilului 
stinei șt i-a vindut pe amlndoi 
in Făgăraș. La scurt timp s-a 
tutors la tirg cu niște mioare 
„găsite" păscind pe marginea 
șoselei. După aceasta, s-a oprit 
tocmai în 
dus-o vreo 
mare și... a rămas fără nici un 
ban. Ce " ' " ' '
situație ? S-a intors iarăși 
caval și a pornit spre o nouă 
stină. De 
ieșit în cale organele de miliție 
ți a fost nevoit să-și schimbe 
direcția de mers...

Medgidia. Aici a 
două zile pe picior

să facă ei in această 
la

data aceasta însă t-au

Timisesti’73• »De la o vreme, locuitorii din Timișești, județul Neamț, au constatat că fîntînile din comuna lor au tot mai puțină apă. încetul cu încetul, în urma unor lucrări de captare a apelor freatice din apropiere, izvoarele lor începeau să sece. Curînd, întreaga comună a rămas fără apă. In urma acestui fapt a fost forat imediat un bazin de cap- ' tare pe valea rîului Moldova, de unde apa este adusă prin conducte pină în casele oamenilor. Urmarea ? Comuna Timișești este prima localitate lă din ținutul Neamțului a rămas fără fîntîni. în lor au apărut pină acum 30 de cișmele publice.
rura- care locul peste

De la o 
simplă 
creangă...

Gura . Beliei (Prahova) 
stație prin care trenurile 
de obicei, ca vintul. Si, totuși, 
deunăzi, intr-un interval de 
două ore au oprit nu mai puțin 
de 16 trenuri (12 de marfă și 
4 de persoane). Cauza 2 O de
fecțiune la linia de contact. Mo
tivul ? Constantin Iordache, 
montator la districtul Cimpina, 
se apucase, cu de la sine pu
tere, să taie crengile unui co
pac aflat in apropierea macazu
rilor de la intrarea in stație. O 
creangă buclucașă a căzut peste 
linia electrică, rupind-o. Inci
dent neprevăzut in urma că
ruia trenurile au înregistrat, 
laolaltă, 1307 minute întîrziere.

— o
trec,

Rubrică redactată de
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe DAVID 
ii corespondenții „Scînteii"

-Ne scriu corespondenții voluntari -
Cum s-ar putea economisi

10 000 m c gaz metan într-o orăPutem spune că. astăzi, la Combinatul siderurgic Galați există o experiență bună in domeniul ieftinirii producției prin economisirea de materiale și mai cu seamă prin reducerea consumului de combustibil natural. Să concretizăm. In urma unor studii efectuate de specialiști din cadrul combinatului, s-a aiuns la concluzia că gazul rezultat din arderea cocsului în furnal (gazul de furnal, cum i se mai spune) poate fi folosit în procesul de producție,. înlocuind consumul de combustibil natural. Astfel, numai prin folosirea instalațiilor de pigaz — amestec de gaz de furnal și gaz metan — la 13 cuptoare. adînci de la laminorul slebing se economisesc într-o oră 3 500—4 000 metri cubi de gaz metan.Gazul de furnal are si alte întrebuințări. El este folosit, bunăoară, în stația de suflante pentru încălzirea aerului ce urmează a fi insuflat in furnale. Termocentrala de pe platforma combinatului folosește, de asemenea. gazul de furnal sub formă de pigaz. Prin multiplele întrebuințări, gazul de furnal a înlocuit, de la începutul anului, a- proximativ 290 milioane metri cubi de gaz metan. Numai la preîncălzirea aerului de combustie introdus în furnale s-au e- conomisit 85 000 tone combustibil conventional. Pînă la sfîrșitul anului sint prevăzute să intre in func

țiune instalațiile de pigaz de la cuptoarele cu propulsie din laminorul de tablă groasă și laminorul de benzi late la cald. Tot în această perioadă va intra în funcțiune instalația de folosire a gazului rezultat din fabricarea cocsului care, în prima perioadă, va reduce consumul de gaz metan eu 10 000 metri cubi pe oră. Aceasta va permite anual realizarea uriei economii de combustibil conventional de 95 000 tone. .Cu toate aceste realizări. trebuie să arătăm însă că problema folosirii integrale a gazelor de combustie, rezultate din producerea fontei si cocsului. nu este rezolvată în

totalitate. Cauzele trebuie căutate în faptul că atît beneficiarul. adică combinatul siderurgic, cît și constructorul (întreprinderea de construcții si montaje siderurgice) nu au acordat atentia cuvenită executării la timp a instalațiilor care să permită consumarea în producție a acestui combustibil. Calculele arată că, dacă s-ar folosi pi- gazul la toate cuptoarele adînci existente în combinat. s-ar economisi într-o singură oră 10 000 metri cubi gaz metan. O canti-, tate importantă de combustibil ce ar putea căpăta alte întrebuințări în economia națională !
Aurel CAZACU
din grupul de corespon
denți. voluntari ai „Scîn
teii" de la Combinatul 
siderurgic Galați

„Să plătească 
cei ce au provocat paguba"Cu cițiva ani în urmă, la cooperativa agricolă de producție Motoșeni. județul Bacău, s-a construit o instalație pentru alimentarea cu apă a sectorului zootehnic. S-a forat un put de mare adîncime. prevăzut cu castel de apă. s-au instalat circa 2 000 metri liniari conductă metalică, un motor etc. Costul întregii lucrări se ridică la aproape 200 000 lei. După recepționarea și darea ei în folosință, instalația n-a funcționat de- cît citeva luni, după care, nu se știe din ce motive, s-a renunțat la utilizarea ei. In prezent, conducta

ruginește în pămînt, puțul și castelul de apă au început să se degradeze sub ochii nepăsători ai conducerii C.A.P., în timp ce a- provizionarea sectorului zootehnic cu apă se face foarte greoi. De ce s-au Cheltuit oare atîția bani și materiale pentru o lucrare care de ani de zile stă degeaba ? Pagubele produse trebuie, firește, plătite din buzunarul celor răspunzători de abandonarea instalației și nicidecum al cooperativei.
Un grup de cooperatori 
de la C.A.P. Motoșeni, 
județul Bacău

Pe scurt,• De la începutul anului, la secția mecanoener- getică din cadrul întreprinderii „Nicolina" Iași s-au economisit peste plan 40 tone combustibil convențional și 280 000 kWh energie electrică. Aceste economii s-au realizat, în principal, printr-o mai bună aprovizionare a locului de muncă, evitarea oricărui gol în funcționarea mașinilor și instalațiilor, tinerea unei evidențe stricte a consumurilor de benzină la mijloacele de transport. (Constantin Petro viei, tehnician).• De mai bine de doi ani, în curțile unităților sătești ale cooperației de consum din județul Sălaj zac, aruncate claie peste grămadă, peste 500 tone deșeuri metalice, adunate de cetățeni și elevi. Intervențiile repetate la conducerea întreprinderii județene de prelucrare și colectare a deșeurilor metalice s-au soldat doar cu... promisiuni care n-au fost onorate. (M. Marin, Șim- leul Silvaniei, județul Sălaj).•. în stația Cărbunești, care aparține de Regionala de căi ferate Craiova, așteaptă să fie ridicate, încă de la începutul lunii iunie, circa 800 tone de îngrășăminte chimice. Destinatarii : cooperativele a- gricole de producție Alunu, Grădiștea, Zătreni, Si- nești, Tina, Mateești, Văleni, Miloștea, Livezi, Pî-

din scrisorirîieni și Colțești din județul Vilcea. Din cauza depozitării necorespunzătoare, îngrășămintele respective s-au degradat în cea mai mare parte. (Ing. Di- mitrie Golopența, Regionala de căi ferate Craiova).• Odată cu terminarea lucrărilor de construcție, cu trei ani în urmă, a liniei ferate secundare, care face legătura între fabrica de ciment și gara orașului Cîmpulung--Argeș, constructorul „a uitat" să ridice și materialele rămase neîntrebuințate. La fata locului mai pot fi văzute și astăzi, împrăștiate pe malul rîului Tîrgului, sute de șine și traverse de linie ferată, zeci de colaci de sîrmă, fier-beton, peste 100 butoaie de bitum, mii de kilograme de var și ciment pietrificat etc. Cînd se va face decontul acestei risipe și din buzunarul cui ? (Stelian Răchițeanu, pensionar, București).• Pe drumul forestier dintre localitățile Oboga și Călin, județul Olt, se află, abandonat de cîteva luni, un tractor cu șenile. Multe din piesele principale ale acestuia au fost sustrase, iar cele care au mai rămas ruginesc în voie. Oare pe cei care îl au in evidență nu-i mai interesează soarta acestui utilaj ? Qă doar nu-i vorba de un ac în carul cu fîn ! (Ionel Popescu, comuna Morunglav, județul Olt).

Imagine din cartierul bucureștean „Drumul Taberei" Foto : S. Cristian
„Comunisiul trebuie să reprezinte în societatea 

noastră un exemplu de înaltă ținută moral-politică, 
de devotament fierbinte și spirit de sacrificiu pen
tru cauza fericirii poporului, a propășirii patriei, 
pentru cauza socialismului și comunismului".

(Preambulul proiectului 
comuniștilor, ale eticii șiUn om cere reprimirea în partid. Adunarea generală hotărăște să-i acorde înalta calitate de comunist cu șaptesprezece voturi pentru și două voturi contra.Dumitru Tomescu, fost primar, fost agent agricol, a dus în comuna natală — județul Argeș — o viață despre se poate spune orice, numai fost ștearsă și necunoscută — La virsta de 26 de ani, in 1947, el a intrat în rîndurile partidului. Dată de neuitat, a cărei invocare ne amintește de fermitatea bărbătească a celor care n-au șovăit în momentele de răscruce, care s-au încadrat de la început și fără echivoc pe drumul drept al revoluției socialiste. D. T. putea fi un astfel de om, dacă n-ar fi fost stăpînit de gîndurile ascunse ale căpătuielii și ale carierismului. In luna aprilie 1948 a devenit primarul comunei. Peste patru ani a fost înlocuit. Tendințele necinstite începuseră să încolțească. A primit slujba de agent agricol pe care a tratat-o cu aceeași optică a profitorului, neintimidat de criticile primite, nepreocupat de altceva decît de afaceri și de în luna decembrie clus din partid.Și iată că, peste om vine și cere din nou să fie primit în rîndurile celor măi înaintați oameni, exemple de conduită, devotați pentru toată viața, socialismului. Care era întrebarea firească pe care trebuiau să și-o pună cei ce i-au făcut recomandarea pentru reprimire, membrii biroului organizației de bază care a referit adunării generale, fiecare membru de partid cînd a cintărit votul de înaltă răspundere ? întrebarea, simplă și firească, era : ce a făcut D. T. în cei 18 ani scurși de la excludere, cum și-a îndreptat el defectele care îl duseseră la o conduită necorespunzătoare, de ce dorește să redobin- dească înalta calitate și prin ce merită încrederea și cinstea de a se putea numi comunist ?Din soldul activ al biografiei lui Dumitru Tomescu s-au considerat ca fiind mai importante, demne de a fi discutate în favoarea primirii în partid, următoarele elemente pozitive : activitate bogată atît pe linie de serviciu, cît și pe linie gospodărească, om cinstit, care răspunde la toate chemările, care a lucrat și ore suplimentare. Dar. s-a mai spus cu același prilej, D. T. are și unele lipsuri : e bîrfitor, imoral, afacerist, leneș, refractar.Cam eterogenă înfățișare, de natură a înclina balanța mai curînd în

fost .oficiant sanitarBogați, care, că a nu.

aventuri galante.1954 a fost ex-18 ani, același

de Norme ale vieții și muncii 
echității socialiste)defavoarea celui discutat ! Ceva trebuie totuși să fi făcut calitățile pozitive să fie precumpănitoare în ochii celor care au votat „pentru",

pe la unele lotul primit ... „ ____C.A.P., a făcut să dispară recolta- de fructe cuvenită cooperativei, și-a alungat soția (o femeie cinstită, cu prestigiu în comună) — deși aveau împreună doi copii — și a oficializat concubinajul scandalos pe care-1 întreține cu propria-i fină și cumnată, determinînd-o și pe aceea să-și destrame și ea o căsnicie cu copii.Iată deci că, apelîndu-se la valuta stabilă a faptelor, D. Tomescu n-a- vea cu ce răscumpăra recomandările făcute, ba apărea chiar foarte îndatorat societății. Și totuși, cum anunțam, 17 membri de partid din 19

instituții, nu și-a lucrat în acord global de la D. de Tomescu ajunsese cu cererea o insistență exasperantă. Cu

Cum folosim, cum gospodărim 
materia primă, energia, combustibilul

(Urmare din pag. I)sau a 2 630 de autocamioane de 5 tone cu tracțiune simplă.Există, totodată, mari și reale posibilități de economisire a energiei electrice și combustibilului, care nu sînt puse pretutindeni în valoare. Citeva exemple sint edificatoare in acest sens. La Rafinăria din Brașov, în semestrul I a.c., aproape 2.000 tone de combustibil convențional se puteau economisi dacă, între altele, se îmbunătățea izolația termică la conductele de abur ; la fabrica de cărămizi „Reconstrucția" din Feldioara nu se mai pierdeau, în prima parte a anului, 300 tone de combustibil convențional și 500 000 kWh de energie electrică dacă în uscătoria artificială instalațiile funcționau în bune condiții. Și asemenea resurse nefructificate încă. în vederea micșorării substanțiale a consumurilor de combustibil și energie electrică, e- xistă in multe alte unități, cum sînt întreprinderile Centralei cărbunelui din Petroșani, „Armătura" din Cluj ș.a.Este drept, de la un an la altul se asigură cantități tot mai mari de materii prime și materiale, de combustibili și energie, dar și nevoile economiei 'naționale cr^sc neîncetat. Iată de ce partidul cere ca, in scopul bunei gospodăriri a acestor resurse, să se desfășoare, în continuare, o activitate stăruitoare, cu un profund caracter de masă, care să stăvilească risipa, să pună capăt oricărui consum nerațional. Fiecare om al muncii — de la director la muncitor — trebuie să înțeleagă că orice irosire de materii prime și materiale, de combustibil și energie este, în ultimă instanță, în detrimentul economiei naționale, al nostru, al tuturor. Organizațiile de partid din întreprinderi și centrale industriale au datoria să exercite un control riguros, permanent și eficace asupra aplicării măsurilor prevăzute în programele stabilite pentru reducerea normelor de consum, asupra evoluției consumurilor în fiecare unitate, secție și la fiecare loc de muncă, să intervină cu fermitate ori de cite ori se constată abateri de la nivelul normelor planificate.Desigur, problema folosirii raționale a materiilor prime și materia
y

IN CAPITALĂ

că lui alte cuvinte, au vrut să-1 primească în rîndurile lor ca să... scape de el. Trebuie să recunoaștem că e o mentalitate nemaiîntilnită, care sfidează tot ceea ce știm și respectăm despre înaltul titlu de membru al partidului comunist.Orientarea membrilor organizației consiliului popular și, în primul rînd, a celor aleși in activități de răspundere, e cu atît mai stranie cu cit aflăm că, inițial, D. Tomescu se adresase unei organizații de partid de la C.A.P., dar și-a retras dosarul auzind că biroul acelei organizații

Cind calitatea de comunist
este judecată in pripă

ceva trebuie să fi alcătuit criteriul de opțiune între merite și defecte, cu atit mai mult păreau grave și determinante. Acel „ceva" faptele. Ce acoperire concretă fapte aveau aprecierile cu care a fost gratulat D. T. ? Le culegem din susținerile vorbitorilor din adunarea generală.Merite : Activitatea bogată pe linie de serviciu consta în faptul că nu a avut reclamații (Ionel Aposto- lesCu — secretarul organizației și secretar al consiliului popular) și că i-a sprijinit ca oficiant, sanitar pe cei mici (?) dîndu-le sfaturi medicale (Vasile Tecaru). Activitatea bogată pe linie gospodărească era aceea că a lămurit oamenii să-și vă- ruiască gardurile. Că-i cinstit și a răspuns la toate chemările au afirmat Virgil Bădoi (șeful postului de miliție) și Marin Scarlat (paznic obștesc) ; peste zece luni de zile Tomescu avea să răspundă la o nouă chemare, a legii, fiind dovedit ca vechi și cunoscut autor de infracțiuni rămase nepedepsite. In sfîrșit, meritul cu orele suplimentare a fost descoperit tot de secretarul Aposto- lescu și se referea, pare-se, la injecții făcute prin sat („Nu au sizări că a refuzat să facă bolnav tratament").Defectele erau ceva mai gător ilustrate : sare cu gura ori de cite ori i se face o critică, colportează minciuni la adresa cadrelor din comună, ticluiește, anonim denunțuri calomnioase pe care le trimite autorităților, își întreține reclama că obține rezolvări de favoare

cu cit ultimelenu-1 puteau alcătui decitîn

fost se- vreunuiconvin-

prezenți la adunarea generală l-au considerat demn să intre în rîndul comuniștilor. Cum au putut fi convertite evidențele, ce a putut ameliora postura pur și simplu penibilă in care apărea D. T. în mijlocul ședinței, cu cererea lui cea neavenită? Cum a fost statornicită convingerea ascultătorilor, care nu se poate să nu fi fost afectați de relatări.?Trei luări de cuvint au îndepărtat norii strînși deasupra imaginii lui Dumitru Tomescu. Privindu-le retrospectiv, ți se pare că vorbitorii nu participau la o dezbatere, ci suflau cu abilitate praful de pe un obiect. Mai întîi a fost Nicolae Săndoi, secretarul comitetului comunal de partid, care l-a întrebat pe cel discutat dacă regretă faptele comise și dacă va da dovadă de cinste în cazul în care va fi primit în partid. Răspunsul a venit cu aplomb și cu aceeași sonoritate de tablă galvani- zată ca și întrebarea : „Din moment ce m-am adresat cu cererea de primire, este normal că regret faptele săvîrșite. Dacă organizația hotărăște să fiu reprimit în partid, mă angajez..." Mai apoi a fost cuvîntul lui Virgil Bădoi : „Pentru ce tovarășii care declară că vor vota împotrivă n-au sesizat la timp ?!“ Nu mai lipsea decît un Gheorghe St. Ciorchină să încheie dezbaterile : „Fiecare mai greșește, însă nu trebuie să 1 se taie capul".Vorbe... vorbe... vorbe... Intrebînd pe cîțiva dintre activiștii comunei cum a fost posibil ca la baza unei hotărîri atît de importante niște discuții neconcludente, de fondul lucrurilor, ni s-a să stea departe motivat

de bază intenționează să refere negativ. Și-a schimbat organizația ca și cum și-ar zor, de parcă luiași partid.Au existat s-a adresat, îin ultimă instanță, organizației de partid a consiliului popular. deoarece acolo opiniile puteau fi influențate de două prestigiu : secretarul munal de partid care îi este cumnat primarul Ion Cociu, căsătoriei criticate. Este adevărat că și cei doi au votat pentru reprimirea iui Tomescu (oarecum contradictoriu cu propriile opinii formulate în discuții). Dar nu rudenia e cauza lipsei lor de orientare în acordarea votului, nu cumnăția sau cumetria le-a îngustat perspectiva asupra omului. Cumnăția și cumetria sînt relații firești. Fisura exista în propria lor concepție despre calitatea de comunist, lipsa de exigență față de unul ca Tomescu nu poate fi decît continuarea lipsei de exigență față de propriile lor atitudini. E o afirmație gravă pe care o facem cu toată răspunderea, deoarece este imposibil ca cineva, care își cîntărește fiecare o- pinie și fiecare acțiune cu intransigența proprie comunistului, să se „îndure" să acorde o singură dată dispensă de comportare altcuiva, cumnat sau nu. D. Tomescu avea un cumnat și un cumătru printre cei prezenți la adunare, nu șaptesprezece. Pentru ce nu și-au impus punctul de vedere cei din afara familiei lui? Tocmai pentru că de vină au fost mentalitatea, „exigența" celor 17 ve-

fi schimbat un furni- nu s-ar fi adresat ace-interpretări că D. T.
persoane cu comitetului co- — N. Săndoi, de-al doilea, și cumătru, naș al

lelor, a combustibilului și energiei nu se reduce numai la aspectul strict și imediat al încadrării în normele de consum planificate. Important este ca, paralel cu respectarea consumurilor stabilite, să se acționeze insistent și cu precădere pentru optimizarea lor, să se adopte în acest scop măsuri riguros fundamentate, bazate pe experiența mondială în realizarea unor produse similare cu cele fabricate la noi în țară, cu care trebuie să ne comparăm necontenit. Pentru aceasta, in fiecare întreprindere, comisiile pentru economii și buna gospodărire a unităților, cadrele tehnice și de concepție au îndatorirea de a analiza în profunzime produs cu produs și fiecare tehnologie de fabricație în parte, pe faze ale desfășurării producției, pentru a depista noi posibilități de reducere a 'consumurilor, eventualele surse de pierderi, indicînd modul în care acestea pot fi grabnic lichidate.Exercitîndu-și rolul lor de conducător și organizator al acestei acțiuni de maxim interes pentru progresul economic și social al tării, organele și organizațiile de partid au datoria să intensifice munca po- litico-educativă, pentru a crea un climat de responsabilitate comunistă, muncitorească, pentru a dezvolta o puternică opinie colectivă în favoarea diminuării continue a consumurilor specifice și înlăturării risipei de orice fel. în dubla calitate, de proprietari ai avuției societății și de producători, sintem cu toții interesați în gospodărirea cît mai rațională a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibilului. Tocmai de aceea, munca politică de masă — folosind forme concrete și metode convingătoare — trebuie să chezășu- iască Înțelegerea clară de către fiecare și de către toți membrii colectivelor de întreprinderi că aceasta este o îndatorire profesională, morală și politică de cea mai mare însemnătate. Nu numai economia, ci noi toți avem de cîștigat prin gospodărirea judicioasă a resurselor materiale, prin raționalizarea strictă a consumurilor, întrucît rezultatele bune în acest domeniu duc la diminuarea cheltuielilor materiale de producție, ceea ce contribuie la sporirea venitului național — izvorul dezvoltării accelerate a economiei, al bunăstării întregului popor.

Noi unități *

de alimentație publicăLa restaurantul NORD-HOTEL, din Calea Griviței nr. 143, s-a deschis o unitate „Gospodina", care asigură o gamă variată de preparate și semipreparate. Ape- lînd la serviciile casei de comenzi prin telefon 50 60 81, cumpărătorii își pot procura „meniul zilnic" în numai cîteva minute. De asemenea, în curînd, complexul Lido va deschide în Piața Amzei o unitate similară.

Peste citeva zile, întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante — București va deschide, la restaurantul „PARCUL PRIVIGHETORILOR" din pădurea Băneasa, o mustărie. Aici vor fi servite zilnic cele mai variate preparate culinare, inclusiv renumita pastramă. Bineînțeles, deliciul meniului va fi... mustul dulce.
i

rificată la timpul prezent, și nu arborele genealogic.S-a încercat să ni se mai acrediteze ideea că în favoarea lui D. T. s-au exercitat influențe de la județ. Insinuarea nu poate fi taxată decit ca atare, deoarece tocmai biroul comitetului județean de partid a infirmat hotărirea primirii in rîndul comuniștilor a lui Dumitru Tomescu.Situația a devenit de-a dreptul curioasă. Cum a fost posibil ca, între actiyiști care se orientează după aceleași’ norme statutare și etice, omul Tomescu (după adunare a fost dovedit infractor) să fie mai bine intuit și apreciat de la distanță, decît de către comuniștii care-1 vedeau zi de zi, care trăiau și munceau împreună cu el (mai exact — în preajma lui, „muncile" lui Tomescu desfășurindu-se pe alături) ? Biroul comitetului județean a discutat îndelung cu Dumitru Tomescu. Din schimbul de întrebări și răspunsuri a rămas memorabilă cea pusă de primul secretar al comitetului județean : — Cum stați cu recoltarea ? (Era în plină campanie). Țăranul Dumitru Tomescu, cel plin de intenții și învelit cu vorbe, habar n-avea.Orice poate fi demonstrat, orice poate fi contestat. Singurul criteriu al adevărului e, după cum se știe, practica. Or, practica în materie de cunoașterea oamenilor înseamnă faptele lor. Iată un adevăr de care ne convinge, o dată în plus, cazul de la Bogați.

