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Preocupări asidue 
pentru încheierea 
recoltării produselor

de toamnă
Ne apropiem de încheierea lu

crărilor agricole de toamnă. D>.n 
datele centralizate la ministerul de 
resort rezultă că. pină Ia 19 octom
brie. au Tost insâmințale cu culturi 
de toamnă — griu, secară, orz, 
plante furajere — aproape 3 mi
lioane de hectare, ceea ce repre- 
r.ntâ 95 Ia sută din prevederi in 
întreprinderile agricole de stat șl 
97 la sută în cooperativele agricole 
de producție. Semănatul griului s-a 
făcut in proporție de 95 la sută in 
întreprinderile agricole de stat și 
97 la sută in cooperativele agricole 
— această lucrare fiind încheiată in 
16 județe. Au mai rămas de însă- 
mințat suprafețe mai mari cu griu 
in cooperativele agricole d'in jude
le.e ARAD. SĂLAJ. SIBIU. MU
REȘ, BISTRIȚA-NASAUD. Lucră
rile trebuie să continue pină la 
realizarea integrală a suprafețelor 
prevăzute a se insămința cu culturi 
de toamnă.

Continuă recoltarea culturilor 
tîrzii. Floarea-soarelui a fost strin- 
să de pe toate suprafețele : recolta 
a fost in cea mai mare parte de
pozitată. Acum, toate forțele sint 
concentrate la recoltarea porumbu
lui, lucrare ce s-a executat pe 64 
la sută din suprafețele cultivate in

întreprinderile agricole de stat și 
70 la sută in cooperativele agri
cole. Este necesar să fie luate mă
suri organizatorice In vederea gră
birii culesului, transportului și de
pozitării porumbului in județele 
IALOMIȚA, BUZĂU. OLT. VRAN- 
CEA, NEAMȚ. PRAHOVA. BRA
ȘOV, SIBIU, unde lucrările sini in- 
tirziate. Sfecla de zahăr a fost’ re
coltată de pe 74 la sută din supra
fețele cultivate în cooperativele a- 
gricole. La această cultură trebuie 
să fie grăbite, în special, transpor
tul și livrarea la baze întrucît exis
tă o diferență de peste 400 000 tone 
între cantitatea recoltată și cea 
transportată. De asemenea, trebuie 
luate măsuri pentru a se încheia in 
timpul cel mai scurt recoltarea ore
zului, soiel. tutunului, strugurilor, 
pentru insilozarea tuturor resurselor 
de furaje și îndeosebi a cocenilor 
dc porumb.

întrucît timpul se menține, în 
continuare, favorabil desfășurării 
lucrărilor agricole in cimp, se cer 
intensificate eforturile pentru ea 
sâptămina viitoare să se încheie 
semănatul griului și recoltarea cul
turilor tîrzii. să se treacă cu toate 
forțele la 
toamnă.

executarea arăturilor de

JUDEȚELE TELEORMAN Șl BUZĂU 

AU ÎNCHEIAT SEMĂNATUL
9

Unitățile agricole 
din județul TELEOR
MAN au încheiat se
mănatul culturilor de 
toamnă pe suprafața 
de 164 900 ha

Cu acest prilej. Co
mitetul județean Te
leorman al P.C.R. a 
adresat o telegramă 
Comitetului Central al 
partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune :

Vă informăm că, 
dînd viață indicațiilor 
din scrisoarea dum
neavoastră adresată 
lucrătorilor din agri
cultură, oamenii mun
cii din I.A.S.. S.M.A.. 
C.A.P. îsi mobilizează 
forțele ca, folosind fie
care oră bună de 
muncă, să încheie cit 
mai grabnic recoltatul 
porumbului, să elibe
reze terenul și să are

întreaga 
pentru culturile 
primăvară.

Conștienți că ișî 
deplinesc o înaltă 
datori re, țăranii <. 
peratori transportă in 
bazele de recepție, 
pentru fondul central 
de stat, cantitățile de 
legume și zarzavaturi, 
completează baza fu
rajeră, folosind toate 
resursele de care dis
pun.

Oamenii muncii de 
pe ogoarele BUZOIE- 
NE au terminat sim- 
bătă. 20 octombrie, in
sămințările de toamnă 
pe o suprafață 
78 800 hectare.

Raporti nd aceasta, 
biroul Comitetului ju
dețean Buzău al P.C.R. 
a trimis o telegrâmă 
Comitetului Central al 
partidului, tovarășului

suprafață 
de

i în- 
i î n- 
coo-

de

Nicolae Ceaușescu, în 
care se arată :

Permanent călăuziți 
de prețioasele dum
neavoastră indicații, 
tovarășe secretar ge
neral. animați de un 
vibrant elan patriotic, 
generat de chemarea 
pe care ați adresat-o 
cu prilejul sărbătoririi 
..Zilei recoltei", meca
nizatorii. muncitorii 
din întreprinderile a- 
gricole de stat, țăranii 
cooperatori și specia
liștii din agricultura 
județului Buzău, avin- 
du-i in primele rinduri 
pe comuniști, au acțio
nat cu dăruire și ab
negație pentru a efec
tua insămințările in 
timpul optim, asigu
ri nd astfel o bază co
respunzătoare produc
ției cerealiere din vara 
viitoare.

Alte relatări despre mersul lucrărilor agricole în 
pagina a ll-a

Fotograful 
amator

I-am întilnit pretutindeni, in întreprinderi, pe șan
tiere pe ogoare. Pretutindeni printre oameni, cunos- 
cuti de aceștia si cunoscători ai oamenilor, ai ptnduri- 
lor aspirațiilor, bucuriilor fi preocupărilor lor. I-am 
întilnit sfătumdu-se cu oamenii, aplecați asupra idei
lor. observațiilor critice, soluțiilor oferite de ei. sfa- 
tuindu-i la rindul lor.Pe unul dintre ei. dintre activiștii de partid pe Oc
tavian Ghită. de la comitetul județean Brăila. l-am 
întilnit in zilele de virf ale recoltării fi insamințarii. 
pe cimp. tot printre oameni, purtind intr-o rmna un 
aparat de fotografiat. La ce i-o fi folosind ?

— Activistul de partid este un profesionist al man
ca omul. Muncă delicată, pentru care trebuie sa tecii

PICĂTURA DE CERNEALĂ

nrerătesti ca aulod.dact lot timpul, latâ. fac «i eu a- 
eum. folosmdu-md de acest aparat. un experiment.
-nSinteîit!saîii?,i anualii: unora le siringi mina U 

Alteori nu Ic rabdă inima să nu critici neplt

‘^"^u^fea amatorul

tid din comune: pentru gazetelede pe • ... dp
cele mai reprezentative fapte mtllnite de„anU si nu rdmină In anonimat. si fie cunoscute fi 
Comentate de tonii obttea. Cu 
mrrituotl o primd morali : - pentru ceilalți. o Hue 

trAmator — poate, ca fotograf. Dar eu eficienta££ 
festonlstulul unei profesii din cele mai nobile . aceea 
t modelării omului.

Constantin MORARU

DE ZIUA
ENERGETICIANULUI

Rezultate meritorii, 
stimulative 

în eforturile pentru

— ne informează ministrul energiei electrice, inginer Constantin BĂBĂLĂU

Sărbătorirea în acest an a „Zi
lei energeticianului" se înscrie ca 
o nouă dovadă a prețuirii de 
către partidul și statul nostru 
a muncii lucrătorilor din sec
torul energetic, a acelora care de-a 
lungul anilor au făurit constelația de 
lumini a României socialiste. Aceas
tă zi se aniversează în octombrie, 
spre a încrusta în memoria timpu
lui . că, în acea lună a anului 1950. 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, s-a aprobat primul plan de
cenal de electrificare a țării. S-au 
pus atunci bazele unei opere fără 
precedent în istoria țării, ale creării 
unei industrii energetice puternice, 
capabile să asigure în proporții me
reu crescinde energia necesară dez
voltării tuturor celorlalte ramuri ale 
economiei naționale.

In România din anul „de vîrf" 
1938 s-a realizat o producție de e- 
nergie electrică de 1.13 miliarde 
kWh. producția anuală fiind de 
72 kWh pe un locuitor. Energia șe 
producea, in cea mai mare parte. în 
centrale termoelectrice, pe bază de 
gaze naturale sau produse petroli
fere. In producția de energie electri
că, ponderea centralelor hidroelectri
ce era foarte mică, cea mai impor
tantă hidrocentrală fiind aceea de 
la Dobroști, cu o putere instalată de 
16 MW. De asemenea, existau 
rețele cu caracter local și doar o 
singură linie de 110 kV, ce lega hi
drocentrala Dobrești de Tîrgoviște și 
București, avind o lungime de 
127 km.