V

I

*

*
*
*

*

In urma sugestiilor primite din partea multor locuitori ai noilor cartiere ale Capitalei, întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București a hotărit să organizeze, incepînd cu data de 23 septembrie a.c., un nou tip de excursii duminicale pentru vizitarea unora dintre cele mai interesante obiective turistice. Amatorii de asemenea excursii, cu durata de o zi, au autocarele aproape... la scară : în fața centralei telefonice de pe Bulevardul Metalurgiei, din cartierul Berceni, lingă restaurantul „Miniș" din cadrul complexului comercial A 9, din Balta Albă sau lingă cinematograful „Favorit" din Drumul Taberei. Autocarele pornesc din punctele, menționate la ora 7,30 în direcțiile Ploiești — Văleni — Cheia, Ploiești — Sinaia — Bușteni — Predeal — Poiana Brașov și, respectiv, spre Pitești — Curtea de Argeș — Hidrocentrala Corbeni. De asemenea, alte autocare pleacă, la aceeași oră, din fața restaurantului „Cina" spre Valea Prahovei, pînă la Poiana Brașov. Costul excursiei este de 70 lei de persoană — pînă la Cheia, și de 85 lei pentru celelalte două itinerare, plata efectuîndu-se direct la autocar. De reținut că in prețul excursiei se include și dejunul care se servește pe parcurs. Alte informații se pot obține de la filialele de turism din Calea Victoriei nr. 100 și B-dul Republicii nr. 68 — telefon 15 74 11 și 14 08 00.Sergiu ANDON
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La semănat si recoltat-oră de oră, zi de zi. cu toate forțele!
Cei ce trebuiau să fie printre primii Corespondenții „Scînteii

de ce sînt printre ultimii ?
Condițiile naturale cer ca, în zonele situate în partea de nord a țării și podișul Transilvaniei, semănatul griului să se încheie cu 5—10 zile mai devreme decît în sud. De această cerință au ținut seama specialiștii și conducătorii unităților agricole din județul Suceava unde, pină la această dată, a fost insămințată 61 la sută din suprafața destinată griului in cooperativele agricole. Rezultate bune s-au obținut și în unele unități agricole din județele Mureș, Cluj, Sălaj. Maramureș și altele. Dar, pe ansamblu, situația insămințărilor in aceste județe nu poate fi socotită mulțumitoare : suprafețele insămințate cu griu reprezintă numai 28 la sută în județul Sălaj, 36 la sută Maramureș, 37 la sută în Mureș. județul Cluj și 35 la șuti în județul in județul

Care sînt cauzele acestei rămî- neri în urmă ? Ce trebuie întreprins în vederea grăbirii lucrărilor și încheierii semănatului în timp scurt ?Prima constatare în județele Cluj și Mureș puteau fi insămințate suprafețe mult mai mari. O dovedesc rezultatele multor cooperative a- gricole în care lucrările tr-un ______ ..vansat și chiar pe terminate. La cooperativa agricolă din Dumbrava, județul Cluj, se insămînțează ultimele suprafețe. De asemenea, la Viștea. griul a fost semănat pe 60 la sută din suprafețe, iar arăturile au fost încheiate, ceea ce va face cu putință ca, în scurt timp, să se încheie și semănatul. Și în alte cooperative agricole din județul Cluj, avînd în vedere ritmul alert în care se lucrează, există garanția că semănatul griului va putea fi încheiat devreme. Exemple asemănătoare întîlnim și în județul Mureș. Inginerul șef al cooperativei agricole din Breaza ne relata că deși condițiile de lucru sînt grele ‘— lipsa umidității din sol nu permite mecanizatorilor să realizeze viteze sporite la arat — printr-o temeinică organizare a muncii au fost eliberate 345 ha teren, Sar din cele 520 ha prevăzute a se cultiva cu griu, jumătate au fost însămîn- . țațe. Se remarcă, totodată, pentru calitatea lucrărilor, unități agricole din județ au însă- mînțat, pînă acum, mare parte din suprafețele prevăzute a se cultiva cu grîu.Dar în .multe unități agricole din ambele județe nu a fost .pregătit dirt- țări Iată tiva agricolă din Aghireș, județul Cluj, vecină cu cea din Dumbrava, despre care am amintit. Aici, din 370 hectare cu grîu, s-au semănat doar 118 hectare. Cel mai mare impediment îl teren pentru . urmează să după porumb, cît parțial la asemenea, 75 cu trifoi Gîrbou, dispoziția cooperativei o „Gloria" pentru recoltarea trifoiului, nu a trimis această mașină. La

: la această dată
cooperativa agricolă din datorită faptului că nu ren eliberat de culturi, nu pot lucra la pregătirea terenului și semănat.. Și aici revine, pe prim plan, problema recoltării trifoiului

Macău, tot există te- tractoriștii

porumbul , este mai verde, dar sînt tarlale cu hibrizi f copt și puteau județul Mureș, excesive, terenul De aceea s-a luat numai cu două brăzdarele se ascut zilnic, iar discuitul se execută imediat după arat. Numai că în unele cooperative agricole nu există suficient teren liber pentru a put^a fi pregătit în vederea semănatului. La cea din Glodeni, potrivit planului de amplasare. pe circa 100 hectare griul urmează după sfecla de zahăr. Dar pînă acum recolta s-a strîns de pe o suprafață extrem de mică. Asemenea situații au contribuit ca, în județul Mureș, să nu se realizeze viteza zilnică de lucru de 3100 hectare, așa cum a fost calculată. De aceea, a fost

timpurii care s-au fi recoltați. In din cauza secetei se lucrează greu. ; măsura să se are trupițe la plug,,

sînt în- stadiu a-
Situația culesului și însămînțărilor 

în cîteva județe din centrul 
și nordul Transilvaniei

de sămință — o bună plantă premergătoare pentru grîu. Aceeași situație se întîlnește și în cadrul unităților din consiliile intercoope- ratiste Țaga, Cășei și altele. Organele de specialitate nu au asigurat combine „Gloria" pentru recoltarea trifoiului de sămînță, dar nici conducătorii cooperativelor agricole nu s-au gindit să organizeze strîn- sul trifolienelor cu coasa.Prin urmare, cea mai mare atenție trebuie acordată recoltării culturilor tîrzii de pe terenurile care urmează să se însămînțeze cu griu. . Pînă acum, ,în județul Cluj cartofii au fost recoltați de pe 98 la sută din suprafețe, sfecla de zahăr de pe 69 la sută, iar porumbul numai de pe 8 la sută. Pe unele terenuri

luată măsura ca, din cooperativele agricole unde nu există teren eliberat. tractoarele să fie dirijate în acele unități care pot asigilra front de lucru.Concluzia este, nu numai pentru cele două județe analizate, ci pentru altele din această zonă care luorările sînt intirziate, că pentru grăbirea însămînțărilor este necesar să fie luate măsuri operative în vederea eliberării terenurilor. De aceea, specialiștii și conducătorii de unități agricole trebuie să analizeze, cit mai repede cu putință, ce suprafețe trebuie eliberate ou prioritate, iar cu sprijinul organizațiilor de partid să fie mobilizați toți cooperatorii la recoltarea produselor tive. L.a chemați grele de să grăbească pregătirea terenului și semănatul, să respecte normele tehnice.

șiîn

de pe terenurile respec- rîndul lor, tractoriștii sînt ca și în condițiile mai lucru din această toamnă
Alex. MUREȘAN 
Lorand DEAK.I 
corespondenții „ScînteiigrijaAlte

timp terenul pentru însămîn- din cauza întîrzierii recoltării, care este situația la coopera-
constituie lipsa de arat. Pf# 129 hectare se însămînțeze griu dar nu s-a trecut de- recoltarea lui. De hectare sînt ocupate de sămînță.care trebuia să pună laS.M.A.combină
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Gorj 
Mehedinți 
Caraș Severin

trei. Soluția ar fi.să

transmit
AU TERMINAT SEMĂNATUL GRIULUI peste 23 cooperative agricole din județul Galați. Ritmul lucrărilor crește mereu, ceea ce a tăcut ca, pină acum, în cooperativele agrioole să se insămințeze 55 000 hectare din cele 59 000 ha prevăzute în plan.
O SĂPTĂMÎNÂ RECORD LA CULES Șl 

SEMĂNAT în județul Mehedinți. Un succes de seamă obținut în aceste zile l-a constituit terminarea însămînțării orzului pe întreaga suprafață planificată de 7 400 hectare și a secarei pentru masă verde pe 5 735 hectare. Acum toate forțele sint concentrate la semănatul griului.
ÎNCHEIND RECOLTATUL CARTOFI

LOR, pe întreaga suprafață cultivată, cooperativele agricole din județul Satu-Mare au făcut un bilanț frumos : producția planificată a fost depășită cu 1 800 kg la hectar. Cele mai bune rezultate au fost obținute de către cooperativele agricole Cămin, Foeni și Urziceni.
CAPACITATEA DE PRELUCRARE A 

STRUGURILOR a crescut simțitor în județul Vaslui. Au fost luate, totodată, măsuri în vederea corelării culesului la struguri cu capacitatea centrelor de vinificație. La 25 septembrie a fost atinsă capacitatea zilnică de prelucrare a strugurilor care este de circa 310 vagoane.
MUNCA TINERILOR ESTE ELOGIATA de ziarul ,.Oltul" într-o pagină specială intitulată : „Brațe tinere string roadele toamnei", in care se vorbește pe larg despre entuziasta participare a elevilor la lucrările de recoltare, depozitare și prelucrare a produselor agricole. De la liceul din Corabia 860 de elevi culeg legume la fermele I.A.S. Studina. în prima săptămînă au fost strînse 350 tone de roșii. La Fabrica de conserve din Caracal participă la diferite lucrări numeroși elevi de la liceele din oraș. Pe lîngă o muncă utilă, ei se aleg și cu numeroase cunoștințe noi. folositoare. Sînt, de asemenea, în frunte elevele grupului școlar M.I.U. din Slatina și elevii liceului din Potcoava.
CAMIOANELE UNOR COOPERATIVE 

DIN TELEORMAN STAU pentru că au consumat cota de benzină pe trimestrulse devanseze repartițiile din trimestrul IV, cum s-a procedat și în alți ani în asemenea situații. Organele de specialitate n-au ajuns la o înțelegere. Grămezile de porumb din cîmp cresc cu fiecare
GRÎULUI
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Colectivul e unit, hotărit, bine organizat Nici o mașină nu stă, nici o rezervă neglijată
„Concret, ce faceți dv.. la locul de muncă, pentru realizarea cincinalului înainte de termen ?“ „Muncim" — așa au răspuns majoritatea muncitorilor cu care am discutat ieri la întreprinderea tueu- reșteană „Automatica". Doi dintre ei completează : „Dacă primim o comandă — să zicem un panou de automatizare — eu și colegii de echipă ne organizăm munca în așa fel ca să reducem termenul de execuție cu 3—4—5 zile" (Costea Ia- cob — electrician) : ..Să fie lucrări, că de muncă nu ne plîngem. Nu știu cit am cîștigat din cincinal, dar știu că fiecare construcție metalică necesară nanourilor de automatizări a ajuns la montai la timp și in condiții de bună calitate. Socotelile le-om face Ia urmă, la sfîrșitul cincinalului. Adică, sint sigur că înainte de jumătatea anului 1975“ (Constantin Mo- cenzi — lăcătuș).La comitetul de partid al întreprinderii se face un calcul pe care nu l-a făcut încă nimeni din unitate. Rezultatul surprinde : 15 februarie 1974 ! Aceasta este fila din calendarul cincinalului întoarsă ieri la ..Automatica". Iar planul pe 9 luni din acest an a fost îndeplinit cu 5 zile mai devreme. Sînt succese care bucură, sînt rezultate care onorează acest entuziast colectiv. Si am mai adăuga că toate acestea sînt un efect nemijlocit al unui mod gospodăresc de a gîndi și a acționa. Căci aici strategia realizării cincinalului înainte de termen ,a fost riguros fundamentată și organizată de către cei peste 500 de comuniști, de către întregul colectiv.— Dacă sarcinile la fiecare loc de muncă sînt realizate exemplar, dacă programele zilnice de fabricație sînt depășite. 

dacă ne onorăm obligațiile contractuale la termenele stabilite și chiar mai devreme — devansarea cincinalului devine o certitudine — ne spune tovarășul Gh. Siladi, secretarul comitetului de partid. Ne-am angajat să înfăptuim prevederile din actualul cincinal cu 8 luni mai devreme și pînă acum am cîștigat peste patru luni și jumătate.De fapt, adevăratii cîștigâtori din a-
ÎNTREPRINDEREA
„AUTOMATICA"

ceastă competiție sînt noile obiective de investiții, care au primit, primesc si vor primi Ia timp — așa cum ni s-a spus — panourile de automatizări. „Am avut numeroase solicitări de devansare a termenelor de livrare a unor ansamble. ca urmare a. intensificării ritmului de lucru pe șantiere — precizează Ion Nedelcu, inginerul șef al întreprinderii. Este vorba de zeci de asemenea cereri primite numai în acest an de la Galați. Pitești. Tîr- goviște. Turda ș.a. Dată fiind importanta deosebită pe care o au panourile de automatizare în punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, comitetul de partid și conducerea întreprinderii au stabilit ca singurul răspuns la aceste solicitări să fie „da". Am spus „da" cu 

grija ca fiecare dintre beneficiarii noștri să primească la timp sau în avans tablourile de comandă. Dovada ? Toate contractele încheiate de întreprinderea noastră sint onorate „la zi".Am încercat să pătrundem „în tainele" succeselor. Ne sînt prezentate măsuri, foarte multe măsuri tehnice si organizatorice. Le urmărim cu atenție. In dreptul fiecărei măsuri un nume : un inginer, un muncitor, un maistru. Adică cei care, alături de colectivele din care fac parte, poartă girul răspunderii, cei care însuflețesc și materializează decizia colectivă. Printre ei sînt sute de muncitori care. în anul trecut si în acest an, au participat la o vastă acțiune de reciclare. Au făcut-o din nevoia și din dorința de a se situa la nivelul exigentelor tehnicii de virf pe care o plămădesc.Fie că este vorba de muncitori sau de tehnicieni, perfecționarea pregătirii profesionale facilitează aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice de maximă importantă : realizarea automată a mă- nunchiurilor de cable în cadrul echipamentelor de serie, lărgirea gamei de ansamble și subansamble tipizate, specializarea secțiilor de fabricație Pe genuri de tablouri de comandă din ramuri diferite ș.a.Prin tot ce face, prin munca de zi cu zi. prin rezultatele obținute — sarcinile de plan pe 9 luni au fost substantial depășite la toți indicatorii — harnicul colectiv de la „Automatica" se situează de pe acum De un loc fruntaș în bătălia pentru devansarea cincinalului.
Viorel SALAGEAN

La Combinatul de industrializare a lemnului Pipera, timpul are două valori. Una in care ora are 60 de minute, ziua 24 de ore și anul 12 luni. Cealaltă valoare, de- rivind din eforturile stăruitoare ale colectivului de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate, este mult mai comprimată. Dar să exemplificăm.— După realizările „la zi", calendarul producției noastre arată 15 octombrie — ne spune directorul întreprinderii, ing. Aurel Rizea. Planul pe trei trimestre a fost îndeplinit cu 20 de zile înainte de termen. După estimările făcute, pînă Ia sfîrșitul lunii septembrie vom realiza suplimentar o producție globală de 14 milioane lei, o producție-marfă de 23 milioane lei, iar sarcinile la export vor fi depășite cu 4 milioane lei-valută.înainte de a discuta cu directorul, am surprins o scurtă convorbire între doi ingineri — unul al combinatului Pipera, celălalt venit de la Brăila. Brăileanul iși manifesta admirația față de producțiile suplimentare ce se realizează an de an in combinatul din București. „Sînteți o unitate în care nu s-au mai făcut investiții de mult" — observa brăileanul. Relatând directorului această remarcă, el ne-a răspuns prompt :— S-au făcut, în schimb, Importante investiții de gîndire. Acestea s-au dovedit extrem de rentabile, dovadă fiind îndeplinirea înainte de termen a planului pe trei trimestre a.c„ avansul cîștigat in realizarea cincinalului.

Rezultatele concrete ale muncii de concepție, ale măsurilor tehnico-organizato- rice aplicate î Prin modernizare» fluxului la fabrica de tapițerii, pe aceleași spații se obține acum o producție suplimentară de 1(1 milioane lei ; la fabrica de mobilă de bucătărie, parametrii pro-
COMBINATUL 

DE INDUSTRIALIZARE 

A LEMNULUI PIPERA

iectați au fost depășiți cu 5# la sută, nivelul productivității muncii din acest sector fiind deosebit de inait ; s-a asigurat dublarea producției cuierelor „Nufăr", în urma introducerii dispozitivelor pneumatice pentru asamblări și mecanizării liniilor de transport.A nu aminti, vorbind despre un combinat în care „aurul verde" își amplifică valoarea caratelor de zeci de ori, de creșterea indicelui de utilizare a masei lemnoase ar însemna să ignorăm una din principalele preocupări ale colectivului. Indicele de folosire a ‘ cherestelei de fag 

este de 40 la sută. Deșeurile reprezintă, deci, 60 la sută. Dar, transformind deșeurile în plăci aglomerate din lemn (P.A.L.), valoarea produselor respective crește de zece orî. Edificatoare este și „radiografia" unui produs : mobila de bucătărie. La începutul fabricației, în urmă cu mai bine de zece ani, mobila de bucătărie conținea 40 la sută lemn masiv. Acum, procentul a scăzut simțitor ; restul — P.A.L., P.F.L., mase plastice. A- ceasta, în condițiile în care se îmbunătățesc sistematic calitatea, însușirile funcționale ale mobilei. De aceea, solicitările pentru mobila fabricată de C.I.L. Pipera cresc continuu pe piața externă. Clientii din U.R.S.S., R.D.G., Cehoslovacia, R.F.G. s-au convins de calitățile deosebite ale acestor produse.— Succesele obținute sînt un rezultat al pasiunii, priceperii și responsabilității cu care muncește permanent întregul colectiv, în frunte eu cei peste 700 de comuniști din organizația noastră — ne spune secretarul comitetului de partid din combinat. tehnicianul Ion Găvruș. Menținerea în rindul unităților fruntașe pe ramură presupune să lucrăm zi de zi la potențialul maxim al capacităților de producție.Și tocmai această hotărire de a produce mai mult, mai bine, mai eficient caracterizează munca întregului colectiv al Combinatului de industrializare a lemnului Pipera.
Dan CONSTANTIN
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t V
Congresului al X-lea al partidului, căruia îi datorăm elaborarea conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată ca o etapă superioară, de maturizare a noii orinduiri, îi datorăm și o definire clară a trăsăturilor caracterjstice acestei etape, care o disting de etapa de început a construcției socialiste. Din însăși denumirea de societate socialistă multilateral dezvoltată se poate vedea că aceste trăsături se referă nu numai la o latură sau alta a vieții sociale, ei la totalitatea acestor laturi, vizînd, într-o concepție unitară, armonioasă, asupra noii societăți, deopotrivă forțele de producție, relațiile de producție și ansamblul relațiilor sociale, știința, învățămîntul, conștiința socială, cultura, morala etc. în același timp, odată cu definirea trăsăturilor noii etape, în documentele Congresului al X-lea și în documentele ulterioare ale partidului nostru au fost indicate cu claritate și direcțiile in care trebuie acționat pentru deplina lor realizare, caracterizarea dobîndind astfel, alături de valoarea ei teoretică, o excepțională însemnătate practică. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul prezentat la Conferință Națională a partidului din iulie 1972, „dacă am fi spus că obiectivul de viitor este pur și simplu dezvoltarea socialismului, nu am fi dat o orientare clară pentru activitatea partidului și statului ; aceasta s-ar fi putut înțelege, în sensul că este suficientă realizarea unei puternice dezvoltări economice a țării, ceea ce cred că nu corespunde pe deplin obiectivului nostru fundamental. Noi ne propunem să asigurăm o dezvoltare multilaterală a societății. înflorirea tuturor laturilor vieții sociale, atit a economiei, cit și a științei și culturii, perfecționarea conducerii, formarea omului nou, promovarea eticii și echității socialiste. De aceea considerăm pe deplin corespunzătoare etapei istorice actuale formularea ca obiectiv fundamental al partidului — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. A- ceasta dă o orientare precisă activității partidului, muncii întregului nostru popor".Dar. răspunzînd Ia întrebarea pusă, să vedem care sînt trăsăturile proprii etapei superioare pe care o străbate în prezent con

struirea noii orinduiri in țâra noastră ? .Principala trăsătură, pe care se cuvine să o menționăm în primul rind, este asigurarea unui progres puternic al forțelor de producție, crearea unei economii avansate, de inaltă eficiență.Așa cum au subliniat clasicii marxism-leninismului in atîtea rin- duri, dezvoltarea bazei tehnico-ma- teriale a producției reprezintă factorul decisiv al progresului oricărei societăți și cu atit mai mult al societății socialiste. Țara noastră a obținut succese istorice în

murilor înalte de dezvoltare pe care ni le-am propus în etapa actuală il are, alături de activitatea susținută de investiții, afirmarea tot mai puternică a factorilor calitativi, în măsură să asigure realizarea unei eficiente economice maxime în toate sectoarele — îmbunătățirea calității producției, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale de producție, valorificarea superioară a avantajelor diviziunii internaționale a muncii, creșterea competitivității produselor destinat® exportului.

materiale și umane — ca și unor necesități politico-sociăle — creșterea numerică a clasei muncitoare în toate județele și întărirea rolului ei conducător, consolidarea bazei economice a egalității depline în dreDturi a tuturor cetățenilor tării, fără deosebire de naționalitate, apropierea treptată a condițiilor de viață de la sate de cele de la orașe.Ca societatea cea mai avansată, întemeiată pe cele mai noi cuceriri ale spiritului uman, socialismul este de neconceput fără asigurarea unei puternice dezvoltări a științei și invățăminiului. Am definit prin

bunătățirea structurii consumului, diversificarea și îmbunătățirea rețelei comerciale și a prestărilor de servicii, ameliorarea condițiilor de locuit, de odihnă, de îngrijire a sănătății, ocrotirea copilului, ușurarea vieții și muncii fe- meii-mame etc.Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate implică, odată cu dezvoltarea forțelor de producție, perfecționarea noilor relații de producție, a relațiilor sociale in general. Aceasta este o necesitate obiectivă, decurgînd din legea concordanței forțelor de producție cu

Ce elemente definesc etapa fănririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate?

învingerea răminerii în urmă în acest domeniu moștenite din trecut. Ritmurile de dezvoltare a economiei au fost în întreaga perioadă a construcției socialiste dintre cele mai înalte. Ceea ce s-a ,obți- nut pînă în prezent este însă insuficient. Pentru crearea bazei materiale a unei societăți socialiste mature se impune amplificarea în continuare a volumului forțelor de producție și, ceea ce este încă mai important, creșterea lor calitativă, modernizarea lor profundă prin asimilarea celor mai avansate realizări ale științei și tehnicii contemporane.Acestui imperativ fundamental îi slujesc politica de dezvoltare în continuare, în ritm înalt, a industriei, eforturile pentru remodelarea profundă a structurii economiei naționale în direcția creșterii simțitoare a ponderii ramurilor și sub- ramurilor de vîrf ale științei și tehnicii actuale, apte să promoveze progresul tehnic in întreaga economie.Un rol decisiv în atingerea rit

Desigur, importante transformări calitative se prevăd pentru toate ramurile economiei naționale. In ce privește agricultura, măsurile în curs de înfăptuire privind mecanizarea complexă și chimizarea pe scară intensă a agriculturii, extinderea irigațiilor, a întregului ansamblu de lucrări de îmbunătățiri funciare sint menite să asigure modernizarea profundă a forțelor de producție și în această ramură de bază a economiei. Pe această cale se va putea asigura desfășurarea procesului de transformare treptată a muncii din agricultură într-o varietate a muncii industriale, iar într-o perspectivă istorică — ștergerea deosebirilor e- sențiale dintre oraș și sat, caracteristică înaintării spre comunism.O latură esențială a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate este repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Aceasta răspunde deopotrivă unor necesități economice — lichidarea disproporțiilor în dezvoltarea diferitelor zone ale țării, moștenite de pe vremea capitalismului, valorificarea maximă a tuturor resurselor

aceasta încă un element esențial al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. înspre materializarea lui în viața de zi cu zi a societății noastre converg multiplele măsuri adoptate de partid și de statul nostru socialist în ultimii ani, de la lărgirea bazei materiale și îmbunătățirile aduse sistemului de organizare, îndrumare și coordonare a cercetării științifice, elaborarea programelor prioritare de cercetare și pînă la generalizarea învățămîntului obligatoriu de 10 ani, modernizarea și perfecționarea învățămîntului de toate gradele, integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică și producția etc.Prin dezvoltarea puternică și perfecționarea bazei tehnico-materiale 
a societății, ca și prin înflorirea științei și culturii se creează condiții pentru materializarea acelei trăsături esențiale a societății socialiste multilateral dezvoltate, pe care o constituie făurirea unui înalt nivel de trai material și spiritual pentru toți oamenii muncii. Definind creșterea nivelului de trai ca țelul suprem al politicii sale, partidul este deopotrivă preocupat de creșterea veniturilor populației. îm

caracterul relațiilor de producție, necesitate cu atit mai imperioasă în etapa actuală, cînd forțele de producție cunosc o continuă revoluționare. Pentru -a-și păstra rolul de stimuli ai forțelor de producție, relațiile de producție trebuie continuu perfecționate, adaptate schimbărilor care intervin in producție, înlăturîndu-se orice nepotriviri și discordanțe. în ultimii ani am asistat la un întreg ansamblu de măsuri pe acest tărîm ; este vorba de îmbunătățirile succesive aduse formelor și metodelor de conducere planificată a economiei naționale, relațiilor de cooperare între unitățile productive, precum și între producție si știință, între producție și învățămint, relațiilor de repartiție etc. .Edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate necesită deopotrivă premise spirituale, transformări profunde in conștiință, menite să ducă la formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, cu un larg orizont de cultură — acesta fiind factorul decisiv în făurirea socialismului și comunismului. Programul de educație comunistă adoptat de Plenara

* C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 este menit tocmai să activizeze toate mijloacele educative de care dispune societatea noastră, întreaga activitate pe tărîmul învățămîn- tulu'i și al culturii, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, in accepțiunea largă pe care i-a dat-o Congresul al X-lea : însușirea concepției științifice, marxist-leniniste despre lume și viață, ounoașterea a ceea ce este valoros în domeniul culturii, științei și tehnicii contemporane, dezvoltarea unei atitudini cetățenești înaintate, formarea tuturor cetățenilor ca milițanți revoluționari, devotați trup și suflet ca”zei socialismului.în sfîrșit, o direcție majoră a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate o constituie adîncirea democrației socialiste, crearea cadrului organizatoric care să permită manifestarea activă si intensă in sfera vieții sociale a fiecărui cetățean. O reală democrație s-a instaurat în țara noastră încă prin doborîrea de la putere a claselor exploatatoare si cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare și aliații săi. prin instaurarea și generalizarea în întreaga economie a proprietății socialiste. în etana actuală, cînd nivelul de conștiință și de cultură al maselor a crescut considerabil, s-a'u creat condiții pentru o oarticinare si mai largă, și mai directă a maselor la conducerea și _ rezolvarea treburilor obștești, at’t ne olan national, cit și la nivelul fiecărei unități economice, administrative — p-oasta f’ind. de altfel. o necesitate impusă de însăși dezvoltarea economico-socîală, de caracterul mereu mai complex al activității oe toate planurile. Tocmai finind seama de această realitate, partidul a elaborat întregul ansamblu de măsuri privind institutionalizarea adunărilor generale ale oamenilor muncii, ca for suprem de conducere în unitățile economice, crearea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, consiliilor de control muncitoresc asupra activității economioo-țociale etc., numitorul comun al tuturor a- cestor măsuri fiind crearea cadrului optim pentru atragerea maselor celor mai largi la conducerea vieții economice și sociale.
Ioan ERHAN

Probleme teoretice de actualitate
Z -A ...

PROGRAMUL I

9,00 Lumea copiilor • Să învă
țăm un cîntec la clubul 
profesorului Allegreto : „Al
fabetul" > Daniela, Așchiuță 
și... toamna • Faceți cu
noștință cu... neînfricatul 
Mighty Mightor (I).

9,30 De la Alfa ia Omega — en
ciclopedie pentru elevi.

10,00 Telex.
10.05 Avanpremieră.
10.10 Bucureștiul necunoscut. Car

tierul Regiei.
10.30 Emisiune de știință. Con

secințele avortului.
10.50 Selecțiuni din Albumul du

minical.
11.20 Biblioteca pentru toți. V. Voi- 

culescu.
12,00 Telejurnal.
15,CO Fotbal : C.F.R. Cluj — Stea

gul roșu Brașov (divizia A). 
Transmisiune directă de la 
Cluj. în pauză : Telex ; Pu
blicitate.

16,45 Emisiune în limba germană.
18.30 Melodii îndrăgite interpreta

te de Ruxandra Ștefănes- 
cu-Vlad.

18.50 Teleglob : Danemarca. Re
portaj filmat.

19.10 Tragere de amortizare ADAS.
19.20 1001 de seri : Moby Dick 

(VI).
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Toate 
drumurile țării", de Came
lia DAscălescu. Text — Mihat 
Dumbravă. Interpretează : 
Cornel Constantinlu.

20,05 52 de inițiative In 52 de 
săptămîni.

20,15 Teleenciclopedia.
20,55 Publicitate.
21.00 Film serial : Mannix.
21.50 „La fereastra casei mele",

întîlnire muzical-distractivă 
cu Ileana Sărăroiu, Amza
Pelea, Ion Besoiu și Nicu-
șor Predescu.

22.30 Telejurnal a Sport.
22.50 Vedete internaționale.

PROGRAMUL II

16,00 Avanpremieră.
16,03 Film serial : „Marea iubire 

a lui Balzac". Coproducție 
polono-franceză. Regia: Woj
ciech Solarz. Episodul III — 
..Prințesa". Tn rolurile prin
cipale : Beata Tysklewicz și 
Pierre Meyrand. 4

17,00 întrebări și răspunsuri • Me
canismele democrației eco
nomice • Responsabilitatea 
socială a Erele geologice în 
istoria Terrel.

17.30 Telex.
17.35 Melodii distractive cu for

mația instrumentală condu
să de Grigore Nicolae.

17.36 Travelling — magazin bilu
nar de cultură cinematogra
fică.

cinemaPentru elucidarea temei în discuție, socotim că este util să luăm drept punot de pornire teza pe deplin confirmată de practică, potrivit căreia orînduirea nouă, socialistă se clădește în cadrul unui proces vast și îndelungat.Clasicii marxism-leninismului au vorbit în această privință despre două faze ale noii orinduiri — socialismul și comunismul. Carac- terizind în liniile cele mai generale comunismul ca fază superioară a noii orinduiri, ei au arătat că aceasta va fi societatea in care, ca urmare a dezvoltării puternice a forțelor de producție și a reali-, zării unei înalte productivități și e- ficiențe sociale a muncii, pe baza însușirii celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, se va realiza o deosebită abundență de bunuri, în care „toate izvoarele a- vuției sociale vor țișni ca un torent". Se vor crea astfel condițiile pentru înfăptuirea mărețului principiu „de la fiecare — după capacități, fiecăruia — după nevoi".în comunism vor dispărea clasele. se va realiza un înalt grad de omogenizare socială, se vor șterge deosebirile esențiale dintre oraș și sat, dintre munca fizică și intelectuală. Comunismul va fi o societate a oamenilor muncii liberi și cu o conștiință superioară, o societate cu un înalt grad de organizare, în care activitatea statului se va transforma în. autoadministrare obștească : munba va înceta să mai fie numai un mijloc de existență, devenind pentru toți prima necesitate vitală.Conturînd aceste trăsături generale, fundamentale ale societății comuniste, clasicii marxismului au a- rătat, totodată, că ele nu se vor întruchipa in toate țările în același fel, etapele și formele maturizării lor fiind condiționate de particularitățile concrete, de nivelul de dezvoltare economică, politică, socială, culturală și de specificul național al fiecărei țări. Ca atare, nu poate exista o rețetă unică, o schemă tip a construirii noii orinduiri. Viața însăși va determina căile,

soluțiile care trebuie urmate în fiecare țară pentru inaintarea spre comunism. Oricum însă, profunzimea transformărilor presupune un proces istoric de amplă perspectivă.în acest proces nu se poate sări peste etape obiectiv necesare. înaintarea spre comunism reprezintă o mișcare socială continuă, organizată și condusă în mod conștient de partidul clasei muncitoare, iar tre
cerea de la o etapă la alta presu-

a marcat trecerea de la capitalism la socialism.Prin aceasta nu s-a realizat însă decît începutul operei vaste de transpunere in viață a idealurilor socialismului și comunismului. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a P.C.R. din 1972, făurirea economiei socialiste unitare nu înseamnă înfăptuirea plenară a socialismului. Pentru a ajunge la faza superioară

socialism, este continuarea sa pe o treaptă calitativ superioară ; trebuie să observăm că deși transformările menite să ridice gradul de maturizare a noii orinduiri nu mai reprezintă sfărîmarea revoluționară a vechilor rinduieli social - economice și înlocuirea lor cu altele, așa cum s-a petrecut in perioada trecerii de la capitalism la socialism, el’e operează în profunzimea diverselor sfere ale vieții

In al doilea rind, parcurgerea unei etape de dezvoltare multilaterală a socialismului este necesară pentru a se asigura ridicarea gradului de maturizare a relațiilor de producție. în această direcție sînt îndreptate măsurile urmărind, în perspectivă, reducerea deosebirilor esențiale intre industrie și agricultură, intre munca fizică și intelectuală, intre oraș și sat, și, pe această bază, înlăturarea i.ne.ga-

De ce făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate constituie o etapă obiectiv necesară 
in evoluția societății noastre spre comunism?

pune pregătirea condițiilor economice și social-politice. prin măsuri corespunzătoare de politică economică și prin voința și acțiunea conștientă a întregii națiuni socialiste.Așa cum se știe, cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare și cu celelalte categorii de oameni ai muncii, a deschis în țara noastră o perioadă de profunde transformări revoluționare, în această perioadă au fost naționalizate principalele mijloace de producție industrială, trecîndu-se la dezvoltarea planificată a economiei, la construirea bazei tehnico-materiale a socialismului ; a fost înfăptuită cooperativizarea agriculturii. Generalizarea relațiilor socialiste In întreaga economie a însemnat victoria deplină și definitivă a socialismului in patria noastră, încheierea acelei prime etape care

a noii orinduiri, sint incă necesare un șir intreg de transformări. Conținutul acestui proces istoric il reprezintă tocmai făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, ca etapă nouă în evoluția spre comunism.t Necesitatea acestei noi etape este determinată înainte de toate de profunzimea și amploarea transformărilor obiectiv necesare, de caracterul lor atotcuprinzător. Precizarea se impune cu atit mai mult, cu cit uneori in dezbateri există tendința să se explice necesitatea noii etape numai prin nivelul de dezvoltare a forțelor de producție, care face ca România să nu fie încă o țară dezvoltată din punct de vedere economic.Desigur, între socialism și comunism nu există un zid despărțitor, faza comunismului se naște din

sociale, avînd în esență un caracter revoluționar.în conformitate cu concepția materialistă despre dezvoltarea societății, între factorii care condiționează necesitatea unei noi etape în procesul de edificare a socialismului trebuie să menționăm în primul rind dezvoltarea forțelor de producție. a producției materiale — factorul determinant al progresului societății. Așa cum arătam mai înainte, comunismul presupune o puternică dezvoltare a producției, o uriașă revărsare a avuției sociale. Tocmai către crearea premiselor necesare atingerii acestui țel tind amplele eforturi impuse de construirea societății socialiste multilateral dezvoltate pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico- materiale a societății, pentru valorificarea superioară a tuturor resurselor.

lităților economice care se mai mențin între membrii societății, ceea ce, se știe, reprezintă în ultimă instanță cerințe ale evoluției spre faza superioară — comunismul.în al treilea rînd, noua etapă are menirea de a asigura dezvoltarea și perfecționarea întregii noastre orinduiri sociale, a metodelor și formelor de conducere a vieții economice și sociale, crearea cadrului organizatoric cel mai cuprinzător pentru participarea largă și activă a maselor largi la conducerea societății. Prin aceasta se realizează in fapt condițiile unei largi și atotcuprinzătoare pregătiri a poporului în vederea autoadministrării obștești.Construcția societății socialiste multilateral dezvoltate pregătește, odată cu premisele materiale, și premisele spirituale ale înaintării spre comunism. Necesitatea aces

tora a fost relevată încă de clasicii marxism-leninismului, care au subliniat de nenumărate ori că nu ne putem închipui, fără a deveni utopiști, că, odată cu doborîrea capitalismului, toți oamenii se vor deprinde de la sine și dintr-o dată să lucreze pentru societate, fără nici un fel de norme de drept ; de altfel, desființarea relațiilor do producție capitaliste nici nu creează peste noapte premisele economice pentru o astfel de transformare. în acest proces amplu și profund revoluționar sînt necesare, pe lingă transformările economice și_ sociale, o amplă muncă educativă. formarea conștiinței înaintate despre muncă și viață la toți membrii societății.Din toate acestea rezultă limpede că partidul nostru concepe făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate ca un proces complex care necesită dezvoltarea și perfecționarea ansamblului forțe-: lor de producție, al relațiilor de producție și al relațiilor sociale în general, al întregului’ sistem al suprastructurii sociale. Decurge de aici că etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate se impune, in mod obiectiv necesar, ca o etapă calitativ nouă de dezvoltare a societății noastre. în timp ce etapa care a reprezentat perioada de trecere de la capitalism la socialism a constat in esență in organizarea socialistă a întregii vieți economice, politice și sociale, etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate reprezintă o etapă superioară, de maturizare pe propria-i bază, a societății socialiste. în care trăsăturile ei determinante se împlinesc și se întregesc, iar superioritatea sa istorică se dezvăluie în toată plenitudinea.în cursul acestei etape, care va dura o perioadă mai îndelungată de timp, probabil citeva cincinale, se vor crea premisele care vor permite, în perspectivă, trecerea către faza superioară a societății noi, comunismul.
Prof. univ. dr. Gh. CREȚOIU

(Urmare din pag. I)fuza. din imobilism pășu- nist, progresul economic, eficienta, rentabilitatea.Acum aproape patruzeci de ani. Mihail Sado- veanu trăgea un prim semnal de alarmă si cerea măsuri pentru apărarea si prezervarea ..acestei minuni și a acestui rai". România a fost printre primele țări din lume care au militat activ și eficient pentru apărarea naturii : într-o primă lege de vină- toare, din 1891, se prevedeau măsuri de protecție a migratoarelor : rate, gîș- te. sitari. In 1899 marele nostru savant Grigore An- tipa a impus protelarea totală a egretelor. în 1921—26 s-a interzis împușcarea păsărilor migratoare si. la propunerea României, a fost creată subcomisia orientală pentru protecția păsărilor migratoare a Consiliului Internațional al Vînătorii. în 1933. la inițiativa savantului de renume mondial Emil Racovită. s-a adoptat decretul 600. prin care pelicanul și egreta sînt considerate monumente ale naturii. deci intangibile.în anii grei de după război, anii dificili si glorioși ai reconstrucției, decretul 237 din 1950 privitor la ocrotirea naturii, decretul 76 din 1953 privitor la economia vînatu- lui, alte decrete și ho- tărîri prin care diferite specii erau declarate monumente ale naturii au

făcut ca România să-și cîștige un binemeritat renume internațional ca protectoare consecventă a acelor lucruri și ființe pe care omul le poate distruge, dar nu le poate crea. Acum avem o Lege globală de apărare a naturii. Cum este respectată această salutară legislație ?în 1973, numărul total al păsărilor în' Deltă a scăzut de la circa 4 000 000 la 700 000, iar efectivele mamiferelor cu blănuri prețioase au scăzut cu 80 la sută față de 1950. Cred că nu e nevoie de nici un comentariu ; singurul lucru pe care poți să-l faci este să strigi că un cer pustiu nu mai e cer !Cum s-a ajuns aici și la altele, despre care voi mai vorbi î Prin ignorarea legii axiomatice că în socialism interesele tuturor ramurilor de activitate converg : există destule contradicții în lume și societate ca să li se adauge altele create artificial din dorința, onorabilă, poate, dar neștiințiflcă, de-a ridica productivitatea unei ramuri în dauna altora, (îmi amintesc că pe vremea cînd lucram la scenariul filmului „Pădurea spinzurați- lor“, studiind groaznicele măcelării de oameni din primul război mondial, pentru iluzorii rezultate, mai mult propagandistice decît strategice, m-a izbit o anchetă a unei comisii a parlamentului francez, în care se arăta că sint frecvente cazurile in care

un general nu sprijinea o- fensiva altui general ca a- cesta să nu aibă suoces și să nu avanseze I Victimele ? Nu contau). E limpede că asemenea fenomene monstruoase sînt specifice unei /lumi în care concurența e singura lege.Dar, e posibil, revenind la domeniul mai restrîns de care mă ocup acum, ca paznicii piscicoli ai Cen-

profund neplăcut impresionați, și-au arătat părerile, tăios, în reviste de specialitate și de mare circulație).E posibil ca pepinierele și eleșteele piscicole să fie amplasate, cum e cazul la Chilia, în Imediata apropiere a celei mai mari colonii de pelicani din rezervația naturală Roș- ca-Buhaiova, sau în ce-

cinegetice, este — în primul rînd ! — un ocrotitor al naturii.Dar este normal sau, mai bine zis, nu este strigător la cer faptul că arderea stufului nerecoltat, după 1 martie, provoacă distrugerea cuiburilor tuturor speciilor de păsări, mai ales ale gîștelor, rațelor, pelicanilor, lebedelor, pe întinderi uriașe ? Am văzut în

ma în ce măsură rezultatele economice obținute sint atit de importante incit să justifice distrugerea „acestui colț de rai".Poate greșesc, dar personal sînt ferm convins că Delta Dunării s-ar putea valorifica altfel.Că turismul inteligent gîndit (nu blocuri ca în Drumul Taberei, ci rustice cabane de stuf, dar cu

SĂ APĂRĂM NATURA!
N.

tralei Deltei Dunării (organism care, e părerea mea strict personală, are atribuții care-i depășesc și posibilitățile și competențele), dotați cu 124 de arme de vinătoare cu alice, să fi distrus, numai în anii 1971—1972, 53 700 de păsări, majoritatea monumente ale naturii, asta după date oficiale ? Neoficial se pare că numărul păsărilor lichidate de acești paznici e de ordinul sutelor de mii ! Nu sint ei de vină. Oamenii și-au făcut datoria, activitatea lor era a- preciată după numărul păsărilor împușcate. (E drept, acum, recent, s-au ridicat armele cu alice de la paznicii piscicoli, dar răul e făcut. Cercetători străini care au vizitat Delta,

lebra baltă Murighiol, unde șute de pelicani veneau la hrană, să se construiască astăzi o mare crescătorie piscicolă, a cărei „prezervare" va duce inevitabil la stîrpirea organizată a „răpitoarelor" aripate ? Ce explicație rațională sau de bun simț e- lementar se poate găsi unor asemenea amplasări, care In mod fatal vor duce la distrugerea echilibrului ecologic ?Opinia publică și, în primul rînd, adevărațli vînă- tori au salutat interzicerea pe timp nelimitat a vînătorii la toate speciile de vînat de baltă, pentru că adevăratul vinător, oricît de paradoxală ar părea a- ceastă afirmație unui necunoscător întru ale artei

martie-aprilie Delta devenind o mare de flăcări, zeci de mii de păsări zbu- rînd înnebunite în căutarea altor locuri de cuibărit, pe care nu le găseau ! Iar după aceea, ca și cum focul n-ar fi fost suficient, am văzut prelungindu-se inundarea incintelor indi- guite pină în luna iunie (!) pentru ca ouăle și puietul care n-a pierit în flăcări să piară sub ape. Am văzut deversindu-se cantități enorme de chimicale, în- tr-un moment cînd D.D.T.- ul este considerat profund primejdios, în primul rind pentru om !Mă opresc aici ; aș mai putea spune multe, aș putea ridica și alte întrebări amare ; nu sint „specialist" și nu-mi pot da sea-

instalațfi igienice de ultimul tip !; nu bărci cu motor zgomotoase, ci lotca străveche și pînzele umflate de vînt ; nu bufete i- munde, invitație la alcoolism, ci borșul pescăresc a cărui preparare Sadovea- nu o descria cu gravitate și delicii) ar fi o sursă de venituri, prilej de-a ne face cunoscută țara și modul inteligent și superior cu care-i administrăm bunurile naturale... Și, ca să nu ne gîn- dim numai la venituri imediate și palpabile (nu întotdeauna acestea sînt și cele mai avantajoase !) știu că Delta Dunării ar putea deveni un vast sanatoriu de odihnă și recuperare pentru omul contemporan, atit de supus solicitărilor.