Aceasta a fost baza de la care am 
pornit la dezvoltarea energeticii ro
mânești. In perioada construcției so
cialiste. ca urmare a aplicării politi
cii partidului de dezvoltare cu priori
tate a industriei energiei electrice.

producția de energie electrică și 
puterea instalată s-au dublat 
la fiecare 5—6 ani. La sfîrșitul anu
lui 1972 producția de energie elec
trică a ajuns la 43,4 miliarde kWh, 
fiind de peste 20 ori mai mare decit 
cea obținută in 1938. Puterea insta
lată se ridică în prezent la 9 475 MW; 
in ultimii zece ani. s-a concentrat 
tot mai mult producția de energie 
electrică în centrale mari. Rotate...cu. 
grupuri de pute'ri unitare ridicate. 
S-a dezvoltat rețeaua de transport 
și distribuție a energiei electrice, s-a 
introdus termoficarea industrială și 
urbană, inexistentă în trecut, iar 
electrificarea satelor a cunoscut o 
amplă extindere. Energia elec
trică joacă un rol tot mai impor
tant în civilizația materială a oame
nilor, in satisfacerea nevoilor social- 
culturale ale populației.

în toată această perioadă, energe
tica românească s-a bucurat de o a- 
tenție deosebită din partea condu
cerii de partid și de stat. Secretarul 
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat 
numeroase vizite de lucru pe marile 
șantiere energetice ale țârii, dîndu-ne 
prețioase indicații pe care lucrătorii 
din acest domeniu se străduiesc să le 
înfăptuiască riguros. în acest con
text se înscriu și eforturile noastre 
de a aplica deplin in practică hotă- 
rîrile Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. din octombrie 1971 șl mal 
1972, privind îmbunătățirea activi
tății in industria energiei electrice 
și creșterea gradului de siguranță in 
funcționarea sistemului energetic 
național.

Traducind în viață sarcinile stabi
lite de conducerea partidului, cei 
peste 116 mii de oameni ai muncii 
din sector întimpină „Ziua energeti
cianului" cu importante succese in

muncă. Desprindem, dintre acestea, 
sporirea gradului de siguranță in 
funcționarea sistemului energetic și 
în alimentarea consumatorilor, prin 
reducerea substanțială a numărului 
de avarii și incidente, precum și pu
nerea in funcțiune, pînă la sfîrșitul 
acestui an, a unor capacități energe
tice de mare importanță economică, 
în această activitate se disting, prin 
realizările- lor.. colectivele .de muncă 
din întrieprinderile electrocentrâle 
București, Craiova, Porțile de Fier, 
din întreprinderile de rețele electri
ce Timișoara, Ploiești și București.

Demne de remarcat sînt rezulta
tele constructorilor energeticieni de 
pe șantierele hidrocentralelor de pe 
Lotru și de pe Someș, care au în
scris adevărate pagini de eroism în 
muncă, printr-o deosebită dăruire și 
abnegație, dovedind maturitate și 
energie creatoare, calități dobindite 
de-a lungul anilor pe șantierele hi
drocentralelor de acum intrate în 
funcțiune la Porțile de Fier. Bistrița 
sau Ia Argeș. Cu nimic mai prejos 
sînt și rezultatele obținute de con
structorii de pe șantierele termocen
tralelor de la Brăila și Turceni.

Prin faptele lor. cnergeticienii, la 
fel ca intreaga noastră clasă munci
toare, vor să mulțumească partidu
lui pentru condițiile piereu mai bune 
de muncă și de viață de care se 
bucură, pentru inalta tehnicitate a 
instalațiilor in care lucrează în con
diții de deplină securitate a mun
cii. Grija pentru om poate fi 
ilustrată și prin faptul că, nu
mai în perioada 1971—1973, au 
fost alocate și cheltuite pentru pro
tecția muncii în ramura energiei 
electrice aproape 200 milioane lei.

Și în domeniul pregătirii profe-
(Continuare in pag. a III-a)

Sute de veacuri
în buzunarul

unui elev

ÎN PAGINA A IV-A

Un „tandem“ în care uneori 
partenerii conlucrează 

formal
CUM SINT PATRONATE ȘCOLILE 

DE ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE î

Vă mai amintiți dis
punerea atomilor unei 
molecule de carbon ? 
O simetrie hexagona
lă, frapînd prin 
goare și
Harta din fața noas
tră pare o copie fi
delă a acestei grafii 
chimice. Localitățile 
însemnate compun te
ritoriul arhitecturii 
carbonice cu o uimi
toare precizie. Unul 
din punctele-atom : 
Arcanil. Străveche a- 
șezare în județul Gorj, 
cunoscută și pentru 
motivele asupra cărora 
vom stărui în rinduri- 
le ce urmează.

— Nu, ceea ce ve
deți n-are absolut nici 
o legătură cu vreo 
formulă chimică, ne 
spune profesorul Gri
gore Pupăză. E 
degrabă traseul ___
drum refăcut împreu
nă cu Constantin Ches
noiu într-o vară.

— De ce refăcut ?
— Pentru că. tot 

puriind cap la cap in
formațiile culese de la, 
bătrinii satului, am a- 
juns la oarecari certi
tudini privind negoțul 
cu dimie prin părțile 
noastre. Și pentru că 
multe lucruri se pierd 
cu anii, am zis că cel 
mai bine e să ne așe
zăm și noi la drum, 
să aflăm tot ce se mai 
poate afla despre o 
realitate, e drept, a 
altor ani, dar care 
merită să fie cunoscu
tă. Face parte doar 
din viața, din existen
ta noastră.

Și astfel, cei 
dascăli au așteptat cu 
aceeași nerăbdare va
canta'ca și elevii lor. 
S-au pregătit pentru 
excursie stăpiniți de 
aceeași stare febrilă. 
Și-au revăzut notițele 
câutiad să străbată 
încă o data și încă o 
dată, cu mintea, posi
bilele halte ale aven
turii lor. Stăpiniți de 
aceleași întrebări ce 
reveneau obsedant : 
cit se va confirma din 
tot ceea ce au adu
nat ? Pe unde-i vor 
purta oare pașii foști
lor dimieri? Ce lu
cruri noi vor afla, ce 
vor mai „dezgropa" 
oare din trecutul așe
zării lor și al celor din 
jur, spre știința tutu- vra ?

ri- 
armonie.

mai 
unui

doi

Acum, aflați in fața 
amintitei hărți, se 
poate spune că va
canța itinerantă a lui 
Grigore Pupăză și 
Constantin Chesnoiu a 
fost, poate, de neui
tat. Dincolo de rezul
tatele ei materiale — 
confirmarea unor 
poteze formulate 
baza unei munci __
găloase, cu infinită 
răbdare — „citim" pa
siunea acestor oameni 
pentru locurile lor, 
pentru oamenii aces
tor locuri, dăruirea 
modestă, dar statorni
că de a lărgi cimpul 
cunoașterii despre tre
cutul mai îndepărtat 
ori mai de aproape, 
de a aduce în focarul 
de lumină noi argu
mente privind multi
plele manifestări 
spiritualitate 
nească și în 
parte a țării

★
Reacția în lanț a u- 

nei asemenea pasiuni? 
Mai spre sfîrșitul fi
nului școlar un elev 
din Arcani, Nicolae 
Stoichițescu, a venit 
în clasă cu un buzu
nar doldora.

— Ce ai acolo, 
colae ?

— Uitați ce-am 
sit, tovarășe profesor.

„Obiectul" nu voia 
deloc să iasă la ivea
lă. în sfirșit, pe cate
dră este așezat cu 
grijă, parcă ar fi fost 
un ou. un pietroi de o 
formă deosebită. Parcă 
semăna a ciocan.

— Era chiar un cio
can, avea să ne lămu
rească cineva. Un cio
can din epoca de pia
tră.

Așadar, elevul Nico
lae Stoichițescu purta
se In buzunarul lui, 
alături de nasturii de 
joacă, o unealtă cu 
cfteva zeci și sute de 
veacuri mai în vîrstă 
decit el. Oare de așta 
ora atit de emoționat 
și nu izbutea să scoa
tă la vedere ciocanul 
•preistoric ?

...Rememorează Gri
gore Pupăză :

— Am aflat tot așa, 
prin copii, că uri me
gieș de-al nostru, u- 
nul Barnea, strică 
casa bătrinească. Să-și 
facă una nouă, așa 
cum își ridică, mulți la 
Arcani. Știam casa bă-

i- 
pe 

mi-

.. _ de 
româ- 

această 
noastre.

Ni-

gă-

trinească. Veche, con
struită de meșteri de 
mult uitați. Am mers 
cu o echipă de copii la 
fața locului. L-am ru
gat pe gospodar să 
dezlipească cu grijă un 
fragment de pridvor, 
un „stiip de cheie" și 
un „cap de cal" (o a- 
nume îmbinare 
lemne în 
casei).

— Ce să 
asemenea 
mă întreabă Barnea.

— Să le așezăm în 
muzeul satului.

— Așa, putrede ?
— Chiar așa. .
...Privim o scurtătu

ră de lemn. Timpul a 
înnegrit-o cumplit 
Timpul, vinturile, plo
ile, arșițele. A ciu
pit din ea, incit 
acum, la pipăit, pare o 
piatră ruptă din mun
te și rostogolită cine 
știe cită cale pe dru
mul de apă. Așa arată 
lemnul acesta, trecut 
prin mistuitoarele in
cendii ale virstei...