Vinătoarea rațională, cu adevărat sportivă și elegantă, este destindere, sport, prilej de studiu și relaxare, de bucurie și refacere psihică, de învățare sau de readucere a- minte a legilor adevăratei prietenii. Nu o ucidere cu orice preț și cu nemiluita : va fi foarte greu să fiu convins că vinătoarea abuzivă, adică masacrul, poate însemna, cit de cit, un aport valutar. Și între vinătorii străini există sportivi adevărați, oameni de înaltă etică, dar și par- veniți care, înarmați cu puști automate — cinci pînă la opt focuri — rănesc mai mult decît doboară, pentru satisfacerea unui instinct primar și rușinos și a unei vanități imbecile. Acum doi ani, la un foc de seară, un excelent vinător italian mă întreba îndurerat : „De ce faceți ce s-a făcut și la noi ? De ce nu învățați din trista experiență a atitor țări occidentale in care vî- natul a rămas doar o a- mintire ?“Dincolo de toate aceste aspecte, cred că se impune acum coordonarea riguroasă a factorilor care răspund de Deltă, acordin- du-se organismului care răspunde în mod firesc de rezervațiile naturale, de vinătoare și silvicultură — factori care se condiționează reciproc (în speță Ocolul silvic Tulcea) atribuțiile care-i revin în mod normal ; la ora de față, subordonat Centra

lei Deltei, ocolul silvic este un fel de a cincea roată la căruță... Mă intreb cine, ce autoritate va fi învestită cu competenta ’ necesară aplicării efective a Legii, nu de mult intrată în vigoare, de protejare a naturii ?Idealul (cine ne oprește să tindem spre perfect ?) ar fi ca această zonă splendidă a patriei să înceteze a mai fi cobai și să devină, așa cum propunea în coloanele acestui ziar colegul meu Mihnea Gheorghiu, parc național și monument al naturii. Și, în același timp, și al inteligenței practice a unui popor a cărui artă atît de personală s-a născut din- tr-un contact nemijlocit cu natura, a cărui sănătate spirituală, robustețe morală și realism sint transfigurări, pe plan superior, ale lecțiilor marelui dascăl al umanității care este natura înțeleasă și iubită.Națiunile păstrează cu sfințenie urmele trecutului lor istoric : edilul care ar vrea să facă „rentabilă" Columna lui Traian, pavînd cu ea șosele, este de neconceput.Natura este monument, leagăn de civilizație trecută, prezentă și, mai ales, viitoare, intr-un univers modern care-și pune tot mai insistent problema destinului său biologic.— S-o apărăm în numele rațiunii și al legii, în numele superiorității socialismului ! ,

• Șapte zile • PATRIA — 10; 
12,30; 16: 18,30: 21.
• Copernie : CAPITOL — 9,30; 12; 
16,30; 19,30.
• Sunetul muzicii : GRADINA 
CAPITOL — 18.45.
• Albă ca zăpada și cei șapte
pitici : VICTORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Lupta după victorie : CENTRAL
— 9.30; 12.45; 16; 19,30.
• Micul și marele Klaus : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Cu cărțile pe față : SCALA
— 9,15; 11,30; 14; 16.30: 18,45; 21, 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21, la grădină — 19,15.
• Departe de Tipperary : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15,
VOLGA — 9,30; 11,30; 13,30; 16;
18; 20.
• Legenda negrului Charley t
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 19.15, 
FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30;
15,45; 18J3; 21, la grădină — 19.30, 
FAVORPT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Afecțiune : VIITORUL — 18; 20. 
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Cartea junglei : DOINA — 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Neamul Șoimftreștilor : TIM
PURI NOI — 9,15—19 în conti
nuare.
• Perechile : GLORIA — 9.30;
12,15; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA
— 9; 12; 15; 18; 20,30.
• O afacere pe cinste : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9: 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30. la gră
dină — 19,15, MODERN — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 19.
• Veșnicul întirziat — 10; 12: 14; 
16,30; 18,30, Simfonia pastorală — 
20,30: CINEMATECA (sala Union).
• Nunta de aur: PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Bărbații : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18: 20,15.
• Dreptul de a iubi : GRI VIȚA
— 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Conspirația : DACIA — 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR
— 16; 18; 20. la grădină — 19.15.
• Urmărire la Amsterdam : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15, ARTA
— 15,30; 18; 20,15, la grădină —
19.15.
• Ultimul cartuș : FERENTARI
— 15,30-; 17,45; 20.
• Polițistul : UNIREA — 15.30;
17,45; 20, la grădină — 19,15, TO
MIS — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, Ia grădină — 19,15.
• Parașutiștii ; GIULEȘTI — 15.30; 
18; 20,15, FLACARA — 15,30; 17,45; 
20.
• Ciprian Porumbescu : PACEA
— 15,30: 19.
• Aventura lui Poseidon : LIRA 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,30.
• Dragostea începe vineri : 
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Fantoma lui Barbă Neagră t
COTROCENI — 14; 16; 18; 20,
POPULAR — 13,30; 18; 20,15.
• Walter apără Sarajevo î MUN
CA — 16; 19.
• Infailibilul Raffles ; AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
la grădină — 19.
• Acea pisică blestemată : FLO
RE ASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Fellaga : RAHOVA — 15,30; 18;
20.15.
• Jandarmul la plimbare x COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național „T. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dona Dia
na — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : A douăsprezecea noapte 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Studio a 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
glale") : Liola — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19,30.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Sala -Paie
tului) : Caruselul melodiilor — 20.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

/

/
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Reportai din actualitatea socialistă a țării

STELELE

Cînd ieșim, ne izbește aerul tare al muntelui. E întu
neric, pîrtia de cer răstoarnă parcă deasupra defileului o 
infinitate de stele mari, dese. întunecata, tăcuta vale se 
umple cu stele. Ard stele; ard șiruri de lumini și de-a 
curmezișul văii, în adîncul ei, deasupra barajului, deasupra 
stației de betoane. în blocuri lumea se odihnește, copiii dorm. 
Și, nevăzute, în.adîncul munților, într-o direcție și în alta, 
pe galerii, în tuneluri, ard alte stele, ard lămpașele minerilor, 
bat inimile minerilor în schimbul de noapte, grăbind 
captările, zorind în strania goană subterană după izvoare...
---------J.Nu am mai fost de mult la Lotru. Și, iată, din nou ; Brezoi, Voineasa, Voineși- ta, Jidoaia, Mălaia, Ciunget, Mănăileasa, Latorita, Vidra, Rudăreasa, Petrimanu, Haneș, Galbenu, Vidruța, Obirșia Lotrului, Jieț... Am numit parcă niște constelații, strălucind pe cerul marelui șantier al sistemului Hidroenergetic de pe Lotru. Drumul Brezoi- Voineasa — altădată abia rupt in stinca munților, fragil și nesigur, rupt de to- renți, pindit de stinci și de lunecări — este acum o șosea asfaltată, o operă admirabilă. Voineasa, cartierul general al sistemului, se înfățișează ca o autentică stațiune montană, originală, elegantă, ocupind un munte intreg, cu largi priveliști de jur-imprejur, pină „dor •parte, in sus, in direcția șantierelor. Turiști mulți, lume bronzaită,’ dofrtib'ă să ajungă sus, pe șantiere. Cartierul general ai Lotrului este pus în situații delicate : trebuie să fie gazdă, să fie agenție de turism — să-i ajute pe oameni cu cazare, masă și mai ales drumul pină sus, „măcar pină la Vidra, la baraj..." Sosesc tinerii noi repartizați, absolvenți ; vin oameni pentru angajări pe șantiere. Lume multă — și multă lume nouă. Regăsesc insă cunoștințe ; inginerul-șef — Emil Podhorodețki, directorul tehnic — Erofteiu Reg- man, aud bucuros numele tovarășilor Domnescu și Fleacă de la atelierele centrale. Nu-1 găsesc pe tovarășul Ion Bolnavu, secretarul comitetului de partid pe sistem : participă la o ședință la București, prezintă problemele șantierului. Asta înseamnă că am pierdut carnetele lui — cele 20 de carnete cu însemnările lui zilnice privind problemele șantierului pe mulți ani, de la cele mai gingașe, privind viața oamenilor. pină la cele mai mari. Dar Kamenitzer — șeful barajului ? A luat în primire șantierul de la Sebeș. Dar Simionescu — de la centrala subterană ? Dar Pavel Oțet ?... Sint la Someș... e tovarășul Dan Predoiu, directorul general al șantierului, îl recunosc ușor și mă recunoaște, ca și cum n-ar fi trecut cîteva sute de zile de cind am umblat împreună pe năprasnicele drumuri ale Lotrului. Era atunci inspector genera', răspundea de lucrările de la Lotru, era și atunci mai mult pe șantier — și, probabil, perioada aceea a însemnat pregătirea pentru a prelua conducerea șantierului. Cunoștea Lotrul, ru s-a ferit de greutățile lui. Soția este colegă de facultate și acum colegă de șantier — inginer la controlul tehnic de calitate, încă de la Bicaz.Lotrul este o lucrare mare și directorul general Dan Predoiu se gindește la ajutorul pe care trebuie să-l dea toate uzinele din țară. Țara întreagă colaborează la construcția sistemului de pe Lotru. Se lucrează La mare înălțime (1 200—1 400 de metri), sint condiții de excepție, speciale, de muncă și de viață. Notez, telegrafic, cele spuse de directorul Predoiu : „Lucrările hidrocentralei Lotru-Ciunget se apropie de sfirșit — și în același timp trebuie să intensificăm lucrările pe șantierele Sebeș și Lotru-aval. Pe sistemul Lotru s-a realizat pină acum prima sută de kilometri de tuneluri. Mai sînt cincizeci de kilometri și se termină întreaga rețea. A

cum sînt pe șantier 7 000 de constructori. Centrala Ciun- get va produce în final un miliard kWh pe an. Noi înțelegem — toți oamenii șantierului — să ne facem datoria — de comuniști, ca și de simpli cetățeni ai țării, să ne aducem partea noastră de contribuție in kilowați, în energie electrică". Pentru orientarea mea generală pe șantier, tovarășul Predoiu îmi sugerează să-mi notez : lotul de muncă Jidoaia — un punct de lucru foarte frumos, dar și foarte greu ; punctul Rinjeul Mare, zona barajului Vidra și oamenii de l.a Haneș — cota 1353 — un front foarte greu ; centrala subterană Ciunget ; șantierul Petrimanu — și cei de pe aducțiune. Cei de la .Haneș sint pe linia pe care in curînd vor intra a- pele, se lucrează acolo pu mult entuziasm. E acolo cu oamenii lui inginerul Efrim. Barajul Galbenu se apropie de cota finală ; aducțiu- nea secundară Galbenu—• Petrimanu—Vidruța va primi apă. Marea concentrare de forțe și eforturi este pentru terminarea lucrărilor la hidrocentrala Lotru-Ciunget. Prima turbină produce energie; a doua intră în funcțiune ; iar la a treia, lucrările sint înaintate. S-a trecut deja de partea a doua a lucrărilor. Apoi începerea hidrocentralei de pe Lotru — aval. Anii 1973-74 sint anii bătăliei pentru apă.
ZV

B
n uriașul angrenaj al Lotrului, inginerul Erofteiu Reg- man, director tehnic, slâ veșnic cu creionul in mînă, pină după miezul nopții și chiar a- tunci cind vorbește, creionul schițează, traduce geometric ceea ce spune. îl urmăresc cum aș urmări harta unui mare strateg. Parametrii atinși, punct cu punct — parametrii ce urmează a fi atinși. Și, mai presus de orice, inima șantierului — oamenii : „Strategia este asta : pe măsură ce oamenii termină un punct de lucru aici, pleacă în alt loc, aproape. Modernizăm tehnologiile, procesele de excavație ; modernizăm betonările prin noi tehnologii pe care le-am pregătit. La kilometrajul a- cesta de galerii pe care îl facem noi, viteza de înaintare ' este importantă. Modernizăm cit mai mult procesul de producție — asta este sarcina noastră. Probleme noi, de organizare : confort social, cultural ; încălzire centrală, magazine, școli, grădinițe, asistență medicală".Pină va spori cu toată capacitatea proiectată înalta tensiune a țării — Lotrul se află el sub tensiune. Lotrul trăiește acum clipa teribilă — dilatată pe luni de zile, dar luni de zile de numărătoare inversă ! Problema marii sincronizări, calculul decisiv. Hidrocentrala subterană de la Ciunget este gata, cu toate cele trei grupuri — un miliard kWh, producție in final. Uzina — o urzesc meșterii, o montează, clipă cu clipă și fără greș, dar materia primă —apa, lacul, cele 350 de milioane de mc, uriașa cădere de apă calculată se va aduna ? Nu-i bine zis că se va aduna — ci dacă va funcționa, in tot bazinul hidrografic, ca un uriaș sistem de inimi, care să trimită în marele lac de acumulare — Vidra — apa in stare să pună în mișcare colosul de sub muntele Ciunget. La întrebarea a- ceasta trebuie să răspundă acum așa-numitele captări secundare, aducțiunile secundare, barajele secunda

re, stațiile de pompaj de mare putere. Tot ce s-a părut secundar se dovedește că a fost foarte principal. Cuvintul „secundar" ar fi trebuit, de la început, înlocuit cu altul, mai puțin înșelător.„Lotrul nu are altă soluție : trebuie terminat" — spune cu umor, dar și cu multă înțelepciune maramureșeanul Mihai Tarta, șeful șantierului de la Petri- manu-Galbenu. Prin tot zbuciumul răzbațe bărbăția, răzbat setea și voluptatea de înfruntare cu greutățile ; răzbate in acești oameni mindria că construiesc cel mai mare sistem hidroenergetic de pe apele interioare ; răzbate bucuria că din detașamentele lor s-au desprins nucleele de constructori ai altor șantiere ; răzbate bucuria, .că^șan- tierul lor a luat amploare — precum și încrederea, hotărirea că opera va fi dusă la capăt. Oamenii s-au dovedit uniți, solidari între 

ei și solidari cu marea lor operă, hotăriți să o ducă la capăt in condițiile angajamentului.
J

idoaia — un loc de muncă foarte frumos și foarte greu — așa . mi se spusese. Și așa este. Jidoaia — un defileu, o prăpastie, cu blocuri de locuințe, barăci, grupuri sociale, cantină, birouri, magazin — agățate pe coaste. In adincul defileului, pe unde curge această Jidoaia, — barajul în construcție, oameni lucrînd la baraje, stația de pompaj, iar in a- val de baraj, stația de betoane. Plouă pieziș, mai mult în joacă. E răcoare. Sîntem la 1 300 m înălțime, dar nu avem cum să ne dăm seama, sîntem în a- ceastă prăpastie și, de jur- împrejur, culmi și crestele de munți. Privim cum se lucrează la baraj. Se montează o macara mare. Ne lăsăm absorbiți de eforturile la montarea acestei macarale care va ajuta la turnarea betoanelor. O mică parte din baraj este construită — dar in jurul a- cestui mugur de beton se deschid muntele excavat, și pe un versant și pe celălalt, și albia văii, sugerînd cit beton va trebui turnat aici. ,Inginerul Constantin M. Sandu este șeful lotului Jidoaia. Am să aflu mai tir- ziu că oamenii ii spun Sandu Bocăncel. Tînăr, liniștit, energic, miner, constructor subteran, călit de șantiere. Punctul cel mai greu de lucrat este la Rinjeu. la cota 1 354 m. Oamenii înaintează pe sub munte cu 80 

m liniari pe lună. Galeria, frontul de excavare Jidoaia—Rinjeu, pînă la Vidra, are 7 900 m. Galeria Jidoaia—Voineșița a fost excavată- cu 17 zile înainte de termen. Sint acolo două . brigăzi bune și in prezent lucrează la susținerea ei definitivă în beton armat și spritz-beton. Șeful de lot. Sandu M. Constantin, îmi vorbește cu stimă despre oamenii lui. „Aici, pe platoul ăsta șugrumat de munți, iernile sînt grele, cu viscole, primăverile cu ruperea drumurilor, izolarea, ploile; lucrările in subteran cu surprize, roci slabe, debite mari de apă, apă multă, nisip curgător cu apă. Intr-un punct a trebuit să punem un tunel metalic pe 30 de metri. Pericol permanent pentru oameni, atenție la oameni^. Iugiițeriil.San-..., du Bocăncel sta toată noaptea cu . oamenii în galerie, să nu se întîmple vreun accident. A fost muncitor miner, a făcut școala pre

fesională de mineri, apoi școala medie tehnică de mine și petrol și după mai mulți ani de miner și maistru miner a făcut Institutul de mine din Petroșani— construcții subterane. Primul loc de muncă in hidroenergetică a fost la Corbeni, centrala Argeș. în septembrie 1972 a fost trimis aici, ou trei sute de oameni „cu cățel, cu purcel", conform dispozițiilor. Toți oamenii cu care lucrase l-au urmat aici. Lucrările la Jidoaia erau începute, dar, din lipsă de oameni, nu mergeau. Au reorganizat lucrările, au organizat colectivul, e ajutat de un secretar de partid foarte bun, trecut și el prin toată filiera șantierului. Are oameni buni — și îmi spune cîteva nume, subliniind că de fapt toți muncesc : minerul șef de brigadă Gh. Gîtlan, minerul Vasile Careja — tinăr brigadier, la galeria Jidoaia — Rinjeu ; mecanicul Ene Badea, de mare nădejde la repararea, la întreținerea utilajelor și în confecții de utilaje ; Constantin Geze, betonist la barajul Jidoaia. Urezeanu Constantin, betonist, Nico- lae Dinu — tînăr capabil, electrician, la stația de betoane ; minerii Ion Palo- șeanu și Teodor Paloșeanu— frații — cu Teodor Mo-canu („Teodor le spun la toți") toți trei sînt într-o brigadă la frontul de lucru Rinjeul Mare—Honteagul. Au avut rezultate foarte bune —• ei au străpuns galeria Voineșița—Jidoaia.Lucrările vor ține aici pînă în 1975. încolo, ce ? Grija 

față de oameni : cazare, a- provizionare, cantină, școală, cămin. Sînt 60 de copii.
S

-a înserat repede in munți și la Jidoaia, pe platoul de la 1 300, e aerul rece și tare. Pe coamele munților se tiriie nori albi, reoi ; în adîncul văii, la baraj, oamenii continuă să lucreze. Intrăm în blocul de locuințe — lung, cit cel mai lung transoceanic, ancorat de-a lungul, pe coasta muntelui, la o înălțime unde apa lacului Jidoaia nu va ajunge. In față, pe celălalt versant și la aceeași cotă înaltă, se ridică construcția nouă, elegantă, a beneficiarului. Este încă in lucru. Pe un mic teren săpat în coasta muntelui, lingă cantină, mun- pj.țorlj.Lijierj .șp ostași ,j.aaț£ volei, un îTnar cîntă CU Toc, acompaniindu-se la chitară. Intrăm la familia Budulacu. O cameră mare, cu dependințe. în mijlocul camerei, 

uq reșou clipind cald. Ne Încălzim. O bibliotecă din fier forjat ocupă un perete intreg. Biblioteca a construit-o bărbatul din deșeuri ; cărțile — le-au cumpărat amîndoi. Au, cred, relații cu librăriile, cu di
Reportaj de Traian COȘOVEI

fuzarea, pentru că nu le lipsește nici o carte bună și la zi. O combină muzicală. Ascultăm muzică ușoară, discuri foarte bune ; răsfoim cărți ; gazda ne-a înțeles suferința și la căldura reșoului se adaugă căldura unei cafele și a unui coniac. Adriana Budulacu este din ’63 aici, la Lotru ; Constantin Budulacu este din ’66 — maistru miner. Dar au fost împreună la Bicaz, la Argeș. „De fapt ne-am cunoscut la Lacul Sf. Ana, unde ea avea domiciliul, iar eu aveam niște lucrări". Au trei fetițe ; una este născută la Argeș, celelalte două — la Lotru. Părinții Adrianei, din moși- strămoși mineri, sint și ei aici. Bătrînul — Ștefan Me- sici — nu se lasă scos la pensie, nici altă muncă nu-i trebuie: nu poate trăi fără „sfinta galerie" — și acum lucrează cu ginerele la betonarea galeriilor. Adriana lucrează la stația de radio a șantierului. în tot Lotrul se comunică prin stații de radio. Maistrul miner Constantin Budulacu a lucrat din ’66—’72 pe aduc- țiunea principală lacul Vi- dra-castelul de echilibru 

Ciunget — vreo cinci kilometri și ceva — La detonarea și injectarea tunelului cu beton. Apoi și-a stabilit familia aici, la Jidoaia — iar el, la cerința șantierului, a rămas la barajul Vidra, apoi la Petrimanu — și numai după ce s-au terminat urgențele și Jidoaia a devenit urgență, a venit aici, aproape de familie, și lucrează Ja galeria Voi- neșița-Jidoaia. Pleacă la lucru la 5 dimineața și se întoarce seara, la opt-nouă. Acum li se dă apartament la Vilcea. Dar „...parcă aici ne-am născut. După ani de Lotru, ne este dor de Lotru, de Jidoaia, nu putem sta mai mult de cîteva zilein altă parte..." Maistrul Budulacu îmi vorbește cu simpatie»despre oamenii cu care lucrează, evocă nume;miner bfetonist, Zel Mihai,toreretișt (lucrează cu beton sub presiune), mecanicul Gh. Asandoi, electricia

nul Ion Istrate. Vecinul de perete este miner, lucrează pe frontul de la Rinjeu.Cind ieșim, ne izbește aerul tare al muntelui. E intuneric, pirtia de cer răstoarnă parcă deasupra defileului o infinitate de steie mari, dese. întunecata, tăcuta vale se umple 'cu stele. Ard stele, ard șiruri de lumini și de-a curmezișul văii, în adîncul ei, deasupra barajului, deasupra stației de betoane. în blocuri lumea se odihnește, copiii dorm. Și, nevăzute, în adîncul munților, într-o direcție și în alta, pe galerii, in tunelhri, ard alte stele, ard lămpașele minerilor, bat inimile minerilor în schimbul de noapte, grăbind captările, zorind în strania goană subterană după izvoare...fSk ine pregătit profe- sional, stimîndu-și jjPj oamenii și iubit de oameni, inginerul Mgzilu — cu experiență încă de la Argeș — și-a format un stil de muncă apropiat de oameni, uman. E un om modest, simplu — o modestie care impune. îi repugnă conducerea prin metode aspre. Autoritatea vine din competentă, din caracter, din modul cum ii tratezi pe oameni, cum îi respecți, cum te interesezi de problemele lor, să-i înțelegi și să-i ajuți. Pe șantierul barajului și la celelalte loturi de lucru muncesc o mie de oameni — 

cu familiile lor. ceste trei mii de oameni. Adie un vint de sfirșit de stagiune pe șantierul baraj ? Poate, poate pentru că mai sint șase luni și se termină lucrările și vor pleca de a: ci.Celelalte lucrări ? Să nu uităm lotul Vidruța, 5 km de galerii de la Petrimanu pînă la Vidra — galerii prin care captările din sud vor debușa in lacul Vidra. Fiind un punct foarte important, s-au concentrat oameni acolo, cu inginerul Dumitru Belinger. Șet' de lot este a- colo Dumitru Ene. Sint oameni foarte buni acolo, cițiva șefi de echipă buni — Vasile Huțanu. Dumitru Cristu ; oameni buni sint și acolo și peste tot, pe toate fronturile de muncă. Sintgreutăți la Vidruța : lnl'il-trațij imiri.de apă - ca șub duș. S-au făcut copertine; dar tot greu. Oamenii ieșeau uzi pînă la piele. Roci foarte bună — dar apă

mii sc L.crea.i 1.1asta prin apă. Acum au trecut de zona ploilor. Toți sint grăbiți, că trebuie să dea drumul la apă pe galerie. Este un <rm la Jieț — Leu Constantin — șef de brigadă. La Argeș a lucrat ca miner, la Lotru — Mănăileasa, pe aducțiunea principală, ca șef de schimb într-o brigadă de mineri : de doi ani este șef de brigadă la Jieț. El a realizat un record de 223 metri liniari avansare pe lună, la O- bîrșia Lotrului. Apoi, brigada lui a rămas la Obirșia Lotrulqi și Leu Constantin a fost dus la Jieț, pentru că erau condiții mai grele acolo, iar el este un bun organizator. De curind a avut loc străpungerea. „Noi ne cunoaștem greutățile : noi sîntem ve- niți aici să învingem toate greutățile" — spun Leu și ortacii lui. Oamenii muncesc, se luptă cu toate greutățile, uneori supraomenești. Sint foarte mulți oameni buni, oameni adevă- . rați. Foarte greu s-au lăsat înduplecați cei de la construcția barajului să-l lase pe Damian să se transfere la cealaltă lucrare. Vasile Damian — venit de la Bicaz — este miner artificier. șef de brigadă. A lucrat de la început la baraj. Acuma, cind la baraj se lucrează mai liniștit — Damian demarează lucrările la Lotru-pompaj, e șef de brigadă acolo, la excavații. Cu'cu Dumitru — miner, șef de brigadă la Lotru — Haneș : a lucrat la excavații — acuma lucrează Ia betonarea galeriei : inginerul Dimitrie Doroșneac a lu

crat ca șeful lotului baraj, acum este șef de șantier schimbul II — a închegat un colectiv bun, are și doi maiștri de nădejde. Mihai Tutu și Ion Rădulescu — maiștri constructori la baraj ; Nicolas lordache — mecanic de utilaje, inimos, priceput la orice fel de utilaje — tinăr. 25 de ani. „Oamenii sînt buni și devin buni. Munca, șantierul modelează omul, il fac mai solidar, sociabil ; individualismul dispare. Șantierul purifică oamenii — spune tehnicianul Sanda Nicolau. secretara comitetului de partid pe șantier. Munca, natura, munții, colectivitatea își pun amprenta pe fiecare om. Secretara comitetului de partid — Sanda , Nicolau — este de 20 de ani pe șantierele hidțoenerșeti- , .gp.;...trebuie aă o .predem.
C

ind se aprind ’ ftl-'- mihile țării întregi, fiind se pun in mișcare toateschimburile de noapte ale țării întregi, cind stațiunile eștivale, cind litoralul dau drumul uriașei. risipe de lumină festivă : la ora cînd. prin electricitate, se hotărăște calitatea șarjelor tuturor uzinelor și este nevoie de lumină și de energic uriașă la fiecare loc de muncă, in laboratoare, in sălile de radiologie și in sălile de operații, pe întreaga scenă vie. fierbinte a țării întregi ; la ora cînd este n.evoie. de energie sporită, de lumină sporită in subteran — la orele supremelor eforturi și vegheri, maistrul de schimb, care se află in centrala subterană de la Lotru-Ciunget. primește o comandă, răsucește cîteva butoane și prima turbină din sistemul hidroenergetic al Lotrului intră în acțiune, trimite energie in sistemul energetic al țării, in orele cînd este cea mai mare nevoie de forță și de lumină. Lotrul transformat in Prometeu ; Pro- meteu transformat în marele. lac de la Vidra ; uriașul Lotru cu optzeci de suflete în el, cu optzeci de rîuri și cu mii de izvoare in el. adus să se odihnească In marele lac de la Vidra, pe un platou imens, de-a lungul unei văi imense, la înălțimea de 1 400 de metri.împreună cu directorul general al Lotrului urcăm ca intr-o expediție, pe cel mai complicat și la ora asta cel mai greu și mai important șantier al sistemului : li Petrimanu și la Galbenu. Șoferul este excelent — iar drumul — cel mai fantastic, cel mai frumos drum din lume. De la un loc, pe după stinci. asfaltul se oprește, obosit — și mașina seamănă cu o pasăre de metal zvicnind printre stinci, pe deasupra prea fericitei ape Latorița. care se desfată încă neștiutoare prin aceste locuri. Din cind în cind vraja ne fură, teama ne fură, o bucurie neînțeleasă ne fură și uitînd parcă unde mergem dorim ca drumul acesta prin uriașele minuni ale naturii să nu se mai termine. Din cînd in cind, inginerul Dan Predoiu ridică receptorul de la picioarele lui, răsucește un buton și vorbește în eter și alte glasuri ii răspund : directorul întreabă, dă dispoziții, se interesează de un om și răspunsul vine imediat — și din nou liniște — și coborirea aceea în adîncul pămîntului, și ziduri albe, amețitoare. Și din nou undeva, sus, în lumină, mașini grele, utilaje enorme, abia urcind, coborind, ca prin urechile acului. Dru- lnul Petrimanului — drumul marilor transporturi de utilaje, de dinamită, de ci

ment, drumul constructorilor, drumul unor mari și lungi bătălii pentru cucerirea luminii,
Ș

antierul Petrimanu : „Groapa cu lei" a inginerului Mihai Tarța — șeful șantierului. îmi amintește de „Groapa lui Să- lăjan", de Ia Porțile de Fier. Și inginerul Mihai Tarța — maramureșean uriaș — vine de la Argeș, de la Porțile de Fier. „Există lucrare așa de ramificată, așa de râspîndi- tă in lumea asta 7“ — se miră cu umor inginerul Tarța.„Groapa cu lei" a lui Tarța și a inginerului Ion . Macarie ; „groapa cu lei" a inginerului Frenk, și a maistrului Ștefan Timpea, și a șefului de lot Ștefan Cap- debo, .și a inginerului Anton topescu : „groapa cu lei" a echipei de dulgheri a lui Iosif Ignat, și a echipei de betoniști a lui Al. Sekely, și a echipelor de mineri ai lui Vasile Lăsușneanu, Constantin Hrestic. ai lui Vasile Curcă, a bătrînului și neîntrecutului constructor de poduri Mihai Tes- tileanu. Ce înseamnă „groapa cu lei" i— în afară că se află pe acest platou, la 1 300 m, ca intr-o groapă uriașă, bintuită de piatră și de intemperii ? Aducțiunea sud-pompaj are o lungime de 40 de km ; întreaga aducțiune va intra, treptat, in funcțiune, condiționat de execuția barajului Petrimanu. Barajul Petrimanu — care va forma un lac, la 6 km în aval de barajul Galbenu — se află în faza de excavare. Barajul Galbenu — în dublu arc — construit numai de tineri — atinge cota finală, aducțiunea gravitațională Gal- b.enu-Vidruța intră în funcțiune și trimite apele Lato- riței in marele lac. Vidra, pe vreo zece km de galerii. Groapa cu lei" a lui Mihai Tarța : un număr mare de oameni — mineri, sondori, dulgheri, betoniști, mecanici, șoferi, macaragii, maiștri, ingineri, tehnicieni, geologi, electricieni — cu un volum impresionant de muncă executată ; cu eforturi uriașe încă înaintea lor — ca să termine sistemul, să trimită acea treime din apele lacului, necesare centralei, necesare energiei țării. Admir perfecțiunea și trăinicia in elegante linii geometrice. ale barajului Galbenu. Poate e prima o- peră a tinărului inginer bărbos și iute, ca Ulise — Frenk Gersek ; prima o- peră a inginerilor Constantin Caracaleanu, Liviu Cre- țu, Ștefania Rotaru, a maistrului Ilie Matei și a maca- ragiței Ana Gyanyas, care, de la înălțimea macaralelor cu care așază betonul pe baraj, trimite un zîmbet sever tuturor fetelor — și un „ îndemn că viața nu-i glumă. La un punct de lucru — la o traversare — un tunel de beton care unește galeriile dintre doi munți — o priveliște gingașă : cițiva elevi de liceu își petreceau vacanța vibrind, așezind betonul în păienjenișul de oțel al tunelului. Erau copiii inginerului Tarta, ai inginerului-șef Podhoro- dețki, al secretatului comitetului de partid, Bolnavu, și incă vreo cițiva. „La a- nul, vă trimit și eu unul" — a spus directorul general Predoiu. încercau dulceața aspră și amară a betonului și pasiunea teribilă a șantierelor, a constructorilor de hidrocentrale. Mai tîr- ziu i-am întîlnit pe băieți la masă : mincau fericiți, într-o rază din lumina țării va fi întotdeauna și a- ceastă vacanță a lor...
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LUMINILE MULTICOLORE
ALE ȘANHAIULUI

De pe terasa, celei mai Înalte clădiri — hotelul Mansion cu 24 de etaje — Șanhaiul ne apare în toată grandoarea sa. Edificiile moderne, alternînd cu cele tradiționale chinezești, bulevardele ți străzile, pe care circulă șiruri nesfîr- șite de mașini, de bicicliști și o imensă mulțime de pietoni, coșurile înalte ale fabricilor și uzinelor, căile acvatice, formate de bogatele ape ale fluviului Huan-po și ale afluentului său Su-ceu, pe care navighează cele măi felurite ambarcațiuni, rada marelui port ce se zărește în depărtare, configurează un profil demn de cel mai mare oraș al Republicii Populare Chineze.

Dar numai după ce am coborît și ne-am amestecat în mulțime, după ce i-am văzut în viața și munca de zi cu zi pe locuitorii săi, ni s-au dezvăluit din plin personalitatea acestei uriașe așezări, înnoirile pe care le-a cunoscut în anii socialismului.Din filme văzute’ cu mulți ani în urmă sau din romane mai vechi, păstram despre Șanhai imaginea u- nui oraș cosmopolit, un paradis al aventurierilor străini care adunau averi fabuloase din exploatarea colonială, în timp ce populația indigenă era condamnată Ia o viață subumană. Intr-adevăr, așa a fost Șanhaiul pină la eliberare. Se mai recunosc și astăzi, 

după stilurile diferit® ale clădirilor, acele zone ale orașului care în trecut s-au aflat în concesiunea imperialiștilor englezi, francezi, americani sau japonezi. „Accesul cîinilor și al chinezilor interzis" — această inscripție, aflată pe atunci la intrarea în zona engleză, astăzi păstrată în muzee spre aducere aminte — vorbește de la sine despre statutul din trecut al chinezilor de rînd. Relatîn- du-ne întîmplări de un cumplit tragism dinainte de eliberare, cînd oamenii erau aduși la disperare de mizerie și nevoiți adesea să-și vîndă propriii copii, gazdele noastre ne spuneau că nu există în China oameni din generațiile mai vîrstni- 

ce care să nu le fi trăit, cel puțin ca martori.Acestui trecut întunecat i-a pus capăt pentru totdeauna revoluția populară. Și la Șanhai, ca pretutindeni în China, poporul, oamenii simpli, în trecut atît de obijduiți și umiliți, au devenit stăpîni. Este de a- juns pentru a-ți da seama de aceasta, să-i privești pe străzi, în parcuri, în magazine, oriunde. Sînt toți corect îmbrăcați, svelți, cu o alură ce respiră deopotrivă sănătate și demnitate umană. Umblă grăbiți — mulți pe biciclete, ca oameni care n-au timp de pierdut. In orașul unde înainte de eliberare cerșetoria și vagabondajul înregistrau cifre record, astăzi 

nu mai există oameni fără ocupație.Nu mai puțin semnificativ pentru schimbările petrecute este aspectul străzilor. Somptuoasele clădiri în care erau instalate băncile, casele de comerț ale bogătașilor străini slujesc acum drept sedii unor instituții de stat, iar alături de ele, puterea populară a construit multe alte edificii noi, cu 15—20 eta'je, într-un stil modern, cu vaste magazine la parter, care atrag o mare afluență de cumpărători prin bogăția și varietatea mărfurilor. în inima orașului, pe locul unde în trecut se afla hipodromul englez, au fost amenajate o mare piață și un splendid parc, unde se organizează parăzi și spectacole populare in zilele de sărbătoare — denumite în mod simbolic Piața și Parcul Poporului.Dar ceea ce a schimbat radical fizionomia orașului sînt mai ales cartierele noi de locuințe, construite de stat, ocupînd o suprafață de peste 10 milioane metri pătrați. Grija municipalității de a păstra la fața locului unele vestigii ale trecutului, tot „pentru aducere aminte" (această grijă e prezentă de altfel pretutindeni în R.P. Chineză, în fabrici, în comunele populare, peste tot unde munca oamepilor liberi schimbă modul de viată) ne dă posibilitatea să facem o comparație pe viu: pe așa-numita stradă a Dovlecilor, într-unul din noile cartiere, se află, alături, cîteva locuințe vechi — este greu să le denumim așa, pentru că de fapt sînt mai degrabă simple acoperișuri de trestie, susținute pe patru pari deasupra pă- mîntului gol — avînd acum funcție de muzeu în aer liber — și clădirile noi, cu 2 pînă la 5 etaje, în care fiecare apartament dispune de instalații sanitare, lumină electrică, sobe cu gaz, într-un cuvînt tot ceea ce este necesar unui trai civilizat. Această comparație între vechile și noile locuințe este, desigur, cel mai în măsură să o facă cei peste 3 000 000 de locuitori ai Șanhaiului (mai bine de o treime a popu

lației sale) care s-au mutat, în anii puterii populare, în locuințe noi.Imaginea despre noile condiții de viață ale oamenilor ar fi, desigur, incompletă dacă n-am aminti despre eforturile pentru a amenaja noi parcuri și grădini, a planta pretutindeni pomi și flori, a asigura curățenia și igiena străzilor.Toate acestea se conjugă cu o vastă acțiune pentru combaterea poluării. Organizațiile de partid, organele locale de stat i-au mobilizat pe muncitori într-un adevărat război împotriva „celor trei rele" — apele, gazele și zgurile reziduale
însemnări de călătorie

— iar rezultatele n-au în- tîrziat. Circa 1 000 dintre uzinele orașului au izbutit să purifice gazele pe care le elimină, astfel că aerul Înconjurător nu mai este acum viciat. Este în plină desfășurare o acțiune de purificare a apelor unor riuri, unde în trecut se deversau deșeuri industriale ; recent, reapariția peștilor în aceste ape a fost salutată ca o mare victorie.Cartea de vizită a Șanhaiului de azi, titlul său de glorie îl constituie însă mai ales dezvoltarea industrială, pentru că, într-ade- văr, nu mai poate suferi nici o comparație industria din trecut, redusă la cîteva fabrici textile și alimentare, și industria de astăzi — puternic diversificată, care produce peste o cincime din producția industrială a Chinei, pulsind progresul tehnic în întreaga economie națională. Un edificator tablou al progreselor în acest domeniu ne-a oferit expoziția industrială. Organizată într-un imens palat, ce a fost anume construit, și deschisă permanent, expoziția prezintă, în cele șapte secții ale ei circa 5 000 de produse dintre cele mai reușite realizate în fabri

cile Șanhaiului și care sînt mereu împrospătate, pe măsură ce industria realizează tipuri mai perfecționate. Ne-ar trebui multe file pentru a reda tot ceea ce am admirat aici — de la mașinile unelte cu co- mandă-program, de cel mai nou tip, pînă la calculatoarele industriale de generația a treia, de la elegantele și rapidele limuzine „Șanhai", pînă la machetele unor spărgătoare de gheață — dar mai demne de consemnat decît orice sînt iscusința și priceperea muncitorilor și tehnicienilor chinezi, capacitatea și voința lor de a se situa în 

linia întîi a progresului tehnioo-științific.Cunoaștem nemijlocit a- cdastă voință, vizitînd una din cele 9 000 de fabrici ale Șanhaiului — Fabrica de țevi profilate. Este o întreprindere mică, încă modestă, sub raportul înzestrării tehnice, care s-a dezvoltat dintr-un vechi atelier de țevi de apă. Dar în locul acelor țevi rudimentare, pe care le producea acum 20 de ani ea produce astăzi țevi de oțel în mii de sorturi, dintre cele mai complicate. Au fost cazuri — ne relata secretarul comitetului de partid al fabricii, tov. Cen Yuan De — cînd, pentru a realiza un a- numit tip de țevi, au fost necesare pînă la 400 de experimentări. Muncitorii și tehnicienii fabricii și-au făcut o deviză din a onora toate comenzile, a realiza tot ceea ce statul, economia națională așteaptă de la ei. Aflăm aci „cheia" remarcabilelor înfăptuiri ale prezentului și, desigur, a unor înfăptuiri mereu mai însemnate în viitor care, neîndoielnic, vor permite Chinei să șteargă urmele subdezvoltării și să-și făurească o economie la nivelul resurselor, hărniciei și priceperii poporului ei.

O vizită la spitalul Hua Șan ne-a prilejuit contactul cu un alt domeniu in care Șanhaiul se înscrie in avangardă — anestezia cu acupunctură.încă la expoziția industrială, în pavilionul destinat industriei medicamentelor, ne fusese prezentat filmul u-nei operații pe plă- min, în care anestezia era realizată prin acest procedeu. La spital am văzut însă „pe viu" o asemenea anestezie, la o operație și mai complicată : unei tinere, Uan-Ceu, muncitoare la o fabrică de aparate de măsură și control din orașul Usi, i se extrăgea o tumoare de pe creier. Patru ace înfipte în diferiți centri nervoși — trei în picior și unul la lobul u- rechii — au fost de ajuns pentru a face bolnava insensibilă la durere și a o aduce în stare să suporte operația, liniștită, în stare de deplină luciditate.Desigur, un specialist ar fi recepționat mai bine explicațiile. pe care ni le-a dat, cu deosebită amabilitate, medicul Lui Ciu-hua. In ce ne privește, am reținut că ideea folosirii acu- puncturii în chirurgie s-a născut pornind dg la virtuțile ei, cunoscute și verificate de mii de ani în China, de a determina încetarea durerilor. S-au făcut multiple încercări, întîi la operații mai simple, iar succesul deplin a determinat extinderea la operații din ce în ce mai complicate. în ultimii doi ani, la spitalul din Șanhai s-au făcut cu un asemenea mod de anestezie peste 1 400 de operații. Avantajele sînt evidente : anestezia este sigură, mai economicoasă, nu dă loc nici uneia din urmările neplăcute pe care le provoacă de multe ori anestezicele clasice.în medicină, ca și în industrie, in construcții și in multe alte domenii, Șanhaiul se distinge prin remarcabile înfăptuiri în care se întruchipează, alături de tradiționalele însușiri ale poporului chinez, o înaltă conștiință socialistă, voința fermă de a înainta neabătut pe calea socialismului.
Ada GREGORIAN

DE PRETUTINDENI
HÎRTIA CONTRA 

POLUĂRIIPe lingă nenumăratele soluții o- ferite pentru combaterea poluării cu petrol a apelor, una, semnalată în revista americană de specialitate „Science", pare să aibă mari șanse de succes. Deșeuri de hirtie măruntă — dimensiunea ideală 0,75—2 mm — și răspîndite peste suprafața poluată, pot absorbi de 27 de, ori propria lor greutate. După ce s-au impregnat cu petrol, bucățile de hîrtie nu se scufundă, astfel că pot fi ușor adunate. Prin presare, petrolul poate fi apoi recuperat, iar hîrtia, măcinată din nou, retrimisă în lupta contra poluării.
PARC NATURAL 
ÎN ANTARCTICALa ultimul congres al Uniunii internaționale ' pentru conservarea naturii, ținut in Statele Unite, la care au participat 75 de țări, s-a hotărît crearea unui parc natural in Antarctica. Menit să protejeze flora și fauna acestui ținut, parcul se va afla sub tutela Națiunilor Unite.

SCORPIONI... CĂLĂTORI11 000 de scorpioni vii, prinși în diferite regiuni ale Mexicului, se află în drum spre Franța. Este contribuția savanților mexicani la cercetările unui institut din Marsilia, care încearcă să obțină un ser îmbunătățit împotriva ' veninului primejdios al scorpionului.
PEȘTI MESAGERIIn ultimii 12 ani, în Finlanda au fost maroați peste 460 000 de pești — păstrăvi, somoni, știuci și alte specii. Pe o plăcuță, cu dimensiunile de 15 pe 4 milimetri, fixată de aripioara posterioară, se află imprimat un număr de ordine, ca și indicația unde trebuie trimisă plăcuța dacă peștele marcat este prins. în acest fel, specialiștii de la Institutul finlandez de cercetări pentru econdmia piscicolă și forestieră speră să determine ritmul de creștere, migrație, modul de viață, la diferite specii de pești. Procentajul de returnare a plăcutelor variază între 3—30 la sută. Acțiunea continuă. Ihtiologii finlandezi prind și marchează anual între 50 000—60 000 de pești.

I

Traversînd la bordul unui ferry-boat strimtoarea care desparte Reggio-Calabria de Messina, primul lucru care m-a frapat n-a fost nici pitorescul peisajului, nici limpezimea mării, nici maiestuoasa panoramă a Scyl- lei și Carlbdei. Ci întîl- nirea cu un vas modest, care acosta la țărmul continental, încărcat cu cufere enorme. Parcă ar fi cărat sicrie sau baloturi cu tren- țe, valize și bocceluțe cu calabalîc. iar deasupra lor, claie peste grămadă, ca la prăpăd, femei si copii, femei în negru și copii cu ochii sticloși păziți de bărbați crunți. Nici o privire întoarsă spre țărmul părăsit. nici un semn de adio, nici o lacrimă. Era o „partidă" de emigranți sicilieni porniți spre o destinație incertă : poate spre nordul Italiei, ori către cine știe ce țară aflată în căutare de mină de lucru pentru muncile grele. Părăseau Sicilia, de unde nu se poate pleca fără nostalgii ’ răvășitoare și fără încrineenate jurăminte de întoarcere. Plecau după ce suportaseră insuportabilul, cu speranța că alt insuportabil le va fi mai ușor de suportat. Plecau după cealaltă Sicilie, cea risipită peste mări și țări, împrăștiată prin nordul peninsulei italiene, prin continentul american, acolo unde, în ultimii 80 de ani, insula din Conca d’oro — Scoica de aur — a trimis aproape trei milioane de suflete rătăcitoare în căutarea condiției umane.Messina, capul de pod al Triacriei către cizma italiană, visează de cîteva decenii... un pod. Transbor- darea de pe continent se face tot cu navele, proiectul unui tunel pe sub strîmtoare a rămas proiect, iar Messina, poarta Siciliei, continuă să se viseze legată direct cu țara. Autostrada care coboară pînă ia 

Reggio Calabria se întrerupe pe buza mării, pentru a continua de sub poalele Messinei pină la Palermo. Este o lucrare demnă de secolul nostru, uluitoare operă Inginerească, adevărată platformă de lansare a Siciliei către un alt viitor.Și totuși, oamenii aceia plecau. Le-am purtat îndelung imaginea despărțirii, privirile acelea crunte, greu de uitat, plînsul femeilor înfundat în pumni, ochii sticloși ai copiilor, încruntătura bărbaților.Cînd, trei zile mai tîrziu, cățărîndu-mă pe povirnișu- rile Etnei, am privit Sicilia de la înălțimea craterului, am înțeles că pămîntul a- cestei țări este vulcanic nu numai fizic, ci și spiritual. O debordantă energie umană, o insațiabilă sete de viață omenească, de dreptate și echitate, de frumos și progres făceau din acest colț de lume populat din cele mai străvechi timpuri, iubit și stropit de lacrimi, un pămînt al speranței și al dorului de omenie.Aveam să străbat, timp de o săptămînă, o țară pe cit de bogată în frumuseți, pe atît de nemeritat săracă. Sicilia nu este o simplă regiune, ci are identitate proprie, cu un fabulos trecut, adevărat creuzet al civilizațiilor mediteraneene, punct de intîlnire între A- frica și Europa, între estul și vestul bazinului „Mării dintre pămînturi". Vremelnice stăpîniri și înfloritoare civilizații s-au stratificat în solul ei și nu există foarte multe colțuri de lume care să poată rivaliza în comori ale trecutului cu acest triunghi de piatră vulcanică născut de Etna.Sărăcia țării n-are alt nume decît : subdezvoltare. Aici, timpul parcă s-a scurs cu încetinitorul, lumea a rămas parcă uitată în urmă, cu oamenii în relații ana

cronice, iar peste toate o teribilă forță neagră, ope- rînd în taină dar neînduplecat, care a ținut să păstreze sub monopolul voinței ei respirația •> Siciliei : Mafia. CUvînt teribil. încărcat de tenebre, ciuvînt cu miros de praf de pușcă. cu șuier de cuțit, cu șfichiuit de harapnic, el se

UN VAS CU SPERANȚE 
ACOSTA LA MESSINA...