E o „floare de țapă" 
— element decorativ 
care se așază deasu
pra acoperișului. A 
întîmpinat soarele și 
vinturile cine știe cite 
decenii acolo, la înăl
țime, pe casa Angelei 
Coica, pină a fost 
adusă aici. De ce a 
fost adusă ?

Poate pentru că re
prezintă un superb 
motiv de coloană brân- 
cușiană. Așa au lucrat 
dintotdeauna meșterii 
pe aici „floarea de 
țapă...".

...Cum ar putea fi 
numită camera aceea ? 
Pentru comoara pe 
care o închide intre 
cei patru pereți, i s-ar 
potrivi, poate, foarte 
bine, numele de ,‘,Te
zaurul satului".

Dar nu-i vorba nu
mai despre niște o- 
biecte de tezaur. Deși, 
aici, de-a lungul ani
lor s-au adunat fol de 
fel de lucruri care vor
besc despre spirituali
tatea locului. Totul 
s-a trimis aici cu o 
nesfîrșită dragoste, ca 
într-un sipet fermecat 
în care s-a turnat în-

de
construcția

faceți cu 
vechituri ?

Iile TANASACHE
(Continuare 
în pag. a V-a)

— Nu-mi dati mie lecții, 
am copii mari.

— Am vrut doar să vă 
feresc...

— Cunoaștem astea, de 
patruzeci si cinci de ani 
traversez pe aici si n-am 
pălit nimic. Faceți morală 
tinerilor neatenti. flustu- 
ratici...

Si femeia în virstă. care 
traversa B-dul Schitu Mă- 
gureanu la două case dis
tantă de ..zebra" din drep
tul Liceului Lazăr. plecă 
liniștită. în jurul ei. mai 
sus si mai ios de statia 
tramvaiului din dreptul 
grădinii Cișmigiu. lumea 
trece strada care pe unde 
vrea, ca pe cimp, de paFcă 
așa ar fi normal.

— Lasă. ..bătrine" nu te 
mai agita, mi se adresează 
un tinăr. cu matricola la 
m.inecă. Ferește-te dum
neata. Eu iac-asa. ca păs
trăvul printre pietre — așa 
mă strecor printre mașini 
și tramvaie.

— Dar e contravenție...
— Cu atit mai bine... și 

rizind. ..păstrăvul" dispare 
în mulțime.

...Timp de două zile, atit 
la ore de circulație inten
să. cit și intre aceste ore. 
in diferite zone ale orasu-

CINE ELIBEREAZĂ PIETONULUI 
PERMIS DE CIRCULAȚIE?

o întrebare adresată factorilor răspunzători de 
EDUCAȚIA PUBLICĂ, DAR Șl CETĂȚENILOR ÎNȘIȘI

lui — pe bulevardele Ar
mata Poporului. Mihai 
Bravu. Gh. Cosbuc. Ion 
Sulea. pe Calea Griviței. 
Moșilor. Văcărești si alte 
artere — am urmărit sute 
de asemenea treceri.

N-am vrea insă să fim 
acuzați de părtinire. Circu
lația este o problemă care 
privește deopotrivă doi fac
tori — pietonul și conducă
torul auto. Este cunoscut 
că. din păcate, mai există 
grave manifestări de ires
ponsabilitate din partea u- 
nor conducători auto, mani
festări care frizează incon
știența și-1 situează pe 
pietonul care dorește să

traverseze o stradă prin lo
cul și in timpul cind are 
acest drept in postură de 
victimă neajutorată, de 
parcă ar sta pe un mal și 
ar trebui să treacă o apă 
infestată de „rechini" — 
motorizați, care se reped 
cu furie, gata să-l devore
ze. Este o imagine cotidia
nă, pe care o poți intilni la 
orice oră : pietonul, deși 
are prioritate, trebuie să 
se ferească de asaltul bo
lizilor de metal. Rîndurilc 
de față sint insă consa
crate celuilalt aspect — ai 
pietonului imprudent

Mi-ar fi greu să spun 
dacă numărul celor care

traversează regulamentar 
strada este mai mare sau 
mai mic decit al celor
lalți. în definitiv, fieca
re dintre noi trebuie să 
trecem zilnic de cinci, de 
zece, de cincisprezece ori 
strada, după cum știm cu 
toții că ajunge ca doar 
una din aceste treceri să 
fie... cu „ghinion". Totuși, 
deseori, uităm riscul si nu 
ținem seama de regulile 
de circulație.

Fără îndoială și exage
rare, la scara întregii țări 
avem de-a face cu milioa
ne de asemenea contra
venții. de fapt milioane de 
riscuri personale, milioane

de accidente posibile. In
cit te si miri că sint doar 
atitea. cite sint. adică vreo 
zece-cincisnrezece mai gra
ve* pe zi. Duminica tre
cută au fost patrusprezece, 
în care cinci persoane 
și-au pierdut viața ; luni — 
o duzină. Printre altele, 
in Capitală o cetățeancă 
a fost accidentată la inter
secție, pe „zebră", atunci 
cind semaforul arăta roșu 
și trecerea era deci inter
zisă. O zi mai tirziu, in 
comuna Mihăilești, mun
citoarea A. V., 24 de ani, 
mamă a doi copii, voia să 
prindă autobuzul care toc
mai pornea din stație și, 
la traversare, a ajuns sub 
roțile lui. La Moldova 
Nouă, E. P. — în loc să se 
ducă după copilul el de 
trei ani, care traversase 
strada — îl cheamă : copi
lul vine In fugă, dar un
autocamion încărcat cu

țlemne, avind frina defec
tă. 11 strivește. La Curtea 
de Argeș, maistrul-montor 
P.I.. tată a doi copil. în 
stare de ebrietate, are o 
„ciocnire" cu un autoca-

Al. PLAIEȘU
(Continuare In pag. a II-a)

Au îndeplinit 
planul anual

• Hotărîți să-și res
pecte angajamentul 
de a realiza prevede
rile actualului cincinal 
în numai 4 arii și 4 
luni, silvicultorii arge
șeni și-au îndeplinit 
integral sarcinile de 
plan pe primii 3 ani 
ai cincinalului. Ei au 
dat. in același timp, 
în perioada amintită 
o producție suplimen
tară în valoare de 
4 000 000 lei și au de
pășit planul de împă
duriri cu 971 ha. iar 
sarcinile livrărilor la 
export cu 1113 tone 
fructe de pădure.

Pe lista unităților e- 
conomice argeșene cu 
planul pe primii 3 ani 
ai cincinalului Înde
plinit și-au înscris, 
pînă acum, numele 
întreprinderea jude
țeană de Industrie lo
cală. Fabrica de bere

din Pitești, inspecto
ratul silvic județean.

• Două mari unități 
buzolene — întreprin
derile de sirmă și de 
prelucrare a maselor 
plastice — au rapor
tat îndeplinirea înain
te de termen a sarci
nilor de plan pe pri
mii trei ani.ai cinci
nalului. Acest succes, 
obținut îndeosebi pe 
seama utilizării cu 
randament sporit a a- 

•gregatelor și a fondu
lui de timp, permite 
celor două colective 
șă pășească în 1974 cu 
o producție globală 
suplimentară evalua
tă la circa o jumăta
te de miliard lei. Sînt 
create, astfel, condi
ții favorabile pentru 
realizarea cincinalului 
in mai puțin de pa
tru ani și jumătate.

(Agerpres)



PAGINA 2 SC1NTEIA — duminică 21 octombrie 1973

I “I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

FAPTUL
DIVERS
Cornul
abundentei

Cooperatorii din Plopii, jude
țul Sălaj. au descoperit in cor
nul secarei un adevărat com al 
abundentei. Anul trecut, după 
cum relatam la cceastă rubrică, 
infestind cu aceasta ciupercă o 
suprafață de numai citeva hec
tare cultivate cu secară, ei au 
obținut, in urma valorificării 
recoltei „compromise", dar de
osebit de solicitate de industria | 
medicamentelor, un venit de . 
aproape S0 000 lei. Anul acesta, I 
cornul secarei a fost cultivat pe 
suprafețe mai mari și de către 
alte cooperative agricole din a- 
ceeași zonă. Rezultatele ? De 
asemenea, peste așteptări. De 
pe o suprafață de 30 de hectare 
cu secară. cooperatorii din 
Romdnași, ca sd dăm numai un 
exemplu. au realizat un venit 
de 725 000 lei. Ce va aduce cor
nul secarei Ia anul ?

Cu și fără 
semnătură

Uzi
i-a

PREOCUPĂRI ASIDUE PENTRU ÎNCHEIEREA 
RECOLTĂRII PRODUSELOR DE TOAMNĂ

A APĂRUT.

MUREȘ

Vasile Spînu, salariat la 
na chimică din Borzești. _ _ 
prezentat, tntr-una din zile, la 
casierie să-și ridice drepturile 
bănești. A semnat statul de 
plată și a primit banii care i se 
cuveneau pentru munca depu
să. Observind insă că fata de 
la ghișeu este nouă In serviciu 
și că nu-I cunoaște, și-a pus in 
gind să mai vină o dată. A re
venit, deci, după-amiază. De 
data aceasta însă s-a prezen
tat in numele lui Ion Asmarân- 
dei. un coleg al său de muncă. 
L-a semnat pe acesta, a luat 
banii și a plecat mulțumit. Nu
mai că fericirea nu a fost de 
durată. Descoperit, a încasat 
ceea ce i se cuvenea : un an 
și două luni de închisoare. 
Asta, fără semnătură Insă.

Cine va descurca nodul 
transporturilor ?

Recoltatul sfeclei de zahăr în 
cooperativele agricole din județul 
Mureș s-a făcut in proporție de 95 
la sută. Din producția totală re
zultată s-au transportat de pe cimp 
163 000 tone. în unele cooperative 
agricole, cum sint cele situate în 
zonele Sighișoarei și Reghinului de 
Sus, transportul sfeclei și depozi
tarea rădăcinilor sint pe terminate. 
Cu toate acestea, in unitățile agri
cole din județul Mureș se află pe 
cimp recoltată, dar nctransportată. 
o cantitate totală de 50 000 tone 
sfeclă. De ce această intirziere ? 
Am făcut un popas la cooperativa 
agricolă din Gornești. Oamenii 
se străduiau să termine recoltatul 
sfeclei de pe ultimele hectare. Aici 
erau pe cimp circa 1 300 tone de 
sfeclă. Situația amintită se dato- 
reste lipsei miiloacelor de trans
port. Din cele 5 autocamioane pla
nificate pentru această lucrare, in- 
tr-una din zilele trecute, au sosit 
doar trei. Cei aproape 30 de oa
meni repartizați la încărcat au 
p.erdut un timp prețios așteptind. 
Nu este un caz izolat. Pentru a afla 
cauzele acestei situații am făcut o 
vizită la autobaza Tg. Mureș din 
cadrul I.T.A. Brașov. Din discu
țiile avute aici a rezultat că pro
gramarea mașinilor nu este sincro
nizată cu nevoile unităților agri
cole. în ziua de 17 octombrie, de 
exemplu, două dintre mașinile re
partizate pentru cooperativa agri
colă Ungheni au plecat la baza de 
recepție a sfeclei de zahăr din

Sinpetru. Dar aceste două mașini 
au pierdut ore întregi din cauză că 
aici a lipsit utilajul de încărcare, 
în ziua de 18 octombrie, la ora 12, 
cind ne aflam la autobaza din Tg. 
Mureș, șeful unei coloane de trans
port auto a telefonat de la Bălău- 
șerl că cele trei mașini repartizate 
pentru baza de recepție a sfeclei 
din această localitate nu au putut 
efectua programul conform grafi
cului stabilit, lntruclt grelferul a 
fost luat si trimis la o altă bn-S de 
recepție, la Albești. Sint neglijente, 
care fac ca transoortul sfeclei să 
nu se desfășoare in ritmul cuvenit.

Lorand DEAKI

VASLUI
Recoltarea porumbului, 

In pas de melc
Pină la data de 19 octombrie, In 

cooperativele agricole din județul 
Vaslui s-au recoltat 58 700 ha cu 
porumb, din cele 75 000 ha culti
vate. Ritmul mediu zilnic de recol
tare este, deocamdată, sub cel pla
nificat, adică de circa 1 500 ha. Și 
mai greu se eliberează terenul de 
coceni. Ca urmare, la bazele de 
recepție se transportă cantități mici 
de porumb, cu mult sub prevederi. 
Pe de altă parte, nici spațiile de 
depozitare nu sint pregătite, astfel 
incit să poată prelua întreaga re
coltă. E adevărat,. în momentul de 
față există spații de depozitare, 
dar ce se va întîmpla peste puțin 
timp ? Punem această întrebare, 
deoarece o serie de pătule ce tre
buiau construite nu sint încă date

in folosință. Pină la această dată, 
cooperativele agricole din Bolești, 
Munteni de .Tos. Bălteni, Florești 
n-au adus nici o tonă de porumb, 
Iar cele din Coșești, Zăpodeni, Min- 
jești — foarte puțin. Transportul 
porumbului se face anevoios și din 
cauză că unitățile agricole nu trimit 
un număr suficient de oameni și, 
bineînțeles, se pierde mult timp la 
descărcare.

La baza de rocepționare Codăești 
ritmul de preluare este mult sub cel 
normal, iar din cele 10 pătule noi 
prevăzute, doar 2 erau terminate și 
3 în construcție. De ce nici nu s-a 
început construcția- celorlalte 5 pă
tule ? „Spațiul de depozitare exis
tent ne este suficient” — ne spu
nea Adrian Pilă. șeful unității. 
Subliniem că este absolut necesar 
ca unitățile agricole să impulsione
ze ritmul de recoltare. Totodată 
insă, trebuie ca și bazele de recep
ție să asigure cele mai bune con
diții pentru primirea șl depozitarea 
porumbului.

Vasile IANCU

HARGHITA 7

Se intensifică livrările 
de cartofi la fondul de stat

In cooperativele agricole din ju
dețul Harghita cartofii au fost re
coltați cu grijă, urmărindu-se ca 
nici un tubercul să nu rămină în 
pămînt sau să se deprecieze în

timpul transportului. Acum se des
fășoară o amplă acțiune prin care 
se urmărește ca toate unitățile a- 
gricole să livreze cantitățile con
tractate, pentru a se realiza astfel 
fondul de stat. în acest scop, spe
cialiști de la direcția agricolă, ac
tiviști ai organelor județene, îm
preună cu conducerile unităților și 
cu reprezentanții consiliilor popu
lare locale, au verificat modul cum 
este gospodărită producția de car
tofi. stabilindu-se cu exactitate can
titatea ce urmează a fi livrată la 
fondul de stat, fondul de retribuire 
a cooperatorilor care au lucrat in 
acord global și necesarul strict de 
sămință. Au fost livrate aproape 
54 000 tone cartofi de sămînță și 
pentru consum, dar se așteaptă de 
la cooperativele agricole încă cel 
puțin 6 000 tone. Cooperativele a- 
gricolo Toplița—Ciuc, Cozmeni, 
Tușnad, Ditrău, Remetea ș.a. sint 
restante cu însemnate cantități de 
cartofi. Merită amintită o acțiune 
inițiată acum citeva zile de locuito
rii comunei Tușnad. în scopul bu
nei aprovizionări a populației, la 
chemarea consiliului popular, s-a 
hotărit livrarea către fondul de stat 
a unor cantități suplimentare de 
cartofi proveniți din gospodăriile 
populației. Inițiativa a stimit un 
larg ecou in toate comunele jude
țului. Pină acum au fost oferite, pe 
această cale, aproape 900 tone car
tofi. în frunte se află localitățile 
Tușnad, Slncrăfeni, Sinsimion, 
Gheorghieni, Frumoasa, Zetea ș a. 
Acțiunea de livrare a cartofilor din 
cooperativele agricole și din gos
podăriile populației continuă,

BARTUNEK Istvan

SIBIU

Planul la vinificație a fost 
depășit, culesul continuă

Creșterea In mod sensibili, Încă 
de la începutul suptâminii care a 
trecut, a ritmului de lucru la cu
les in podgoriile județului Sibiu a 
condus la un remarcabil succes : 
depășirea planului de vinificație cu 
7 vagoane. ,,în plus, ne-a spus ir.g. 
Vasile Chilat, directorul I.V.V. Si
biu, față de alți ani. vinificațla a 
decurs in condiții excelente, vinu
rile obținute fiind de calitate su
perioară, specifice zonei Tima- 
velor”.

...Sura Mare, Apoldul de Jos, 
Moșna, Axente Sever, Miercurea, 
cooperative agricole care pină vi
neri predaseră întreaga cantitate 
de struguri contractată, s-au situat 
și in această campanie printre uni
tățile fruntașe în întrecerea — 
„primii la culesul viilor” — desfă
șurată in județ. Pe lingă o bună 
organizare a muncii, concretizată 
în primul rind prin constituirea de 
echipe mixte de țărani cooperatori 
și elevi la cules, remarcabilă a fost, 
în aceste unități, grija pentru re
ducerea aproape in totalitate a 
pierderilor, ca și pentru o atentă 
culegere a ciorchinilor pe calități. 
In acest fel, cooperativa agricolă 
Apoldul de Jos a reușit să obțină 
cele mai mari cantități de struguri 
pentru producția de șampanie. Mal 
sint insă și acum unele unități — 
printre care Slimnic, Bolan, Blăjel, 
Apoldul de Sus — care mai 
au unele suprafețe nerecol
tate.