• Destine vulcanice în insula Scoicii de aur • Pilonii de ciment păstrează 

tăcerea • Sicilia — la ora unui nou răsărit

vrea simbolul unei „respectabile" societăți, clan al potentaților cu ramificații, influențe puternice și cu feude implantate pretutindeni. întortocheatele căi de acțiune ale acestei sumbre asociații sînt impenetrabile ochiului din afară, căruia nu-i rămîne de văzut decît efectul rezolvărilor finale : glonțul tras din umbră și cadavrele care tac. Descendenți ai triștilor gheparzi din palatele baroce ? Ar fi prea romantic, prea „literar". în realitate .o ramură a gang- sterismului internațional, cu „veri", „unchi" și „nași" în America, dar cu baza în Sicilia, cu potentați în soldă, cu asasini plătiți, cu pachete de acțiuni în 

capitalul marilor societăți industriale, cu pachete de voturi în campaniile politice electorale, cu protectori în cele mai variate cercuri. Cu vendette. cu reglările, de conturi secrete, cu răzbunările și pedepsele pentru cei ce îndrăznesc să vadă li mai 

ales să vorbească, cu stupefiantele și aurul, cu tăcerea sau viața.Viața la Palermo sau în oricare alt oraș sicilian are aparențele obișnuite, lumea circulă, muncește, trăiește, poliția veghează, hotelurile gem de turiști, un aer de cumsecădenie și de exuberantă sudică pare pretutindeni reconfortant. Pînă cînd trăznetul cade — scurt — din cer senin. Două cadavre lăsate în plină zi în fața gării din Palermo, în urma unei reglări de conturi de către Mafia, mi-au deschis la sfîrșitul lunii iunie 1973 drumul către unul din aspectele realității siciliene. Optzeci de activiști sindicali împușcați în ul

timii zece ani drept sancțiune pentru acțiuni anti- mafiote. Nu, Damiano Da- miani n-a făcut o metaforă cinematografică în ultimul său film „Mărturisirile unui comisar de poliție către procurorul republicii" atunci cînd a înfățișat asasinarea de către mafioți a trei persoane — 

un lider sindical, un cioba/i martor incomod și o tînă- ră care aflase prea multe — și „îngroparea" lor în betonul armat din care se turnau pilonii unor noi construcții. Nici Mafia n-a făcut vreo metaforă atunci cînd, ca într-o continuare a filmului lui Damiano Damiani, a organizat asasinarea procurorului republicii italiene la Palermo, Petro Scaglione, împușcat în dimineața de 6 mai 1971 la ieșirea din cimitirul Rot- tola. Căutat de regizorul Francesco Rossi, care se documenta în Sicilia asupra șederii marelui industriaș italian Enrico Mattei la Palermo, în preziua sabotării avionului acestuia, reporterul Mauro de Mauro, 

de la ziarul ,,TOra“. a dispărut fără urmă imediat după ce apucase să-i încredințeze lui Rossi cîteva detalii cu privire la presupușii autori ai asasinării lui Mattei. Asta s-a în- tîmplat ’în 16 septembrie 1970, cînd Mauro a fost văzut pentru ultima dată, urcat cu forța într-o ma

șină care îl aștepta in fața casei. Nici astăzi, la trei ani de la dispariție, nu s-a aflat nimic despre soarta lui....La Palermo se construiește intens în ultimul timp. Autostrada își pregătește tridentul de beton spre Palermo, se înalță viaducte, se taie tunele, se întind poduri. Ca pretutindeni în Italia, si aici, fiecare pod și fiecare viaduct poartă un nume. Ca și străzile. In noul Palermo există strada Nico- lae Bălcescu, așa cum cel mai lung viaduct al Siciliei se cheamă viaductul Giuseppe Garibaldi.Nu numai la Palermo se construiește. După cata

strofa din 19 iulie 1966 cind, la Agrigento, un deal înțesat de blocuri de locuințe, prost consolidat, a pornit-o la vale,, traițsfor- mînd un cartier întreg într-un vast cîmp de ruine, sicilienii ău învățat că, pe' pămîntul lor hărțuit de zguduiri tectonice, trebuie să se construiască altfel, și au început să construiască altfel. în Valea Templelor de lingă Agrigento, acolo unde de peste două milenii rezistă tuturor zguduirilor tectonice marile edificii ale antichității greco-romane,, tezaur de inestimabilă bogăție artistică, există pentru sicilieni și o lecție edilitară. Din păcate, specula de locuințe nu ține întotdeauna cont de ea. Un cutremur de pămînt a nimicit așezările Montevado. Gibellina, Salaparuta, Poggioreale -și Santa Margareta Bellice. Betonul armat cu oteluri e- lastice încearcă acum să țină la respect stihiile naturii care bîntuie țara.Viața economică cunoaște și ea schimbări. In golful Gelei s-a descoperit petrol și primele sonde scot din pămînt țiței sicilian care, chiar dacă conține un procent prea mare de sulf, este, totuși, petrol și contribuie pe cît poate la potolirea foamei de energie a Italiei. La Milazzo s-a înălțat una dintre cele mai moderne rafinării, capabilă să distileze întreaga producție de țiței a insulei. Un susținut efort de implantare a industriei prin atragerea marilor trusturi din nordul Italiei la înființarea de sucursale sudice încearcă, sub egida instituției de stat „Casa per il Mezzogiorno", să smulgă Sicilia dintr-o în- tîrziată și anacronică stare • de subdezvoltare. Rezultatele sint încă timide, dar ele dețin embrionul unor acțiuni promițătoare. 

Și totuși, în ciuda efortu-, rilor de acest gen depuse după război, între anii 1960 și 1970 numărul locurilor de muncă productiv® a scăzut cu peste o sută de mii, iar, în aceeași pe- riOadă;' cinci sute de 'mu de sicilieni au fost nevoiți să emigreze în nord sau în țările occidentale importatoare de mînă de lucru.Ultimii trei ani au marcat însă un început de stavilă în perpetuarea acestei situații. Problema Sudului, problema Siciliei preocupă tot mai intens cercurile politice democratice, personalitățile proeminente ale vieții politice italiene. Au fost întreprinse de către stat un șir de măsuri îndreptate energic spre a- tenuarea discrepanțelor dintre nord și sud, s-a trecut la edificarea infrastructurii teritoriale menite să atragă și să cointereseze marele capital la dezvoltarea economică a insulei. Handicapul nordului pare însă astronomic. Și totuși, poposind în Sicilia, Garibaldi spunea : „Aici se întregește Italia, sau se moare !“. O sută de ani mai tîrziu, scriitorul sicilian Danilo Doici îl parafraza : „Aici se făurește noua Sicilie. sau se moare !“.Am întîlnit, plecînd din Sicilia, un alt vas pentru emigranți — dar un vas care acosta la Messina, care se întorcea acasă. Erau mai puțini decît cei ce plecau, dar erau oameni tineri, viguroși, plini de speranțe care reveneau in Sicilia. Priveau fix, înainte, spre triunghiul din Conca d’oro, și genele li se u- mezeau. Traversau strimtoarea dintre Scylla și Ca- ribda nutrind probabil certitudinea că vor făuri o Sicilie a adevăratei condiții umane.
Ioan GRIGORESCU

CONDUCTĂ DE PETROL 
. IN MAREA CASPICĂO conductă de petrol, lunga de. aproximativ 40 km, va uni locul- de depozitare a țițeiului cunoscut sub numele de „Bahar" din Marea Caspică, cu peninsula Apșeron (R.S.S. Azerbaidjană). Transportul țițeiului prin conductă va înlocui petrolierele, va reduce considerabil costul acestei’ operațiuni și va

exclude primejdia de poluare a apelor mării. In acest scop, conducta va avea un triplu strat izolator — din zinc, bitum si cauciuc special — o protecție sigură împotriva coroziunii.
ALLO I... DIN MERS„Dyna T-A-C" este un aparat telefonic portativ, construit de o întreprindere electronică americană. Avînd greutatea de 800 grame și dimensiuni relativ mici, el poate fi purtat într-o servietă. Alimentat cu o baterie de 14 volți — care poate fi reîncărcată la rețeaua electrică — aparatul permite să se efectueze, în decurs de o jumătate de zi, 12 convorbiri a cite 3 minute sau poate sta pe recepție un interval egal de timp.

.,MUNDO OBRERO", organ al P.C. din Spania, se ocupă pe larg intr-unui din ultimele sale numere de situația tot mai grea a țărănimii din provincia din grinarele țării.Aragon, în trecut unul„în prezent, arată ziarul, Aragonul contribuie cu numai 3,6 la sută la producția agricolă globală a țării — in ciuda existenței unui grad relativ înalt de mecanizare a agriculturii — în timp ce la începutul secolului XIX îi revenea 8,9 la sută din această producție.O trecere în revistă a citorva aspecte ale cimpiei aragoneze explică această, aparent inexplicabilă, ră- minere în urmă. 52 la sută din suprafața arabilă este acaparată de 1 la sută din deținătorii de pămint — 2 000 de moșieri. Acest lucru face ca Aragonul să fie a patra regiune latifundiară a țării, după Andaluzia, Extremadura și Noua Castilie. Ținutul Cinco Villas constituie un caz tipic de concentrare, în miinile cîtorva mari proprietari, „caciques", stăpîni abso- luți ai pămînturilor mănoase de pe Valea Ebru- lui.

Această stare de lucruri determină existenta in A-
iar marii proprietari de pă- minturi, reprezentînd, cum s-a arătat mai sus, 1 la sută din populația rurală, contribuie cu mai puțin de 20 la sută la impozite. Țăranii au datorii de mai

ragon — care este cu mult sub media națională — ar putea fi lichidată prin folosirea rațională a apelor bazinului cu un debit a- nual de 17 miliarde mc. A- ceasta ar însemna fertili
„Nu este pace sub măslinii 

din Aragon“
ragon a 80 000 de muncitori agricoli fără nici o palmă de pămînt și a 70 000 de țărani săraci tare duc o existență din cele mai precare. Situația determinată de lipsa de pămint se agravează prin presiunile fiscale adesea insuportabile : 99 la suță din populația rurală, care dispune de numai 20 la sută din pămînturile arabile, suportă povara a 80 la sută din impozitele întregii regiuni.

mult de 12 miliarde de pesetas. Creditul agricol, a- proape secătuit, este folosit pentru acoperirea pagubelor de pe urma recoltelor proaste și a calamităților, în loc de a fi folosit pentru stimularea capacității productive a ogoarelor.O veche aspirație a a- ragonezilor este realizarea planurilor de irigare, de valorificare rațională a e- normelor resurse hidraulice ale Văii Ebrului. Uscăciunea pămînturilor din A-

zarea a încă 900 000 ha și, în plus, îmbunătățirea sistemelor de irigație existente, care datează încă de pe vremea dominației romane și arabe.Deși aceste planuri sînt realizabile pe deplin, din punct de vedere tehnic, ele își așteaptă traducerea în practică de mai bine de 30 de ani. Oficialitățile nu manifestă însă nici o preocupare în această direcție. Ca urmare, culturi tradiționale, cum ar fi cea

a viței de vie și a măslinilor. au fost abandonate, pricinuind ruina a numeroase familii de cultivatori. De asemenea, cultura sfeclei de zahăr, care timp de mai bine de 50 de ani era foarte răspindită in grădinile de pe malurile Ebrului, este în simțitoare scădere, țăranii rel'uzind să accepte contractele strigător de inechitabile pe care monopolurile vor să le impună. La voluminosul dosar al problematicii Ara- gonului mai trebuie adăugată pronunțata neechiva- lență intre prețurile produselor agricole și ale celor industriale.Pornind de la aceste realități, țărănimea arago- neză devine tot mai conștientă de necesitatea luptei revendicative. Această luptă a și început. Ea se bucură de sprijinul muncitorimii de la orașe, al partidului comunist. Comuniștii spanioli își propun să nu precupețească în continuare nici un efort pentru antrenarea la lupta generală pentru democrație a țărănimii", încheie „Mundc Obrero".

MISTERUL 
INSULEI BARSAKELMESîn mijlocul apelor mării Arai, insula Barsakelmes prezintă, in mod surprinzător, un peisaj de deșert. Ploile ocolesc inSula. Prin- tr-un ciudat fenomen atmosferic, norii aduși de vînt se despart brusc în dreptul insulei, ocolind-o, ceea ce face ca soarele să încălzească mai tot timpul pămîntul arid — chiar și atunci cînd peste tot în jur plouă. Cercetătorii au găsit, în sfîrșit, cauza acestui fenomen : un curent vertical cald, care se ridică de pe insulă, străpunge stratul de nori și-1 alungă. Doar un vint foarte puternic este capabil să anihileze efectul acestui curent. Din cauza acestei curiozități climatice, aici se află o rezervație naturală cu plante și animale de deșert.
BALENE SINUCIGAȘE18 balene s-au aruncat pe țărmul unui golf izolat din statul mexican Sonora, pentru a-și găsi, pe uscat, sfîrșitul. După cercetarea victimelor, s-a ajuns la concluzia că această inexplicabilă sinucidere in masă este un caz de solidarizare : una din balene, de 25 m lungime, avea o rană adincă provocată de un harpon ; probabil că ce- taceul nu mai vedea altă cale de a scăpa de suferință, iar suratele lui au urmat-o.

t
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COMUNICAT
Expresii ale gindurilor 

și simțămintelor întregului popor
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

in legătură cu vizita in America Latină

Biroul Executiv al CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE arată în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu : Oamenii de știință din patria noastră au urmărit cu cel mai viu interes, cu profundă satisfacție și mulțumire, intilnirile de lucru, convorbirile, contactele pe care dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și ceilalți membri ai delegației, le-ați avut cu reprezentanții vieții social-politice, economice, culturale și științifice din țările vizitate.Cu deosebită bucurie și mîndrie am luat cunoștință despre Înaltele titluri și distincții acordate dumneavoastră și tovarășei Elena Ceaușescu de către forurile universitare și științifice latino-americane.Ne alăturăm cu entuziasm angajamentelor însuflețite ale întregului nostru popor, de traducera în viață a Hotăririi Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 26 septembrie 1973 și ne exprimăm hotă- ș'îrea de a ne intensifica eforturile pentru înfăptuirea sarcinilor importante ce ne revin.După ce subliniază că vizita în țări ale Americii Latine a afirmat în mod strălucit ideile călăuzitoare ale politicii externe a României socialiste, de solidaritate activă cu toate popoarele angajate pe calea dezvoltării de sine stătătoare, de destindere și înțelegere între state, telegrama Consiliului de conducere al MINISTERULUI DE INTERNE se încheie astfel : Pentru noi, cei care servim sub drapelul scump al patriei în cadrul Ministerului de Interne, exemplul dumneavoastră de pasiune revoluționară, de clarviziune și devotament față de cauza socialismului și păcii ne este călăuză mobilizatoare în îndeplinirea misiunilor ce ne sînt încredințate. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant 

suprem, că nu cunoaștem altă îndatorire mai înaltă decit aceea de a sluji cu abnegație și devotament interesele vitale ale poporului român, cauza eroicului nostru partid.Izvorîtă dintr-un profund patriotism și umanitarism, activitatea dumneavoastră curajoasă și perseverentă a reușit să convingă milioane de oameni cinstiți de pe toate continentele că pacea și colaborarea între popoare poate și trebuie să devină o realitate a zilelor noastre — se spune în telegrama adresată de CONSILIUL NAȚIONAL AL SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE, în numele celor peste 3.5 milioane de membri ai organizației. Convorbirile fructuoase cu conducătorii statelor latino-americane vizitate, Intilnirile cu cetățenii a- cestor țări, cu reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești, ai altor organizații progresiste, acordurile încheiate cu acest prilej confirmă încă o dată justețea politicii externe a partidului și statului nostru.în telegrama adresată de COMITETUL EXECUTIV AL UNIUNII CENTRALE A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI se arată : Membrii cooperatori, tehnicienii, inginerii și ceilalți lucrători din cooperația meșteșugărească au urmărit — alături de întregul nostru popor — cu deplină satisfacție desfășurarea vizitei dumneavoastră, tovarășe secretar general, în mai multe țări ale Americii Latine. Asemenea tuturor oamenilor muncii, ne exprimăm totala noastră adeziune față de Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la vizita întreprinsă în unele țări latino-americane. Exprimîndu-ne, încă o dată, deplinul atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, unanima aprobare a rezultatelor obținute în cursul vizitei efectuate, vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae

Ceaușescu, că ne vom înzeci eforturile în muncă pentru înfăptuirea — în mod exemplar —• a sarcinilor care ne revin din documentele Congresului al X-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale a partiduluiTelegrame prin care se exprimă satisfacția și deplina aprobare față de rezultatele vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în șase țări ale Americii Latine au mai sosit din partea : Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Direcției Centrale de Statistică, Comitetului pentru prețuri, a altor instituții centrale : din partea comitetelor municipale și orășenești de partid: din partea comitetelor județene ale U.T.C., din partea colectivelor de muncă ale uzinelor „23 August", „Vulcan", „Electronica" din București, a Combinatului siderurgic Galați, întreprinderii de rulmenți Birlad. întreprinderii de fier Vlă- hița. Fabricii de confecții Vaslui și a altor numeroase Întreprinderi: din partea membrilor cooperativelor de producție din comuna Pechea, județul Galați. Cristuru Secuiesc, județul Harghita ; din partea Institutului de fizică atomică. Institutului politehnic din Galați, precum și a altor instituții științifice și de în- vățămînt ; din partea comitetului de partid al Centrului universitar București, din partea cadrelor didactice și elevilor de la numeroase școli.în toate aceste telegrame se manifestă adeziunea entuziastă la politica internă și externă a partidului și statului nostru, se exprimă angajamentul de a se depune toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor care revin în opera de construire a socialismului în patria noastră, în interesul poporului român, al păcii, prieteniei și colaborării între popoare.

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEE 
Președintele FRELIMO

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
îmi este deosebit de plăcut, să vă adresez, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și al meu personal, cele mai calde feli
citări, împreună cu urările de noi succese în îndeplinirea înaltelor res
ponsabilități ce vă revin în activitatea pe care o desfășurați în fruntea 
FRELIMO pentru eliberare și independență națională, pentru lichidarea 
cît mai rapidă a anacronicului regim colonial portughez, pentru împli
nirea aspirațiilor și intereselor vitale ale poporului mozambican.

Reafirmăm dorința noastră de a extinde în continuare bunele re
lații de prietenie și solidaritate internaționaliste statornicite între P.C.R. 
și FRELIMO în spiritul comunicatului comun pe care l-am semnat re
cent la București, pentru a face să triumfe cît mai curînd lupta poporu
lui mozambican pentru o viață liberă, pe calea independenței, progre
sului economic și social, în interesul tuturor forțelor antiimperialiste, 
iubitoare de pace din întreaga lume.

/

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc pentru felicitările ce mi le-ați transmis cu ocazia 

celei de-a 11-a aniversări a revoluției glorioase din 26 septembrie, adre- 
sînd în același timp urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, 
de progres continuu și înflorire poporului român prieten.

ABDUL RAHMAN AL IRIANI
Președintele Consiliului Republican 

v al Republicii Arabe Yemen

Cu prilejul aniversării
proclamării R. P. ChinezeIn cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 24-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și A- sociația de prietenie româno-chineză au organizat, vineri seara, o recepție.Au participat Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, Andrei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Chivu Stoica, președintele Asociației de prietenie româno-chineză, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. ai P.C.R., Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării națio-
Semnarea acordului privind transporturile aeriene civile

intre România și R. D. Germană

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

/

■ ’ ‘ , adjunct alcomerțului exterior,.. șinale, Marin Trăistaru, ministrului c_____ ț.l_.membri ai conducerii I.R.R.C.S. ai conducerii Asociației de prietenie româno-chineză, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești.Au fost prezenți Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București, și membri ai ambasadei, precum și membri ai unor delegații chineze care se află în țara noastră.în timpul recepției, tovarășul Chivu Stoica și ambasadorul Li Tin- ciuan au toastat pentru continua dezvoltare a prieteniei și Colaborării multilaterale dintre partidele, țările și popoarele noastre, pentru succese tot mai mari in opera de edificare a socialismului în Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză. (Agerpres)

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România și guvernul român au hotărit să recunoască Re-
Vizitele delegației Ministerului invățămintului

și Științei din R. F. GermaniaDelegația condusă de ministrul federal al învățămîntului și științei din Republica Federală Germania, prof, dr. Klaus von Dohnanyi, aflată într-o vizită în România, s-a întâlnit, vineri dimineața, la Ministerul Educației, și învățămîntului, cu tovarășul . Paul Nicuiescu-Mizii, vicepreședintă al Consiliului de Miniștri, ministrul e- ducației și invățămintului. Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de informații cu privire la dezvoltarea invățămintului din cele două țări și s-au examinat posibilitățile de extindere a colaborării reciproce in acest domeniu.La convorbire, care s-a^ desfășurat
Vizita președintelui Consiliului Executiv

al R. S. SloveniaAmbasadorul R.S.F. Iugoslavia la București. Iso Njegovan. a oferit, vineri, un dejun în onoarea președintelui Consiliului Executiv al R.S. Slovenia. Andrei Marint. care se află în vizită in tara noastră.Au participat tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Ion Drăgan, secretar general al Secretariatului general al Consiliului de Miniștri. Gri- gore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colabo-

S-A ÎNTORSRădulescu, de seara,Tovarășul Gheorghe vicepreședinte al Consiliului Miniștri, s-a înapoiat, vineri de la Moscova, unde a participat la lucrările celei de-a 64-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La sosire, pe aeroportul Otopeni, se aflau tovarășul Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, alte persoane oficiale.A fost prezent V. S. Tikunov, în- 

publica Guineea-Bissau, stat independent și suveran.

într-o atmosferă prietenească, au participat cadre didactice și specialiști în probleme de invâțâmint.în aceeași zi, delegația a avut o întrevedere cu loan Ursu, președintele , Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.
★în cursul după-amiezii, membrii delegației au vizitat Institutul politehnic din București, unde au fost salutați de rectorul Radu Voi nea, de reprezentanți ai senatului acestei instituții de invățămint superior și de profesori. De asemenea, oaspeții au vizitat Liceul nr. 21 din Capitală cu predare in limba germană.

rare și cooperare economică și tehnică.In cursul aceleiași zile, președintele Consiliului Executiv al R.S. Slovenia. Andrei Marint. a fost oaspetele Facultății de energetică și rezistenta materialelor si calcul e- lectronic din cadrul Institutului politehnic din București si al Uzinelor de autoturisme din Pitești.Tot vineri, președintele Consiliului popular iudetean Argeș. Ion Dincă, a oferit un dineu în cinstea președintelui Consiliului Executiv al R.S. Slovenia.

sărcinatui cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.
★La plecarea din Moscova, de pe aeroportul „Șeremetievo-2“, tovarășul Gheorghe Rădulescu a fost salutat de M. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și N. Faddeev, secretarul C.A.E.R.A fost prezent, de asemenea, Gheorghe Colț, însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Moscova.

LOTO
Ministerul Apărării Naționale a loc, vineri dimineața, solemni- semnării Acordului între gu-Delegația Sfatului popular al orașului Budapesta, condusă de Szep- volgyi Zoltan, președintele Comitetului Executiv, care ne-a vizitat țara la invitația Consiliului popular al municipiului București, a părăsit, vineri, Capitala.Pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de Gheor-

ghe Cioară, primarul general al Capitalei, de membri ai Comitetului Executiv al Consiliului popular municipal, de funcționari superiori din M.A.E.A fost de față Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București.

Numerele extrase la tragerea din 28 septembrie 1973

(Agerpres)
Fond general de cîștiguri Extragerea16 42Extragerea72 69

1:5 6159a II-a :55 19
502474.

: 961 332 lei.46 68 251 63 26

La avut tatea ____ ____ _ __________vernele Republicii Socialiste România și Republicii Democrate Germane privind transporturile aeriene civile. Documentul stabilește cadrul de dezvoltare, in continuare, a relațiilor în domeniul traficului aerian de călători, turistic și de mărfuri pe liniile aeriene deservite de companiile „TAROM" și „Interflug".
vremea

în cursul vizitei pe care o efectuează inUPRONA a avut întîlniri și schimburi de informații la C.C. al U.G.S.R., la M.A.E., la C.C. al U.T.C., precum și la Academia „Ștefan Gheorghiu".Totodată, oaspeții au vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialis-
țara noastră, delegația te România, fabrica „Tricodava", noile construcții din orașul București, Palatul pionierilor, Institutul de cercetări agricole de Ia Fundulea, precum și Combinatul petrochimic, I.A.S. și Combinatul de vinificație Ștefănești, casa de cultură și clubul tehnic al tineretului din Pitești.