Nicolae BRUJAN

„ERA SOCIALISTĂ"
NR. 20/1973

Sumarul se deschide cu arti
colele : „Premise ale îndeplini
rii cincinalului înainte de ter
men” ; „Agricultura șl proble
me le forței de muncă in ansam
blul economiei naționale” de M, 
BULGARU, „Economia de mun
ci socială in centrul activității 
organizațiilor tic partid” de GH. 
PETRESCU, „Națiunea și demo
crația socialistă” de A. SIDA, 
„Moment de Importanță Istorică 
in relațiile dintre România și 
țările latino-americane” de M. 
MOARCAș, „Suveranitatea na
țională și progresul economia” 
de ȘT. NĂSTĂSESCU.

La rubrica „PROGRAMUL 
DE EDUCAȚIE SOCIALISTA 
A MASELOR” se publică arti
colul „Activitatea cultural-edu- 
catlvă între empirism și știință” 
de I. JLNGA. „CONSULTAȚIA* 
numărului o constituie „Dina
mismul dezvoltării sociai-eco- 
nomlce a României” de D. VOI- 
NEA.

în continuare, revista publică 
la rubrica „ȘȚUNȚA-ÎNVAțA- 
MÎNT" articolele „Tendințe în 
evoluția șl conducerea cercetării 
științifice” de V, CALCAN și 
„Specializarea in pregătirea in
ginerilor” de GH. BUZDUGAN. 
I. LANCRANJAN semnează, la 
rubrica „CREAȚIA LITERAR- 
ARTISTICA", articolul „Profil 
contemporan”.

Sumarul continuă cu rubrica 
„CURENTE SI IDEI”, incluzind 
articolele „Știința — tehnica —. 
omul” de AL. TANASE. „Mate- ' 
rlalismul filozofiei marxiste” de 
H. WALD, „Fapt și semnificație 
in teoria burgheză a capitalis
mului" de V. PILAT.

Rubrica „DIN MIȘCAREA 
COMUNISTA ȘI MUNCITO
REASCA MONDIALĂ” cuprinde 
articolul „Reflecții despre Ita
lia : opțiuni strategice și tactice” 
de E. BERLINGUER, iar la ru
brica „VIAȚA INTERNAȚIO
NALA" C.C. KIRIȚESCU sem
nează articolul „Creștere econo
mică și inflație”.

Extinctoare 
de arhivă

în ultima vreme, Direcția 
generală a Arhivelor statului a 
intrat in posesia unor stampe 
deosebit de prețioase, depistate 
in arhivele din străinătate. 
Printre ele se află o serie de 
stampe din a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea referi
toare la trecătorile Bran, Bu
zău. Oituz. Sibiu, Tumu-Roșu, 
precum și la castelele din 
Gherla și Tirgu-Mureș. Dar un 
interes cu totul aparte îl pre
zintă o stampă din 1813, repre- 
zentind... instalații de stingere 
a incendiilor folosite In Banat, 
la începutul secolului trecut.

După faptă
G. I. din I 
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bogată I 

milare: I 
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/ntr-una din zile, ( 
comuna Ghermănești ( 
fost internată in stare gravă la 
spital. Diagnosticul pus < de me
dici era in afară de orice dis
cuție : încercare de întrerupere 
a sarcinii. Datorită ajutorului 
primit, ea a fost scoasă de sub 
orice pericol. In mod firesc, au 
fost sesizate organele de an
chetă. Cercetările întreprinse 
au stabilit că autoarea acestei 
fapte este moașa Maria Mercaș, 
din aceeași localitate. De altfel, 
ea mai avea la activ ol 
colecție de infracțiuni simi 
in 1963 a fost condamnată 
un an închisoare ; in 1965 — la 
doi ani și șase luni ; în 1970 a 
suferit o pedeapsă asemănătoa- 

‘ după definitivarea
urmează să i se 
nou „tratamentul* 
lege. Poate se va

re. Acum, 
cercetărilor, 
prescrie din 
prevăzut de 
lecui odată.

Inventar 
de sănătate

O echipă _ formată din trei 
geologi — Faco Marfa, Kis- 
g.vorgy Zoltan și Eartha Arpad 
— a inventariat resursele de 
apă minerală existente pe teri
toriul județului Covasna. Con
form datelor culese de ei, in 
județ există un număr de 594 
surse de apă mineralizată, din 
care un număr de 361 izvoare 
naturale, 173 de sonde și puțuri 
și 60 de bazine reci pentru baie 
sau captări pentru băi calde. 
Lucrarea întocmită va fi de un 
real folos in acțiunea de valo
rificare a acestor comori natu
rale prin amenajarea unor noi 
locuri de agrement și tratament 
pe teritoriul județului și Înfiin
țarea unei stații de imbuteliere.

Nuntă
cu foc

în casa lui Oprea Burcheri 
din comuna Dăbuleni (Dolj) era 
nuntă mare. Deodată, către 
ziuă, toți nuntașii s-au ridicat 
de la mese șl au dat buzna fi
lară : casa in care petreceau 
se afla in flăcări I De Îndată 
ce g-au dumirit despre ce pu
tea fi vorba, oamenii au Început 
lupta cu foeuL în cele din 
urmă, Incendiul a fost localizat 
ți lichidat Cu toate acestea, va
loarea pagubelor produse se ri
dică la aproape 100 000 lei. De 
unde izbucnise focul 3^ La cer
cetările ulterioare s-a stabilit 
că „scînteia" a fost... un scurt
circuit produs la instalația elec
trică din pod, care nu fusese 
executată In mod corespunzător.

Rubrica redoctotfi de
Dumitra TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Sdntaii*

Snagovul lansează semnale „S.O.S."
Am reținut, din materia

le recent apărute in 
„Sdnteia". că redacția iși 
propune să intervină cu 
hotărire pentru prote
jarea patrimoniului de 
frumuseți turistice, pei
sagistice, de odihnă și agre
ment ale țării. De aceea 
îmi permit să fac unele su
gestii privind Snagovul, a- 
cest loc recreativ atit de 
bogat in frumuseți, aflat 
1a porțile Capitalei. Mă 
gindesc, legat de valorifi
carea lui, la unele asemă
nări și deosebiri cu litoralul 
nostru. Observațiile le fac 
nu numai de pe pozițiile 
cetățeanului care prețuiește 
valorile naturii, ci și de 
om care a lucrat și lucrea
ză în domeniul valorifică
rii acestora : am condus 
mulți ani un complex de o- 
dihnă pe litoral, conduc de 
cîțiva ani unul la Snagov.

Și aici avem citeva vile 
frumoase, citeva localuri 
de alimentație publică, căi 
bune de acces, cu asfalt, 
dar, în linii mari. Snago
vul. tot sat a rămas. Or, 
cred că trebuie să ne gin- 
dim la viitorul lui ca oraș- 
turistic, cu hoteluri și mo
teluri moderne, confortabile, 
pe cit posibil in notă rusti
că, cu ștranduri și plaje co
respunzător amenajate, cu 
baze nautice suficiente. 
Este un viitor care trebuie 
transpus cit mai repede în 
prezent. Bucureștenii il re
clamă cu insistență. Fireș
te. aceasta presupune so
luționarea in prealabil a 
problemei sistematizării a- 
cestei localități, efectuării 
canalizării pe ambele părți 
ale lacului, a unei alimen
tări corespunzătoare cu apă 
potabilă. în acest sens, din 
cite am fost informat, s-au 
făcut și unele studii și 
proiecte.

Totuși, obiectivul princi
pal central — care ar tre
bui să se bucure in primul 
rind de toată atenția — a

fost și rămine lacul Snagov. 
Or, această atenție, in ul
tima vreme, in loc să creas
că, scade. Cu ani in urmă, 
cind vilele erau admi
nistrate de ministere și alte 
foruri centrale, exista o 
preocupare pentru curăți
rea, fie și parțială, a lacu
lui de vegetația acvatică. 
De vreo patru-cinci ani. u- 
nitățile economice care au 
preluat totul nu dispun de 
fonduri de întreținere a la
cului, nici de mijloacele 
tehnice necesare, iar vege
tația il năpădește din ce în 
ce mai mult. Pînă și colțul 
exploatat de I.C.A.B. — în
treprindere cu experiență 
in problemele salubrității 
apelor — este plin de brâ- 
diș acvatic, lintiță și stuf. 
Să intri în apă pentru o 
baie răcoroasă și să ieși 
acoperit cu mizgă verde 
este de-a dreptul respingă
tor. Dacă vrem să păstrăm 
acest lac, el trebuie în
grijit corespunzător.

De aproape cinci luni, la 
capătul de intrare al lacu
lui (de unde a început dez
voltarea algelor ce cresc in 
ape poluate) se lucrează cu 
o draglină la înlăturarea 
mâlurilor organice depuse. 
Utilajul, scump de altfel, 
lucrează însă doar opt ore 
pe zi. Ținind seama de vo
lumul de lucrări de dragaj 
necesare și de ritmul ac
tual, avem impresia că va 
mai rămine de lucru și 
pentru nepoții draglorilor 
actuali. La înlăturarea ve
getației nu lucrează ni
meni. în general trebuie 
spus că problema combate
rii poluării apelor Snago- 
vului & căpătat un caracter 
acut — dar măsurile nece
sare Încă nu se văd.

Sau, un alt aspect. Se 
știe că piscicultura este 
numai într-o oarecare, mă
sură compatibilă cu menți
nerea calității apelor din-

tr-un bazin în care se fac 
competiții de înot și în ju
rul căruia sint plaje. Or, 
în vecinătăți se practică 
pescuit intensiv, furajat. 
După unele păreri, pentru 
menținerea calității apelor 
s-ar impune asigurarea 
unui aport mai marc de 
apă, primeniri mai dese ale 
acesteia, curățirea și usca
rea prin rolație a iazurilor 
piscicole. Există și alte 
păreri mult mai categorice, 
precum există și ■ părerea 
unora câ și lacul Snagov 
ar fi bun de eleșteu. Nu sub
scriu la asemenea păreri, 
deoarece asta ar însemna 
distrugerea lui ca lac de a- 
grement, ca obiectiv cen
tral al bazelor de odihnă
— de fapt cea mai amplă 
baza recreativa din apro
pierea capitalei țarii.

Oricum, in legătură cu 
aceste aspecte — care au 
doar scopul de a atrage a- 
tenția asupra multitudinii 
și varietății lor — sint de 
părere că actualul mod de 
exploatare a lacului, a ve
cinătăților sale nu reflectă, 
deocamdată, decît urmări
rea din partea unor uni
tăți slab dezvoltate a unor 
mărunte avantaje economi
ce de moment și că este 
necesară o abordare a pro
blemelor prin prisma va
lorificării efective, integra
le a potențialului zonei tu
ristice Snagov.

în acest sens, aș propune
— 'pentru început — crea
rea unei unități speciali
zate pentru activitatea de 
întreținere și exploatare 
corectă a lacului, ca și so
luționarea la nivel cores
punzător a problemelor pri
vind infrastructura edili
tară și baza turistică și dc 
agrement.

Virgil CUCULEA 
directorul întreprinderii 
economice de odihna 
Snagov

Cine eliberează permis de circulație?
(Urmare din pag. I)

mion : ajunge la spital în 
stare de comă...

De ce atitia pietoni nu 
se feresc de pericolele 
străzii ? De ce nu înțeleg 
ei că astăzi nu mai putem 
trăi ca pe vremea bunici
lor. cind circulația rutieră 
mecanizată era ca și ine
xistentă sau în fașă, că 
azi carosabilul străzii a- 
parține și este rezervat 
vehiculelor și numai vehi
culelor — și că nici măcar 
pe „zebră", cu toate opre
liștile fixate de lege pen
tru conducătorii auto, nu 
avem deplina garanție a 
trecerii in siguranță- decît 
in anumite condiții ?, Sin- 
tem. unii, atit de distrați, 
indisciplinati. necunoscă
tori ai legii, atît de grăbiți 
incit ne riscăm ușor și viața 
sau integritatea corporală ? 
După cum no asigură spe
cialiștii. se pare că da. e- 
xistă din toate acestea cite 
puțin. Ba chiar si credințe 
false. De pildă, câ pe „ze
bră” omul ar fi totdeauna 
în siguranță, că ea este 
prelungirea trotuarului și 
că toate vehiculele tre
buie să oprească, chiar și 
atunci cind neatentul sare 
de pe trotuar in fata auto
mobilului si acesta nu mai 
poate opri. Unde mal pui 
că din păcate mai circulă 
și mașini cu defecțiuni 
tehnice, că și șoferul poate 
greși, chiar dacă n-are 
voie.

Dacă lucrurile stau așa. 
cineva s-ar putea să obiec
teze : accidente de circu
lație există în toată lu
mea. in unele tari chiar 
mai multe decît la noi. a- 
cestea sint riscurile vieții 
modeme etc, etc. Dar ade
vărul este că in alte țări e 
mai înalt nivelul de disci
plină atît al pietonilor — 
care știu că partea carosa
bilă a străzii le este inter
zisă — cit și a șoferilor — 
care știu că în zonele de 
trecere pietonul are priori
tate absolută. De aceea și 
media accidentelor, rapor
tată la fluxul -circulației, 
este mai coborâtă. Statis

ticile ne oferă și unele În
vățăminte. Așa, de pildă, 
de un deceniu încoace, a- 
dică de la intensificarea 
din ce în ce mal accen
tuată a traficului rutier, 
raportul dintre numărul 
conducătorilor auto și cel 
al pietonilor care au fost 
accidentați este la noi de 
unu la doi și uneori chiar 
și unu la trei. Adică între 
60 și 75 de persoane din 
suta de accidentați pe dru
murile publice 6Înt pie
toni si călători (care urcă 
sau coboară neatenti) si 
în proporție de peste 36 la 
sută poartă vina accidente
lor ale căror victime de- 
Ivin. .

Matoritatea accidentelor 
în care pietonii sint vino
vat! demonstrează că omul 
care iese din casă nu a 
învățat si. mai ales, nu a 
fost învățat să evite peri
colele străzii, ale carosabi
lului. Iată si un argument 
recent „în județul Cluj 
— ne spunea un ofițer de 
circulație din Inspectora
tul general de miliție — a 
fost dată în exploatare 
soseaua asfaltată Floresti- 
Săvădisla. Am fost la Să- 
vădlsla pentru anchetarea 
unui accident grav. Anul 
acesta au mai fost acolo si 
altele. Timp de opt ani. 
dinainte de modernizare, 
nu a avut loc nici un acci
dent In comuna respecti
vă — mi-a spus șeful de 
post Ce Înseamnă asta ? 
câ viața modernă, asfaltul 
si circulația intensă au in
trat brusc în viata satu
lui, nepregătit pentru așa 
ceva".

Dispunem în fiecare iu- 
det de un consiliu pentru 
răspindirea cunoștințelor 
culturale si științifice, de o 
rețea de universități popu
lare. case de cultură, clu
buri de întreprindere, că
mine culturale la sate, de 
o armată de lectori. Nu 
ne îndoim de faptul că 
ceea ce fac toate aceste 
forțe educative este util 
și necesar, dar socotim că 
este cel puțin la fel de fo
lositor, de necesar și de 
etic să convingi oamenii si 
de utilitatea cunoștințelor

privind evitarea pericolelor 
drumului modern. Avem 
organizații • de tineret, de 
pionieri, de femei. sindi
cale, Dacă ar dezbate cel 
puțin cazurile în care sint 
implicați numai membrii 
acestora — și tot ar fi de 
mare folos.

Un rol important în o- 
pera de educare pentru 
viată a cetățenilor în con
dițiile circulației moderne 
îl au. evident, organele de 
circulație ale miliției (nu 
numai pe stradă). Ele edi
tează afișe, pliante, bro
șuri. cârti, manuale, co
laborează la emisiuni ra
diofonice. de televiziune, 
indrujpă realizarea de fil
me, de ^specialitate. Este 
bine — deși este cert că 
unele lucruri ar putea fi 
realizate mult mai bine.

Din păcate însă, de 
multe ori chiar in văzul 
lucrătorilor de miliție —se 
traversează strada ca pe 
cimp și doar din cind in 
cind au loc' un fel de cam
panii împotriva acestor 
contravenții. La fel de a- 
devărat este și faptul că a- 
portul miliției în comba
terea încălcărilor de către 
șoferi este încă foarte slab 
și sporadic. Nu credem că 
exagerăm dacă apreciem că 
necedarea priorității pieto
nului este una din cclc mai 
frecvente contravenții de 
la regulile de circulație, a- 
vlnd aproape un caracter 
de masă. Rarele suspendări 
de permise, supravegherea 
slabă a trecerilor marcate 
nu au fost de natură să re
ducă „confruntarea de for
ță” la aceste treceri — în 
care pietonul este, desigur, 
dinainte Învins. Un lucru 
este sigur : numai folosind 
întregpl potențial educațio
nal de influențare a mase
lor, cu varietatea sa n«5- L 
sfirșită de instituții, for
me și metode de lucru, 
plus exigența sporită a 
organelor de circulație ‘se 
va putea crea in rin- 
dul pietonilor acea opi
nie largă că viața e prea 
frumoasă ca s-o riște pen
tru o banală traversare de 
stradă.

Datoriile... 
martorilor

Intr-una din sălile Tribunalului Capita
lei. Judecătorii — retrași pentru deliberare. 
In boxă, un bărbat trecut de prima tine
rețe, cu o. figură destul de ștearsă. Comple
tul de judecată reintră. In liniștea profundă 
care s-a așternut se simte încordarea celor 
prezenți. Doar acuzatul pare liniștit... 
— In numele legii !

Vecina de lipgâ mine iși ține răsuflarea. 
Cu o voce sobră, președintele completului 
pronunță verdictul instanței : „in baza art... 
din Codul penal, tribunalul condamnă pe 
inculpatul Ion SL Iile la..." Se rostesc ani 
grei de condamnare. Traduc in gind. in 
fapte infracționale, numerele articolelor 
din Codul penal : fals, uz de fals, delapi
dare cu consecințe deosebit de grave... în 
total, condamnatul va executa 20 de ani în
chisoare corecțlonală, 7 ani interzicerea u- 
nor drepturi și confiscarea parțială a averii.