Ieri In țară : Vremea a continuat să 
se răcească în toate regiunile târli. Ce
rul a fost mai mult noros. Au căzut 
ploi temporare șl sub formă de burni
țe în Banat, Crlșana și vestul Olteniei. 
Vlntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 10 grade la Oravița și 23 de gra
de la Călărași și Hlrșova. In Bucu-

rești : Vremea a continuat să se ră
cească. Cerul a fost mai mult noros. 
Vlntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de “ * * 
grade.

A fost prezent, de asemenea, dr. Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București.
★Delegația Comitetului National pentru Apărarea Păcii, formată din prof. univ. Ion Creangă, membru al Biroului comitetului, președinte al Comitetului iudetean de luptă pentru pace Iași, și prof. Marius Mati- can. secretar al Comitetului iudetean de luptă pentru pace Dolj, care a participat la lucrările celui de-al 9-lea Congres al Comitetului pentru pace din R.P. Bulgaria, s-a înapoiat. vineri. în Capitală.
★Vineri, 28 septembrie, Muzica reprezentativă si de protocol a armatei a plecat în Elveția pentru a participa la Festivalul muzicilor militare organizat la Ziirich.
★La București s-au încheiat, vineri, lucrările reuniunii internaționale cu tema „Efectele sociale ale industrializării în zonele rurale”, care s-a desfășurat sub auspiciile Secretariatului general al O.N.U.Participanțli la această manifestare — experti O.N.U.. reprezentanți ai unor agenții si organisme specializate ale O.N.U.. observatori români și străini — au elaborat un program de recomandări, a cărui aplicare, în țările interesate, ar favoriza eforturile acestora pentru realizarea unor noi structuri economice, raționale, în conformitate cu necesitățile și aspirațiile popoarelor respective. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 
septembrie, 1 șt 2 octombrie. In
Cerul va fi variabil, mai mult 
In sudul și estul țării, în prima

22 de

de 30 
(ară : 
noros 

_  ____ . ____  ,__  . . . parte 
a intervalului cînd temporar va ploua. 
In rest, ploi Izolate. VInt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 4 și 14 grade, tar maximele Intre 
14 și 22 de grade. In București : Cer 
variabil, mai mult noros. Temporar va 
ploua. Vint moderat. Temperatura în 
scădere ușoară.

Din partea guvernului Republicii Socialiste România, acordul a fost semnat de general de armată Ion Ionlță, ministrul apărării naționale, iar din partea guvernului Republicii Democrate Germane de Otto Arndt, ministrul transporturilor.La semnare au participat general- colbnel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului aoărării naționale și șef ăl Marelui Stat Major, generalcolonel Vasfle Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai comandamentului aviației civile „TA- ROM", membri ai celor două delegații guvernamentale care au participat la tratative. Erau prezenți Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la fiucurești, și membri ai ambasadei.
★Seara, delegația guvernamentală a R. D, Germane, condusă de Otto Arndt, ministrul transporturilor, a părăsit Capitala.

Convenție de asistență medicală intre România și
Regatul Hoit al Narii Britanii și Irlandei de NordVineri ’ s-a semnat la București Convenția de asistență medicală intre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.Din partea română, documentul a fost semnat de Theodor Burghele, ministrul sănătății, iar din partea britanică de lordul Aberdare, minis-

tru de stat la Departamentul sănătății. și securității sociale-din Marea Britanie.La solemnitate au asistat Alexandru Calomfirescu, prim-adjunct al ministrului sănătății, alți membri ai conducerii ministerului. A fost prezent Derick Rosslyn Ashe, ambasadorul Marii Britanii în țara noastră.
ADUNARE CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI
RĂSCOALEI ANTIFASCISTE DIN BULGARIA

la-putem

Așadar, primele două teamuri nație nale s-au întors săptămina aceasta din Republica Democrată Ger- m ia cu două infringeri decisive : 0— la Leipzig (și șansele primei noastre reprezentative de a fi prezentă la Weltmeisterschaft ’74 s-au restrins in perimetrul strict teoretic), 1—2 la Halle (și echipa cadetă 
a gazdelor s-a calificat în turneul final al Campionatului european de tineret). Evident, nu trebuie — și nu ne-ar folosi la nimic — să ne lamentăm. să ne pierdem cu firea și să dramatizăm. Dar nici nu să nu considerăm aceste două partide drept momente de referință in considerațiile pe care sîntem datori să le facem cu privire la stadiul actual al fotbalului nostru și la posibilitățile sale de progres și modernizare. Pentru a putea aborda problemele din acest unghi de vedere, să amintim însă cîteva din circumstanțele care au condus la cele două rezultate negative.Meciul primelor reprezentative — pregătit în ambele „tabere” cu rivnă și în perfectă cunoștință de cauză asupra calităților și slăbiciunilor adversarului — a început într-o tensiune rar întîlnită, angoasa rezultatului prinzind in plasa ei nu numai pe jucătorii, antrenorii și arbitrii in- trați în arenă, ci și pe cei 95 000 de spectatori — printre care circa 11 000 de turiști români, admirabili in efortul lor de a-șl susține echipa pe tot parcursul celor 90 minute de joc. Primii care și-au revenit cit de cit și, debarasindu-se de psihoza specială creată de miza decisivă a partidei, au început să aplice in teren ceea ce li se spusese probabil la cabină — au fost fotbaliștii lui Georg Buschner. Grija lor nr. 1 a fost marcarea Înaintașilor și mijlocașilor noștri în sistemul om la om pe tot terenul : Lauck era „jandarmul" lui Dobrin, uriașul Sammer „Îngerul păzitor" al lui Dumitrache, Kurbju- weit la Iordănescu, Fritsche la Țară- lungă, Seguin la Nunweiller. Krei- sche la Dumitru. Aceasta a fost prima problemă tactică — de altfel, de așteptat — pe care gazdele au ridicat-o în fața jucătorilor noștri. A doua problemă a ridicat-o jocul extremelor : acestea au intrat pe teren purtind pe spate numerele schimbate (Lowe : 11 ; Streich : 8) și au și schimbat de multe ori locurile, Streich cel puțin pendulind tot timpul prin fața liniei noastre de a- părare. Adăugați accelerarea vitezei de deplasare a jucătorilor în fazele de atac, maniera de a avansa spre poarta noastră în tandem (doi jucători sprintau unul lingă altul, ne- știind de la care să iei mingea), schimbarea fundașilor între ei după ce Iordănescu se impusese prin cite- va curse pe stingă (Fritsche fiind transferat să-l păzească), adăugați și manevrele bine gindite și pregătite efectuate la fiecare lovitură liberă — și veți constata că reprezentativa R. D. Germane s-a străduit, și a 

reușit, să creeze jucătorilor noștri cit mai multe probleme greu de rezolvat.Care a fost replica tactică a reprezentativei noastre? Greu de spus, greu de vorbit despre vreo concepție sau despre vreo strategie. în primul rînd, că Înaintașii, in general, n-au știut cum să scape de „umbra" adversarului (excepție : cele cîteva curse ale lui Iordănescu din prima repriză, terminate cu .centrări spre dreapta, unde nu era nici un coechipier, și încercările lui Dumitrache din repriza secundă de a trece singur cu mingea prin zid). Mijlocașii (Dumitru într-o zi slabă, iar Nunweiller bunicel numai pînă la primul gol) 

Lecțiile aspre ale fotbalului
Cîteva constatări și opinii menite să constituie începutul 
unor dezbateri lucide privind nivelul actual și posibilitățile 

de progres ale fotbalului nostru

n-au scăpat nici ei de marcaj în fazele de atac, iar in fazele de apărare n-au reușit să blocheze avalanșele adverse. Apărătorii — in ordinea comportării : Răducanu, Antonescu, Deleanu, Dinu, Sătmăreanu — au rezistat și ei cit au rezistat, avind măcar meritul că n-au primit nici un gol din acțiune. Au primit însă goluri din faze fixe.Ajunși aici, îmi permit o digresiune care ilustrează in bună măsură atît incapacitatea conducerii tehnice de a pregăti perfect din punct de vedere tactic o asemenea partidă decisivă, cit și a jucătorilor de a aplica, totuși, indicațiile primite la cabină. Venit la Leipzig din proprie inițiativă și special pentru acest meci al naționalei noastre, antrenorul Ștefan Covaci a avut miercuri, cu cîteva ore înainte de a pleca spre Stadionul Central, o discuție amicală cu toți cei care însoțeau echipa. Inchi- puiți-vă că primele vorbe auzite de la Ștefan Covaci acolo au fost : „Mai intîi trebuie să ne apărăm bine la fazele fixe, fiindcă adversarii de azi sînt pricepuți în execuția lor și știu că noi sîntem în general vulnerabili în aceste situații !“. Ideea a fost acceptată de toți cei prezenți, iar discuția a conturat apoi cîteva soluții de aranjare a zidului și de supraveghere a adversarului ce-ar 

putea să apară din spate și să marcheze. Antrenorul Valentin Stă- nescu — de față fiind — nu numai că a confirmat justețea acestei temeri, dar a și precizat că avertizase jucătorii in acest sens și că luase măsurile cuvenite. Pe teren insă și în minutul 42, și în minutul 63, fotbaliștii noștri n-au arătat că ar fi pregătit vreun antidot al loviturilor libere. Si au primit ambele goluri din asemenea faze fixe !S-ar putea vorbi mult despre e- rorile tactice care au caracterizat jocul — și așa mediocru — al fotbaliștilor noștri. Fără a insista și fără a bracona pe terenul specialiștilor — mal putem, totuși, sublinia că atîta timp cit joci mingea mergînd

timp adver- repriză șut pe fii do-

(sau aiergînd alene), iar adversarul o joacă sprintînd, atita timp cit piesele „grele" (Dumitru, Dobrin, Dumitrache) dau cel mai puțin cînd aștepți cel mai mult, atîta cit nu pui nici o problemă sarului — este firesc ca o întreagă să nu tragi nici un spațiul porții, este firesc să minat și înfrînt de un adversar care, chiar dacă iți este inferior din punct de vedere pur tehnic, e mai bine pregătit fizic și gindește mai mult partida atît în cabină cit și pe teren. Se înțelege de aici că atît jucătorii noștri — dar mai cu seamă conducerea tehnică — au multe de recunoscut autocritic și au multe învățăminte de tras din această lecție aspră.Dar, chiar și în asemenea condiții — de neașteptată înfringere strategică a primei noastre reprezentative Încă din pregătiri și încă din cabine — pe teren rezultatul putea rămine 0—0 dacă n-ar fi existat acea decizie a arbitrului elvețian Rudolf Scheurer dictată cu trei minute înainte de pauză. Toți cei prezenți am văzut (și seara, cînd faza a fost reluată pe micul ecran, ne-am convins) că „foarfecă" lui Radu Nunweiller nu a periclitat nici un adversar, fiindcă lingă el • nu se găsea nici un adversar. For- țînd regulamentul (9 arbitri din 10

Antoine elvețian cîștigă- opțiune profite convin-
n-ar fi fluierat așa ceva — aprecia observatorul F.I.F.A.Chiarrissoli), arbitrula rezolvat practic problema torului, oferind gazdelor o de care nu puteau să nu in continuare. Personal, am gerea că un rezultat „alb" la pauză ar fi pus în dificultate pe adversarii noștri. Tocmai de aceea, imediat după terminarea meciului am mers in cabina arbitrului, și — împreună cu colegul Constantin Varvara, corespondentul „Scînteii" la Berlin — am purtat o convorbire în care interlocutorul nostru a susținut că a dat o decizie regulamentară, dar n-a putut oferi răspunsuri convingătoare la două întrebări dificile :

„Aceeași decizie ar fi dictat și in careul gazdelor sau „Prin asemenea penalizare nu Înseamnă că «foarfecă» trebuie exclusă din execuțiile tehnice in fotbalProbleme de arbitraj au apărut și in meciul „cadeților" desfășurat marți seara la Halle. De data aceasta însă arbitrajul — așa cum au apreciat, pe bună dreptate, cronicile de specialitate — a fost de-a dreptul neregulamentar, cehoslovacul P. Ko- pal influențind direct rezultatul final. Dintre numeroasele sale decizii părtinitoare, mai importante — și hotărîtoare — au fost trei. Min., 10 : Marin Stelian, scăpat singur în careu, e faultat și trimis la pămînt tocmai cînd să împingă mingea in plasă (arbitrul nu... observă) ; min. 50 : un atacant gazdă trece de linia noastră de 16 metri, fundașii noștri se retrag In fața lui, dar el calcă pe minge și cade (arbitrul îi oferă penalti și... 1—0 pentru R.D.G.) ; min, 60 : Anghelini avansează vijelios, însă cînd ajunge la 10 metri de poarta adversă e catapultat în... corner (arbitrul iar nu... observă). Onestitatea profesională și cetățenească mă obligă să recunosc și să subliniez aici că, fără aceste vicii de arbitraj, tinerii noștri ar fi învins — pentru că au fost de departe mai buni decit adversarii 

lor, pe care i-au dominat prin tehnicitate, gindire tactică și inteligență. Cavai, Anghelini, Marin Florin, Năstase, Dudu Georgescu și Marcel Răducanu s-au detașat mult peste nivelul coechipierilor și adversarilor, dar trebuie reținut că in general formația de tineret a lăsat o impresie bună — demonstrînd că și marcajul om la om, și atacurile vijelioase, și jocul prin excelență atletic pot fi contracarate prin dăruire totală, calm, execuții tehnice frumoase și gindire tactică adecvată.
♦Cum spuneam la începutul acestor considerații, cele două meciuri cu reprezentativele R.D. Germane pot fi socotite momente de referință pentru fotbalul nostru. Indiferent de ce ne va aduce în final această toamnă (deși este prea puțin probabil ca noi să-i învingem pe fotbaliștii finlandezi, la 14 octombrie, cu 9—0, dar este foarte probabil ca masiva echipă a R.D.G. să scoată măcar un draw pe terenul mic de la Tirana, în 3 noiembrie), înțelept ar fi să privim și să discutăm fotbalul nostru prin prisma acestor două confruntări decisive peste care n-am putut trece la 25 și 26 septembrie. Personal, nu împărtășesc opinia deja avansată în comentarii că atletismul ar fi învins fotbalul, și că s-ar impune să trecem și noi la un fotbal nou — atletic și în forță. Victoria de la București in fața aceleiași formații a R.D.G.. evoluția naționalei de tineret la Halle ($i alte exemple de acest fel) ne-au arătat că ne- putînd să naștem a doua oară fotbaliștii pe care-i avem — pentru a-i putea supune la eforturile fizice pe care le fac ultimii noștri adversari — putem învinge, dacă încercăm să fim noi, să perfecționăm în jocul nostru trăsăturile tradiționale și accentele moderne.Dar nu dorim sâ și intrăm in dezbaterea pe care intenționăm s-o găzduim in continuare. Tocmai de aceea invităm pe tehnicieni, pe reprezentanții forului federal, pe fotbaliștii înșiși să intervină în discuția noastră despre fotbalul românesc și viitorul lui. Teme sînt suficiente : dacă mai poate fi îmbunătățită instruirea ; dacă mai poate și mai trebuie intensificată pregătirea fizică ; dacă ar fi cazul să se decreteze aplicarea in campionat a marcajului om la om ; dacă este necesară o infuzie de tineret în echipa națională ; ce se mai poate face în optimizarea relațiilor fotbalist-club-federație ; cit de pregătiți sint antrenorii noștri față de evoluția concepției de joc pe plan mondial etc. etc. So- licitînd și publicînd opinii autorizate cu privire la asemenea aspecte cardinale pentru soccerul nostru aflat la ceas de cumpănă, vom arăta că știm să învățăm din lecțiile aspre de care nimeni nu este ferit.

G. M1TRO1

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la răscoala antifascistă din Bulgaria, vineri după-amiază a avut loc o adunare la Casa de cultură a orașului Corabia, din județul Olt, care are relații directe cu județul Mihailovgrad, centrul răscoalei aniversate.Au participat Constantin Gheorghe, secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., Florea Mircea, secretar al Comitetului orășenesc Corabia al P.C.R., alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului, țărani cooperatori, militari, elevi.Au luat parte, de asemenea. Spas Gospodov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.Luînd cuvîntul, Gheorghe Geară, vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, a relevat însemnătatea semicentenarului răscoalei antifasciste din Bulgaria, eveniment cu o profundă semnificație politică în istoria poporului bulgar șl a Partidului Comunist Bulgar.
Cronica zilei

Cu prilejul aniversării zilei Armatei populare ungare, general de armată Ion Ioniță, ministrul Apărării Naționale al Republicii Socialiste România, a transmis o telegramă de felicitare generalului-colonel Czinege Lajos, ministrul Apărării Republicii Populare Ungare.

șefi de misiuni militari si alti diplomatic.

Cu același prilej, Toth Endre, atașatul militar și aero al Republicii Populare Ungare la București, a o- ferit. vineri seara, în saloanele ambasadei, un oocteil.Au participat general-colonel Ste- rian Țircă și general-colonel Marin Nicolescu. adiuncți ai ministrului apărării naționale, Nicolae Ghenea, adiunct al ministrului afacerilor externe, generali si ofițeri superiori, alte persoane oficiale.Au luat pârte. de asemenea. Ferenc Martin, ambasadorul R;P. Ungare Ia București, diplomatice, atașați membri ai corpului
★Ieri la amiază, sportive de pe lingă Uniunea Ziariștilor din România a organizat o conferință de presă cu ocazia vizitei in țara noastră a delegației Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de iarnă, ediția Innsbruck ’76, condusă de dr. Alois Lugger, primarul orașului Innsbruck, vicepreședinte al Comitetului de organizare. La conferința de presă au participat ziariști de sport, secretari generali și antrenori din federațiile sporturilor de iarnă, sportivi fruntași.

Asociația presei

A vorbit, apoi, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Spas Gospo- dov, care s-a referit pe larg la eroica bătălie de clasă de acum 50 de ani, cind clasa muncitoare, țărănimea și celelalte forțe progresiste din Bulgaria, mobilizate într-un front unic de luptă de către partidul comunist, s-au ridicat cu arma in mînă împotriva reacțiunii și fascismului. El a evocat ajutorul moral și material, bo- lidaritatea militantă manifestată de Partidul Comunist Român, de poporul român, de locuitorii orașului Corabia, cu lupta desfășurată de proletariatul și țărănimea din Bulgaria, acum o jumătate de secol. Vorbitorul a subliniat totodată că legăturile tradiționale dintre partidele și țările noastre au fost ridicate, în anii socialismului, pe o treaptă superioară, au dobindit un conținut nou. Ambasadorul Spas Gospodov a subliniat importanța deosebită a în- tîlnirilor dintre conducătorii României și Bulgariei, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, pentru continua adîncire și dezvoltare a prieteniei și colaborării multilaterale româno-bulgare.



fu-

Consolidarea destinderii - 
principala temă a dezbaterilor 

in Adunarea GeneralăNAȚIUNILE UNITE — Trimisul special Agerpres. V. Martalogu, transmite : în discursul rostit în plenul Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al Poloniei, Stefan Olszowski, procedînd la o trecere în revistă a evenimentelor pozitive petrecute în lume în ultimul timp, a remarcat că seria de initiative constructive care au dus la consolidarea destinderii- a cuprins eforturile multilaterale depuse în vederea convocării Conferinței aene- ral-europene pentru securitate si cooperare, negocierile privind reducerea echilibrată a trupelor si armamentelor în Europa centrală, precum si schimbările pozitive în relațiile bilaterale ale multor state membre ale O.N.U. Referindu-se la securitatea europeană. Olszowski a afirmat că „principala sarcină a conferinței este aceea de a crea un sistem de securitate colectivă în Europa, elitninind divizarea continentului in două grupări opuse din punct de vedere politic si militar. Concepem pacea ca pe un proces deschis, dinamic si care avansează constant". Sistemul de securitate colectivă trebuie să transforme Europa într-un continent care să nu constituie o amenințare pentru nici o altă regiune si care — prin cooperare cu alte părți ale lumii — să contribuie la creșterea bunăstării popoarelor ' de pe toate continentele la pace, libertate și demnitate in întreaga lume — a adăugat ministrul de externe polonez.Ministrul afacerilor externe al O- landei. Max van Der Stoel. referindu-se la calitatea tării sale de membru al Comunității Economice Europene. a afirmat că Olanda nu se va simți în largul său într-o comunitate care ar avea tendința de a deveni superputere sau care s-ar închide într-o izolare desuetă. ..Sperăm să facem parte dintr-o Europă care va acorda cea mai mare importantă înțelegerii mutuale, sentimentelor de solidaritate dintre cei privilegiati Si cei mai puțin favorizați. tolerantei bazate pe existenta diferitelor grupuri sociale care au conștiința responsabilității lor so

ciale și economice", a declarat șeful diplomației olandeze. „Doar acest tip de Europă poate fi un element cu adevărat stabil țn lume, consoli- dînd. astfel. relațiile pașnice". a adăugat el.La riadul său. ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Petăr Mlade- nov. a afirmat că tara sa a acordat o importantă primordială relațiilor cu tarile vecine si a contribuit la evoluția pozitivă a acestor relații. Din punot de vedere politic, a arătat el. Peninsula Balcanică reprezintă o lume în care cele două sisteme sociale si economice coexistă. O parte din linia de demarcație . dintreN. A.T.O. si Tratatul de la Varșovia trece prin Balcani. Această situație complicată, a continuat el, „face posibil să înțelegem mai bine rezultatele înregistrate in anii din urmă, incluzind reducerea tensiunii si extinderea cooperării pașnice intre toate națiunile balcanice".Națiunile Unite, a arătat ministrul bulgar, pot si trebuie să sprijine eliminarea unei alte surse permanente de tensiune si conflicte care eSte colonialismul. Prin eforturile conjugate ale tuturor popoarelor iubitoare de libertate. O.N.U. trebuie să contribuie si mai eficient la lichidarea acestui fenomen rușinos al secolului nostru, care contravine flagrant nu numai principiilor CarteiO. N.U. și dreptului international, ci si conceptelor de justiție elementară și moralitate. Vorbitorul a a- preciat că este timpul să se renunțe la actualul anacronism care caracterizează atitudinea unor state fată de problema coreeană, oferind coreenilor din cele două părți ale peninsulei posibilitatea de a-si reglementa problemele fără vreun a- mestec din afară.în cuvîntul său. ministrul afacerilor externe al Salvadorului. Mauricio Borgonovo Pohl. s-a referit la unele activități cu caracter general sau tehnic ale organelor si instituțiilor specializate ale O.N.U. „Proclamarea unei Carte a drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor ar fi, fără îndoială, o inițiativă foarte importantă din partea O.N.U.", a apreciat ministrul salvadorian.
Reuniunea Consiliului Națiunilor Unite 

pentru Namibia
INTERVENJIA REPREZENTANTULUI ROMÂNNEW YORK 28. — Trimisul special Agerpres transmite : Secretarul general al Organizației Unității Africane — O.U.A. —, Nzo Ekhangaki, a participat recent la lucrările unei ședințe a Consiliului Națiunilor Unite pentru, Namibia, pronunțîndu-se pentru numirea unui comisar permanent al O.N.U. și pentru întărirea Consiliului pentru Namibia, astfel incit acesta să-și poată îndeplini responsabilitatea sa de principal organism legislativ însărcinat cu pregătirea și conducerea țării și a poporului namibian spre independență.în cadrul acestei întruniri a luat cuvîntul reprezentantul țării noastre in Consiliul O.N.U. pentru Namibia, Petre Vlăscean-u, care a arătat că „delegația romană dorește să reafirme hotărirea de a avea, în continuare, o prezență activă in consiliu, neprecupețindu-și nici un efort pentru îndeplinirea integrală și neîntârziată a mandatului încredințat prin rezoluțiile O.N.U. privind Namibia, pentru ca poporul namibian să-și poată hotărî soarta in conformitate cu năzuințele sale fundamentale, pentru a putea saluta cit mai curind Namibia, unitară și independentă, in rindul statelor membre ale O.N.U.". Reprezentantul român a amintit de vizita efectuată în țara noastră de o delegație a S.W.A.P.O., condusă de președintele Sam Nujoma, eveniment care a prilejuit reafirmarea hotăririi guvernului și poporului român de a continua să sprijine in mod hotărit lupta legitimă a popoarelor din Namibia, din celelalte teritorii coloniale, pentru abolirea definitivă a oricăror forme de dominație asupra altor popoare, pentru asigurarea unei dezvoltări nestînjenite a fiecărei națiuni, pe calea progresului economic și social. *în Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale au inceput dezbaterile, cu caracter pregătitor, în vederea

lansării, la 10 decembrie — Ziua aniversării a 25 de ani de la adoptarea Declarației universale asupra drepturilor omului — a unui „Deceniu de luptă împotriva rasismului și a discriminării rasiale". Luînd cuvîntul, reprezentantul țării noastre, Nicolae Ropotean. a afirmat că „delegația română s-a pronunțat constant in favoarea oricăror măsuri eficace pe care Națiunile Unite ar putea să le întreprindă pentru a contribui la lupta popoarelor din sudul Africii și din teritoriile coloniale portugheze împotriva regimurilor rasiste și coloniale."România militează cu hotărîre pentru aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale și a celorlalte rezoluții ale O.N.U. referitoare la abolirea colonialismului și a politicii de discriminare rasială și de apartheid. Relevând semnificația deosebită a Deceniului de luptă. împotriva rasismului și a discriminării rasiale, reprezentantul român a arătat că acțiunea poate contribui la aplicarea universală a principiilor Cartei, a condamnării violării lor și întăririi păcii și securității popoarelor amenințate de rasism și colonialism în Africa australă.