Completul s-a retras. Am apelat la do
cumentele din dosar : un dosar voluminos 
ale cărui piese oglindesc fidel procesul de 
degradare morală a lui Ion St. Ilie. un 
modest funcționar la Institutul de cercetări 
și proiectări pentru industria celulozei și 
hirtlel. Sarcina lui de serviciu era să expe
dieze la diferiți beneficiari proiectele în
tocmite de institut. Curind și-a dat seama 
că cei puși să-i verifice deconturile nu-și 
îndeplinesc cu simt de răspundere sarcinile 
de serviciu și s-a apucat de falsuri. în mod 
incredibil falsurile cele mal grosolane au 
fost aprobate cu ochii închiși de șefii lui 
direcțL Așa se explică cum a putut să de- 

k_____________________

lapideze în cîțiva ani nici mai mult, nici 
mai puțin de 227 766 lei 1

Cu toate acestea, în fața instanței n-a 
apărut ca acuzat decît Ilie, in timp ce unii 
dintre cei care aveau datoria legală să ba
reze jefuirea avutului obștesc, dar au 
dat dovadă de o crasă nepăsare, au compă
rut ca... martori, declarind cu nonșalanță 
că... nu și-au îndeplinit datoria.

Neglijenta, nepăsarea față de avutul nos
tru, al tuturor, nu pot rămine nesancțio- 
r.ate ! Martorii, in acest caz, aveau și ei 
datoriile lor, pe care nu și le-au îndeplinit. 
Atunci ?

...Mai 
pretindea 

și cheltuieli 
de deplasare
Floarea Nicolae, salariată la întreprinde

rea „Grafica nouă", a fost surprinsă, chiar 
In incinta întreprinderii, vînzind cu prețuri 
de speculă diferite obiecte de proveniență 
străină.

— E un accident, am avut nevoie de bani 
și am vindut citeva lucruri personale — a 
prins atunci a se justifica Fl. N.

Iată insă că, in urma unei percheziții la 
domiciliu, organele In drept au descoperit 
un adevărat depozit de asemenea obiecte, 
„accidentul” dovedindu-se a fi de fapt 
o preocupare. Pusă In fața probedor, Fl. N. 
a fost nevoită să recunoască că In ultimul

an își făcuse un obicei din a se deplasa 
Împreună cu Gheorghe Bordei în munici
piul Timișoara, de unde se aprovizionau cu 
„marfă" de la Elena Cusman (în prezent 
cercetată de organele competente).

— Onorată instanță, recunosc, dar vă rog 
să mă credeți că n-am scos mai mult de 
14 000 — 15 000 lei ciștig din această afacere.

— La procuratură ai declarat vreo 20 000 
lei.

— Da, dar atunci nu mă gindisem să pun 
la socoteală și cheltuielile mele cu depla
sarea...

Oare în cei 6 000—6 000 de lei „cheltuieli 
de deplasare” o ,fț socotit și... diurna ? Râ- 
mîne de văzut ce „decont" o să-i aprobe in
stanța pentru acest gen de deplasări...

necinstea, nemunca încolțesc nu o dată din 
slăbiciunile altora...

Am fost jefuit, arăta in fața instanței 
cetățeanul G. N. Inculpatul m-a acostat 
Intr-o seară In preajma unui restaurant și 
mi-a prezentat o fată, spunindu-mi că dacă 
aș fi drăguț cu ea... După ce i-am tratat 
insă cu bere, m-a atacat ; să fie obligat 
să-mi dea banii și ceasul 1
D-'PXm aSra era ‘ndeJetnicirea Domnului din 
Bildaha. In ce-1 privește, el are acum cu
mințenia asigurată pentru o bună bucată 
de vreme. Dar ca asemenea apucături să 
ajungă de-a binelea la muzeu, mai avem de 
luptat. Și sîntem datori s-o facem : împo
triva trindăviei și hoției, a necinstei și a 
oricăror manifestări care contravin flagrant 
cu modul nostru de viață.

— Păi de vreo... citeva luni nu mai lu
crez.

— Și din ce ați trăit In aceste... citeva 
luni ?

— Cum, din ce ? Am fost la Cotorca, la 
părinți.

— Ciți ani spuneați că aveți ?

— Și la vîrsta aceasta mal stați pe capul 
părinților ?

— Păi nu sînt copilul lor ? I
Fără comentarii 1

„Domnu și 
„profesiunea" 

lui
...într-un posibil muzeu al figurilor de 

tristă amintire ale celor certați cu legea și 
cu morala, personaje de teapa celui aflat 
mai zilele trecute in boxă la Tribunalul 
Capitalei n-ar fi, cu siguranță, omise. $1 
probindu-i identitatea, pe plăcuța de dede
subt, in cazul de față ar scrie : Domnu’ 
Nicolae, de fel din Bildana. Ocupația : fără 
ocupație ; adică pierde-vară pe străzile 
Bucureștiulul. Mare amator de trai ușor șl 
bani nemunciți. își găsise o prietenă cre
dulă căreia-i promisese căsătoria și cu
treiera localurile In căutare de cllenți cu 
dispoziții pentru aventuH. galante. Iar cum

Copilașul
de... 45 de ani

...Judecătoria sectorului 7. înțr-una din 
sălile de ședințe :

— Numele și prenumele ?
— Sterea Marin
— Fiul lui ?...
— Constantin...
— Și al ?„.
...Grefiera notează slrguincios datele de 

stare civilă ale unui bărbat in plină matu
ritate.

— Știți pentru ce atf fost trimis in fața 
instanței ?

— Tovarășe președinte, nu fac eu scandal, 
eu sint un om pașnic.

— Cu ce vă ocupați ?
— Meseria mea e mecanic auto.
— Frumoasă \meserle. Unde lucrați ?

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că am acostat diferite 
persoane, dar protestez Împotriva faptului 
că aceștia nu s-au ținut de cuvlnt. și cu 
toate că mi-au promis diferite sume de 
bani, nu mi-au achitat nimic, ceea ce eu 
mă consider grav lezată și cer să fie trași 
la răspundere..."

(Din declarațiile Ilenei B. din comuna 
Hetiur, Județul Mureș, condamnată la 
5 luni închisoare contravențională). 

„Personal regret că am sustras mărfuri 
din magazinul cu autoservire, mai ales că 
am mai fost condamnat pentru asemenea 
fapte. Precizez insă că dacă responsabilul magazinului pretindea să achit aceste mă?- 

m?U a’ fi £ost de acord- dar cum el 
aCeS‘ IUCrU- "ici ■>-“»

riainculpatului 
diR Bucure5ti. Aleea LuncaBradului, nr. 1).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
________________________________________

i
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ZILE DECISIVE PENTRU VIITOAREA
RECOLTA DE GRIU

Ritmul de lucru trebuie să crească
dar și grija pentru calitatea semănatului

IN UNITĂȚILE A- 
GRICOLE DIN JU
DEȚUL OLT rianul 
^amintirilor a sporit mult 
in ultimele zile. Aceasta, a- 
tit datorită bunei pregătiri 
a campaniei, cit. mai ales, 
dorinței lucrătorilor din a- 
gncultura Oltului de a in- 
sâmmța întreaga suprafață 
prevăzută a se cultiva cu 
griu In limitele timpului 
optim. Pină ieri, din datele 
centralizate la direcția a- 
gricolă județeană, rezultă 
că in cooperativele agricole 
s-au insâmințat peste 46 700 
ha din cele 82 000 ha.

..Cu toate că terenul, din 
lipsă de umiditate, se lu
crează greu, ne spune tov. 
ing. Vasile Ciuciu. directo
rul direcției agncole jude- 
țene. datorită efortului me
canizatorilor, se asigură un 
ritm bun la arat si semă
nat. Conform planului de 
măsun reactualizat. în ur
mătoarele zile este prevă
zut să se execute zilnic a- 
râturi pe 3 700 ha. alte 3 600 
ha să fie pregătite și 3 500 
insămîntate. Prin aplicarea 
riguroasă a celor stabilite 
pe plan județean, sint po
sibilități ca viteza zilnică la 
semănat să fie mai mare".

Deoarece cea mai mare 
parte din suprafețele cu 
griu urmează după plantele 
prăsitoare, porumbul se re
coltează cu prioritate de pe 
aceste terenuri. Știuleții 
sint transportați cu opera
tivitate la bazele de recep
ție ori în magaziile coope
rativelor agricole, iar coce
nii sint depozitați la cape
tele tarlalelor pentru a per
mite executarea arăturii și 
pregătirea terenului cu ma
ximă rapiditate. De aseme-

noa, pentru strtngerea ra
pidă a florii-soarelui de pe 
ultimele suprafețe, toate 
combinele ..Gloria" au fost 
concentrate In unitățile ră
mase in urmă.

deoarece le lipse*o anvelo
pele de spate.