Conferința pentru securitate
si cooperare in

0 Propuneri făcute de țara noastră

pentru aspectele militareGENEVA 28 (Corespondență de la C. Vlad). — La Centrul internațional de conferințe din Geneva au continuat lucrările celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. în cadrul subcomisiei pentru aspectele militare ale securității s-a încheiat prima rundă a schimburilor de vederi privind modalitățile de îndeplinire a mandatului încredințat de miniștrii de externe, în prima fază a conferinței, privind elaborarea de propuneri menite să permită realizarea de progrese pe calea dezangajării militare și dezarmării în Europa. în acest sens, încă de la începutul dezbaterilor, delegația română s-a pronunțat pentru elaborarea unui document care să cuprindă un preambul, o parte dispozitivă referitoare la măsuri concrete de întărire a încrederii și creștere a stabilității, și o ultimă parte privind alte aspecte militare ale securității. Astfel, după ce în prealabil, conform celor trei paragrafe cuprinse în mandat pentru această subcomisie, România a prezentat propuneri privind preambulul și măsurile de încredere, în ședința de vineri, reprezentantul țării noastre, Romulus Neagu, a introdus proiectul de document al României asupra altor aspecte militare ale securității pe continent, care prevede elaborarea de către conferință a unui program complex și cuprinzător de măsuri vizind dezangajarea militară și dezarmarea în Europa. In concepția României, pe primul plan al a- cestui program trebuie să se situeze interzicerea armelor nucleare și a tu-, turor celorlalte arme de distrugere în masă, în ultimă instanță, eliminarea întregului arsenal de mijloace de nimicire in masă. Programul ar putea cuprinde, de asemenea, măsuri ca reducerea și, în cele din urmă, retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul altor state în limitele frontierelor lor naționale ; lichidarea bazelor militare aflate pe teritoriile

Europa
în cadrul subcomisiei

ale securitățiialtor state ; reducerea bugetelor militare, incepîndu-se cu bugetele țărilor mari, puternic înarmate și ince- tarea cursei înarmărilor ; trecerea treptată la reducerea trupelor și a armamentelor aflate în dotarea armatelor naționale ; crearea de zone denuclearizate în diferite părți ale Europei și asumarea de către puterile posesoare de arme nucleare a obligației de a nu se folosi aceste arme împotriva statelor care fac parte din asemenea zone; pregătirea condițiilor pentru desființarea blocurilor militare și, în ultimă instanță,, lichidarea a- cestora.Prezentând aceste propuneri, reprezentantul român în această subcomisie a evidențiat faptul că la elaborarea și transpunerea în viață a a- cestui program trebuie să conlucreze toate statele participante la conferință, avînd în vedere că aceasta vizează interesele și securitatea fiecărui stat de pe continent. Desigur, a subliniat el. realizarea acestui program trebuie să aibă loc pe etape, pas cu pas. pe măsură ce se vor crea condiții propice pentru înfăptuirea uneia sau alteia din componentele sale.Intervenția română a fost primită cu interes de participanți și apreciată de mai mulți vorbitori ca o contribuție efectivă la clarificarea și tra- , sarea jaloanelor pe calea spre o securitate reală în Europa.în cadrul ședinței au făcut,asemenea, propuneri concrete delegațiile Iugoslaviei, Suediei și Spaniei. Din dezbateri s-a desprins un curent larg în favoarea adoptării de măsuri concrete care să permită realizarea unui progres efectiv în direcția dezangajării militare și dezarmării, ca element funda’mental al securității pe continent. în cursul zilei de vineri au continuat, totodată, .dezbaterile generale în cadrul altor organe de lucru ale conferinței.

de

Pacea — condiție esențială 
pentru educația tineretului

încheierea lucrărilor sesiunii Cohferinței internaționale 
educațieiGENEVA 28 (Corespondență de la C. Vlad). La Palatul Wilson din Geneva s-au încheiat, vineri, lucrările celei de-a 34-a sesiuni a Conferinței internaționale a educației, organizată sub egida UNESCO, la care au participat reprezentanți ai unui număr de 91 de state. Din România a luat parte o delegație condusă de Traian Pop, adjunct al ministrului educației și învățămîntului. în cadrul lucrărilor au fost dezbătute tante ale educației precum și o serie fice privitoare la probleme impor- în lum&a de azi, de aspecte speci- dezvoltarea învă-

a

și

Ședința Biroului 
Executiv

al Prezidiului U.C.I.BELGRAD 28. (Corespondență de la S. Morcovescu). — în prezența ■președintelui U.C.I., Iosip Broz Tito, la Brioni a avut loc o ședință a Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., la care au fost examinate pregătirile pentru Congresul al X-lea al U.C.I., pentru congresele uniunilor comuniștilor din republici și conferințele acestora din provinciile autonome. A fost, de asemenea, examinată traducerea în viață a sarcinilor care decurg din scrisoarea Biroului Executiv și a președintelui U.C.I., precum și unele probleme ale situației politice și economice actuale.
BELGRAD

Convorbiri
iugoslavo-sovieticeBELGRAD 28 (Agerpres). — Agenția Taniug informează că la Brioni au avut loc convorbiri intre președintele Iugoslaviei Iosip Broz Tito, și Alexei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., aflat in vizită în Iugoslavia. Președintele Tito și Alexei Kosighin, au procedat la un schimb de păreri în probleme privind situația internațională actuală, precum și stadiul actual al relațiilor reciproce și colaborarea celor două țări în diferite domenii.

JĂNOS KĂDĂR
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA

In finlandaHELSINKI 28 (Agerpres). — La Helsinki a fost dat publicității comunicatul privind vizita în Finlanda a lui Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. Comunicatul relevă că în cursul convorbirilor a- vute cu președintele Finlandei, Urho Kekkonen, a fost exprimată dorința celor două țări de a depune eforturi pentru a contribui la evoluția pozitivă a vieții internaționale, la pace și securitate.la

Evoluția navei cosmice
„Soiuz-12“

PROGRAMUL ESTE ÎNDEPLINITMOSCOVA gerpres). — cum relatează ția T.A.S.S., navei cosmice 12“ continuă cu succes. Potrivit prevederilor programului, cei doi membri ai echipajului, Vasili Lazarev și Oleg Makarov, au

CU SUCCES28 (A-După agen- zborul „Soiuz-
efectuat experiențe cu aparatura de bord, precum și spectrofoto- grafii ale unor sectoare ale suprafeței Pă- mîntului. Au fost e- fectuate, de asemenea, diferite manevre cu nava, atât în regim automat, cit și de dirijare manuală. A-

ceasta a permis, în cursul primei zile de zbor, modificările orbitei pe care se deplasează cosmonava.Starea sănătății cos- monauților este bună. Aparatele de la bordul lui „Soiuz-12" funcționează normal.
Ziarul „Nuestra Palabra" despre 

rezultatele alegerilor din ArgentinaBUENOS AIRES 28 (Agerpres). — „Triumful generalului Juan Domingo Peron în alegerile prezidențiale din 23 septembrie evidențiază voința imensei majorități a clasei muncitoare și a poporului argenti- nean" — se arată în editorialul săp- tămînalului „Nuestra Palabra", organul oficial al Partidului Comunist din Argentina.Enumerincl cauzele care au determinat cîștigarea netă a recentului scrutin de către mișcarea justi- țialistă, publicația evidențiază „satisfacția populară față de unele măsuri pozitive adoptate de guvern încă de la 25 mai". între acestea figurează, pe plan intern, eliberarea deținuților politici, garantarea libertăților democratice, legalizarea. la 29 mai, a partidului comunist. în do-

meniul politicii externe, menționează stabilirea de plomatice cu Cuba. R.D. R.P.D. Coreeană, precum țiile adoptate de delegația argenti- neană în cadrul lucrărilor Conferinței țărilor nealiniate de la Alger.în continuare, se arată că hotărî- rea adoptată la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.A. de a vota pentru formula peronistă vine în întâmpinarea necesității actuale de unire a poporului „în jurul unui prograto de eliberare și al unui guvern popular".Referindu-se la aportul concret âl partidului comunist în cadrul ultimelor alegeri, „Nuestra Palabra"- relevă numărul important de voturi care a asigurat frontului justițialist victoria.

editorialul relații di- Germană, și pozi-

PREȘEDINTELE JUAN VELASCO ALVARADO

»LIMA 28 (Agerpres). ■ — într-o conferință de presă organizată la Lima, președintele Perului, Juan Velasco Alvarado, a subliniat atenția deosebită pe care guvernul său o acordă promovării unei politici vi- zind apărarea suveranității și a independenței naționale. în fața oricărei încercări de încălcare a acestora.Șeful statului peruan a semnalat,

pe de altă parte, importanța realizării proiectului de lege privind crearea sectorului economic al proprietății sociale, în care vor fi cuprinse întreprinderi cu administrație muncitorească și patrimoniu social. El a arătat că, in etapele următoare, sectorul proprietății sociale va deveni sector economic cu caracter prioritar.țămîntului secundar. Spiritul nou optimist în care s-au desfășurat activitățile sesiunii — a declarat, în ședința de închidere, președintele a- cestuia. Marta Vlacihova — este caracteristic pentru ameliorarea relațiilor internaționale. Pacea și securitatea, a continuat vorbitoarea, silit esențiale pentru educația tineretului, La rindul său, Amadou Mahtar M'Bow, subdirector general pentru educație al UNESCO, a relevat rolul important al educației în întărirea încrederii și cooperării pașnice între toate popoarele.
La reuniunea de la Nairobi s-a realizat
. — ■■III ■■■■IUI . ....... ............ ............. .............................. 1.11 I—■■ I

NAIROBI 28 au luat sfirșit sesiunii anuale Internațional (F.M.I.) și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), la care au participat peste 3 500 de reprezentanți din aproape 130 de țări ale lumii. După cum se știe. România a fost prezentă la sesiune. în calitate de membră a celor două organisme, cu o delegație condusă de ministrul fi-

(Agerpres). — Vineri la Nairobi lucrările a Fondului Monetar Dumitrescu, în cens-a aflat problema sistemului monetarnanțelor, Florea trul dezbaterilor unei reforme a actual, în vigoare de 29 de ani.într-un discurs rostit la încheierea lucrărilor sesiunii. președintele F.M.I., Johannes Witteveen, a 'rezumat principalele probleme ale sesiunii, apreciind că, in ciuda unor diferențe de păreri, s-a realizat „o bază largă a înțelegerii asupra principiilor fundamentale ale noului sistem monetar".

INDIA A
PRIMUL

PRIZONIERI

REPATRIAT
LOT DE

PAKISTANEZIDELHI. (Corespondență de la I. Puținelu). — India a repatriat, prin punctul de frontieră Wagah, primul lot de prizonieri de război pakistanezi, din seria celor "aproximativ 90 000 care urmează să fie eliberați, conform acordului pentru soluționarea problemelor umanitare, încheiat, recent, la Delhi. Operațiunea de repatriere a unui număr de 1 680 prizonieri pakistanezi, care marchează începutul aplicării de către India a prevederilor acestui acord, va fi încheiată sîmbătă. Un alt lot de prizonieri și de civili va fi repatriat in zilele de 3 și 4 octombrie a.c.Concomitent, continuă operațiunea de repatriere a celorlalte două categorii de persoane menționate acord, respfectiv a bengalezilor Pakistan și a pakistanezilor Bangladesh — începută la 19 septembrie. Conform unor noi aranjamente, prima fază a acestei operațiuni, ce urma să se încheie la 30 septembrie, prin repatrierea unui număr de 4 600 persoane, a fost extinsă 9 octombrie, astfel îneît lor ce vor fi repatriați jur de 5 000 de fiecare

in din din
pînă la numărul ce- să atingă în parte.

EVENIMENTELE DIN CHH
• O NOUĂ ACȚIUNE SAMAVOLNICĂ - ARESTAF 

SECRETARULUI GENERAL AL P.C. DIN CHILESANTIAGO DE CHILE 28 (Agerpres). — într-un comunicat difuzat de postul de radio controlat de militari din capitala chiliană, reluat de agențiile de presă, junta militară a
i anunțat arestarea secretaruli .6 ral al Partidului Comunist ,n Luis Corvalan, și punerea lui poziția justiției militare.

r

• CONTINUA CAMPANIA DE ARESTĂRI Șl EXECUȚIISANTIAGO DE CHILE 28 (Agerpres). — în Chile continuă teroarea și represiunea. Camioanele militare, înțesate de soldați înarmați care păzesc civilii arestați, au devenit o imagine clasică, de la un capăt la altul al țării — relatează agenția France Presse. Campania de arestări și percheziții își păstrează intensitatea, iar tribunalele militare continuă să) pronunțe, după anchete sumare, sentințe capitale, executate pe loc. în cursul zilei de joi — relatează agențiile americane U.P.I. și A.P. — au fost executați German Castro Rojas, fost guvernator al provinciei Taica, și Teovaldo Saldiva Villalon, un tînăr de 26 de ani, acuzat de a fi luat parte la atacarea unei patrule militare în orașul Quillota. în același timp, arată agențiile, au fost arestați Luiz Espinoza Villalobos,

*
L

Țările 0. P. E. C. cer 
revizuirea acordurilor 

de la TeheranVIENA 28 (Agerpres). — Rezoluția adoptată la 16 septembrie, în cadrul reuniunii de la Viena a statelor membre ale Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), a fost dată publicității joi, după ratificarea ei de către toți cei 11 membri ai O.P.E.C. După ce menționează că negocierile în vederea sporirii prețului petrolului vor începe în capitala Austriei la 6 octombrie a.c., documentul subliniază, între altele : „Companiile petroliere străine realizează mari profituri nemeritate. O asemenea situație este în detrimentul membrilor O.P.E.C., ducînd Ia deteriorarea, în continuare, a valorii petrolului". „Prețurile țițeiului nu se mai află în concordanță cu tendința inflației mondiale", se arată, in continuare, in rezoluția citată.Agenția U.P.I. relevă că rezoluția O.P.E.C. cere în mod expres revizuirea acordurilor de la Teheran, Tripoli și Lagos, care reglementează raporturile dintre țările exportatoare șl companiile petroliere.

Todor Jivkov, Prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și alți conducători de partid și de stat bulgari, au vizitat, vineri, Ex- poziția-tîrg internațională de carte, aflată. în acest an, la a șasea ediție sub deviza „Cartea în slujba păcii și progresului". întimpinat în fața standurilor rezervate României de către ambasadorul țării noastre la Sofia, Trofin Simedrea, Todor Jivkov a avut cuvinte de apreciere la adresa celor 25 de edituri expozante, din a căror bogată producție de carte din ultimul an. au fost selecționate pentru Sofia peste 450 de titluri reprezentative.
0 delegație a Procuratu

rii generale din România, condusă de procurorul general Fili- mon Ardeleanu, a făcut. între 24 și 28 septembrie, o vizită în Cehoslovacia, la invitația procurorului general al R.S. Cehoslovace, Jan Fejes. In timpul vizitei, membrii delegației au luat cunoștință de activitatea și modul de organizare al organelor centrale și locale ale Procuraturii federale și ale R.S. Cehe și R.S. Slovace, precum și a consiliilor naționale ceh și slovac. Vineri, la încheierea vizitei, delegația Procuraturii generale a țării noastre a fost primită de Dalibor Hanes, vicepreședinte al Adunării Federale a R.S. Cehoslovace, și de Karol Laco, vicepreședinte ai guvernului federal. La primiri a fost prezent ambasadorul României la Praga, Teodor Haș.
Restricții de circulație ia

Bagdad. După cum au anunțatpostul de radio Bagdad și .agenția irakiană I.N.A., la Bagdad și în im-

agențiile de presă transmit două părți, au fost semnate primul acord comercial pe termen lung și un acord de plăți între Iran și R. D. Germană.
prejurimile sale au fost introduse, începînd de vineri dimineața, restricții de circulație. De asemenea, decolarea avioanelor de pe aeroportul internațional din capitala irakiană a fost suspendată. Un comunicat al ministrului de interne al țării, Saadun Gaidan, relevă că aceste măsuri au fost adoptate în legătură cu asasinatele înregistrate în ultimul timp în capitala irakiană. Concomitent au fost create comisii speciale în vederea anchetării cazurilor produse.

Tratativele S.A.L.T. Ge- neva a avut loc, vineri, o nouă întâlnire a delegațiilor sovietică și a- mericană care participă la convorbirile privind limitarea armamentelor strategice (S.A.L.T.).
P. C. Francez a lansat 

Un apel, chemînd oamenii muncii și toate forțele democratice să participe, duminică, în masă, la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor cantonale și să voteze candidate comuniști și ai altor partide de stingă. Primul tur de scrutin al a- cestor alegeri, care se țin din trei în trei ani în vederea reinnoirii unei jumătăți din numărul membrilor consiliilor generale, s-ă desfășurat la 23 septembrie.
Consiliul guvernatorilorAgenției Internaționale pentru E- nergia Atomică (A.I.E.A.) s-a întrunit, la 27 septembrie, la Viena, în noua sa componență, lărgită la 34

al

de membri printr-o hotărîre adoptată la cea de-a XVII-a Conferință generală a agenției, ale cărei lucrări s-au încheiat recent. In cadrul ședinței de joi, consiliul a aprobat trei noi acorduri de garanții legate de Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, încheiate între A.I.E.A. și Bolivia, Haiti și Nicaragua.
Ansamblul de cintece si dan

suri populare românești „Crăi- 
șorul" din Brașov obține, seară 
de seară, ropote de aplauze pe 
scenele londoneze. Joi și vineri, 
ansamblul românesc a prezen
tat la „Levisham Concert Hall“ 
și la „Commonwealth institute" 
— două cunoscute săli de spec
tacole din capitala Angliei — 
dansuri din diferite regiuni ale 
țării și melodii populare româ
nești interpretate de orchestră, 
sub conducerea lui Paraschiv 
Oprea, și de soliști la diferite 
instrumente.

Peste 500 de persoane ducători ai N.A.S.A., familiile astronauților și o mulțime de simpatizanți — au rezervat, joi seara, o primire entuziastă lui Alan Bean, Jack Lousma și Owen Garriott, care au aterizat în apropierea Centrului spațial de la Houston, după ce petrecut 59 de zile în spațiu.

Ministrul pentru proble
mele economice externe al 
R. D. Germane, Horst s°lle- « făcut o vizită oficială în Iran, unde a fost primit de șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și de primul ministru al țării gazdă, Amir Abbas Hoveyda, și a avut convorbiri cu ministrul economiei, Hooshang Ansari, și alte oficialități iraniene, în urma convorbirilor dintre

Acordul de colaborare 
tehnico-științifică pe termen lung .între una din cele mai mari corporații americane, „General Di- namics Corporation", și Comitetul de Stat al U.R.S.S. pentru Știință și Tehnică a fost semnat la Saint Louis (S.U.A.). După cum relatează agenția T.A.S.S., acordul prevede o largă colaborare a părților în construcțiile navale, construcția de avioane, producția de instalații de telecomunicații, de mașini electronice de calcul și în alte domenii.

unul din liderii Partidului socialist, și Bruno Garces Morales, lider al Mișcării revoluționare de stingă. (M.I.R.). La Santiago de Chile s-a anunțat, totodată, că junta militară a instituit „premii" de cîte escudos (aproximativ 600 lire ne) pentru informații privind Unității Populare aflați în ilegalitate.Junta militară a procedat la ț maniere în cadrul guvernului fb; nAt, în majoritate, . din ofițeri superiori, după lovitura de stat.Continuă. In același timp, campania inițiată împotriva rezidenților. străini care se află in Chile. Mulți dintre aceștia — relatează agenția France Presse — au fost arestați fie în uzine, în primele ore ale loviturii de stat militare, fie în cursul perchezițiilor domiciliare. Din surse oficiale se menționează că Jorge Rios Dalenz, fondator al mișcării de tineret a democrației creștine bolivicne, a fost executat în primele zile după lovitura de stat militară. Jorge Rios Dalenz primise o bursă O.N.U. pentru a-și continua studiile în Chile. Cel puțin 100 de bolivieni și 50 de brazilieni sînt deținuți, în prezent, pe Stadionul național din capitala chiliană, transformat într-o vastă închisoare. Printre ei se află Simon Reyes, unul din conducătorii Partidului Comunist din Bolivia, Melgar, fost rector al Universității din Beni. și Felipe Inignez. fost rector al Universității _din Orruro — ambii membri ai livia.

500 000 sterli- liderii ad:5Că

C.C. al P.C. din Bo-
★într-o declarație publicată la Bagdad, Frontul Național Progresist din Irak, care grupează partidul Baas, Partidul Comunist Irakian si alte organizații patriotice, si-a exprimat solidaritatea cu muncitorii, țăranii și toate forțele revoluționare din Chile.La Londra a luat ființă un „Comitet de solidaritate cu Chile".

UN PROIECT AL P.N.U.D. 
IN COOPERARE CU LIGA 

ARABA

Transformarea
deșertului Arabiei 
în zonă fertilă(Agerpres). —

au in pofida opresiunii rasiale, populația de culoare din Rhodesia continuă 
lupta pentru drepturile sale. în fotografie : demonstrație la Salisbury îm

potriva regimului lui lan Smith

NAIROBI 28 U„ . :Directorul executiv al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), Maurice Strong, a anunțat, vineri, la Nairobi, că acest organism, în cooperare cu Liga Arabă au elaborat un proiect a cărui punere în practică va face ca deșertul Arabiei să poată deveni o zonă fertilă.
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