1000 HECTARE 
INSÂMINȚATE ZIL- 
NIC. Acesta este 
de lucru realizat la ____
natul griului in cooperati
vele agricole din județul 
Gorj. Ce măsuri a luat di
recția agricolă județeană 
pentru a se încheia insă- 
mințările pină la 10 octom
brie ? Ne răspunde tov. 
Nicu Plesa. director adjunct 
la direcția agricolă jude
țeană : Folosirea la maxi
mum a zilei-lumină prin 
organizarea schimburilor 
prelungite la arat si pregă
tirea terenului. De aseme
nea. tractoriștilor li se asi
gură masa în cimp. In toate 
unitățile agncole s-au for
mat echipe mobile pentru 
depanarea și repararea 
tractoarelor și mașinilor a- 
gricole la locul de muncă, 
evitîndu-sa deplasările inu
tile de mașini la sediul 
S.M.A. Utilajele lucrează 
grupat, ceea ce creează po
sibilitatea unei îndrumări 
tehnice mai operative, a 
unui control eficient. S-au 
luat, de asemenea, măsuri 
pentru întrajutorarea mem
brilor cooperatori, in așa fel 
incit, pe parcelele care ur
mează să fie insămintate cu 
griu. porumbul să fie re
pede recoltat. iar terenul 
eirberat in aceeași zi. Sînt 
insă și greutăți provocate 
de lipsa pieselor de schimb 
pentru tractoare, mașini a- 
gricole. La S.M.A. Tg. Jiu, 
d» pildă. 10 tractoare stau.

SE Sl- 
LOCUL 
JUDE-

IN JUDEȚUL VAS 
LUI, lipsa accentuată d 
umiditate a solului deter

ritmul 
semă-

în
sa

SUCEAVA 
TUEAZA PE 
DOI INTRE
ȚELE DIN ZONA A 
TREIA LA SEMĂNAT. 
Pină ieri. 2 octombrie, 
cooperativele agricole
însămintaseră cu griu și se
cară 71 la sută din su
prafața planificată. Pentru 
ca in zilele care urmează 
viteza de lucru să nu scadă 
se acționează cu hotărire in 
vederea eliberării terenuri
lor da plantele premergă
toare. în unitățile din raza 
consiliilor intercooperatiste 
Cornu-Luncii. Gălănești și 
Șiret, datorită măsurilor 
luate pentru eliberarea o- 
perativă a terenului și or
ganizării muncii în schim
buri prelungite la arat și la 
pregătirea solului, semăna
tul este pa terminate. Lu
crările sa desfășoară în 
ritm intens si in coopera
tivele agricole din raza con
siliilor intercooperatiste Ili- 
șești. Spătârești, Iacobești 
și Rădăuți. Insă aici, după 
încheierea recoltării, pe 
cîmp continuă aă se afle 
mii de tone de cartofi. Ur
gentarea transportului se 
impune cu atit mai mult cu 
cit din cede peste 10 200 
hectare, unde griul urmea
ză după cartofi, s-au însă- 
mînțat numai 5 250 hectare. 
Această situație se face mai 
puternic simțită în raza 
consiliilor intercooperatiste 
Salcea. Zvoriștea, Verești, 
Bosanci. care sint rămase 
în urmă la semănat.

mină efectuarea unui plus 
de lucrări la pregătirea te
renului. La cooperativa a- 
Rricolă Banca, de pildă. 1n- 
sămințările sint pe termina
ta pe cele 500 ha. „Se lu
crează foarte greu, dar dis- 
cuim de cite 3—4 ori — ne 
spune președintele Lauren- 
țiu Rășcanu. După arătură 
s-a tăvălugii, apoi iar s-a 
discuit. Folosim și sapa ro
tativă pină ce pămîntul 
este pregătit ca un strat de 
grădină". In unele uni
tăți griul semănat mal 
devreme a răsărit uniform, 
cerii ficind calitatea lucră
rilor.

TRACTOARELE 
SINT DIRIJATE DIN 
NORD SPRE SUDUL 
JUDEȚULUI ARGEȘ. 
Această măsură a fost de
terminată de necesitatea 
intensificării lucrărilor in 
această zonă unde se culti
vă cu cereale suprafețe mai 
mari. Din cele 7 stațiuni 
pentru mecanizarea agri
culturii din nordul spre su
dul județului au fost tri
mise un mare număr 
de tractoare care lu
crează cu prioritate la ară
turi. ziua și noaptea. Ace
luiași scop — pregătirea te
renului — ii sint dedicate 
și alte inițiative. De pildă, 
pentru eliberarea grabnică 
a ogoarelor. în cadrul con
siliului intercooperatist 
Teiu, floarea-soarelui se 
recoltează manual $1 se 
treieră cu ajutorul combi
nelor existente aici, la care 
s-au adăugat și cele sosite

ÎNSĂM1NTAREA GRIULUI
ZONA I

1. Ilfov 
Tulceo 
Buzâu 
Olt 
Brâila 
Dolj 
Ialomița 
Bihor

9. Teleorman
10. Arad
11. Timiș
12. Constanța

2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

69
63
62
57
56 
53
52
51
45
37
35
34

(în procente)
ZONA a ll-o ZONA ■ lila

ȘANTIERELE
METALURGIEI
(Urmare din pag. I)

din cadrul consiliului inter- 
cooperatist vecin Căteasca, 
La Rătești, Căteasca și in 
alte locuri, cooperatorii 
string recolta de porumb, 
întiietate avind parcelele 
ce urmează a fi însă
mi nța te cu griu. Ziua se 
recoltează știuleții, Iar 
noaptea sînt tăiațî și trans
portați cocenii. O deosebită 
eficiență are organizarea

Galați 
Botoșani 
Argeș

4. Dîmbovița
5. Bacău
6. Mehedinți
7. Neamț
8. Vrancea 

Vaslui 
iași 
Gorj 
Prahova 
Vîlcea

14. Caraș-Severin

1.
2.
3.

9. 
10. 
11. 
12. 
13.

100
65
64
63
61
61
60
59
58
55
54
53
53
51

1. Covasna
2. Suceava
3. Harghita
4. Satu-Mare
5. Alba
6. Cluj
7. Sibiu
8. Hunedoara

Biftrifa-Năsâud 
Brașov 
Maramureș 
Mureș 
Sâlaj

9. 
10. 
11. 
12. 
13.

53
71
66
63
57
56
55
54
53
47
46
43
38

întrajutorării intre coopera
tori. așa cum se procedează 
Ia Izvoru, Bîrla. Mozăceni, 
Slobozia, Popești etc., unde 
suprafața cu porumb e re
partizată pe familii, cu pla
ta in acord global.

IN JUDEȚUL IAȘI 
«-a încheiat semănatul or
zului pe 7 650 hectare, iar

al griului, pa 53 la su
tă din totalul de 60 300 
hectare. S-a creat posibili
tatea ca un mare număr de 
tractoare să fie distribuite, 
in continuare, la pregătirea 
terenului, lucrare ce ie re
alizează zilnic ne circa 
2 000 ha. Ing. Teodor Baloș, 
director adjunct al direcției 
agricole județene, ne-a pre-

cizat ca se urmărește erea- 
rea frontului de lucru pen
tru tractoriști. eliberirr- 
du-se cu prioritate terenu
rile destinate însămințări- 
lor. „Oricit de uscat ar fi 
terenul, din cauză că n-a 
plouat de mult, noi am in
dicat să se respecte ampla
sarea făcută inițial după 
premergătoare bune".

Focșanii 
o tra
și mă

Focșani : ilustrație sugestiva la rîndurile de mai jos

— De unde ați venit ?
— De la Tirgoviște.
— De unde ați venit ?
— De la Roman.
— Dar dv ?
,— De la Brașov.
De la Pitești... de la Ga

lați... de la...
Pare că întreaga țară s-a 

adunat aici la Focșani unde 
prinde contur o puternică 
zona industrială a județu
lui Vrancea. Ai putea să 
crezi că sute de voluntari 
entuziaști, de pe meleaguri 
îndepărtate, au venit să dea 
o mină de ajutor vrincem- 
lor... Ce i-a îndemnat spre 
Focșani ?

— Aici sint locurile unde 
tn-am născut și am copilă
rit — mi-a răspuns cel ve
nit de la Tirgoviște.

— Sint vrincean — a a- 
dăugat cel sosit de la Ro
man.

— Dumneavoastră de un
de sinteți de fapt ? — l-am 
Întrebat pe „brașovean".

— Din Vrancea...
Schimburile acestea de 
ivinte repetate de zeci de 
i au avut loc intr-o spa

țioasă hală a ÎNTREPRIN
DERII DE DISPOZITIVE, 
ȘTANȚE. MATRIȚE $1 
SCULE AȘCHTETOARE — 
prima întreprindere con
structoare de mașini din 
Vrancea. Acest colectiv ti
năr, închegat acum citeva 
luni, este alcătuit din oa
meni care se cunosc de 
muit, care au amintiri co
mune. care au visat îm
preună, in anii copilăriei, 
la înfăptuiri îndrăznețe.

Primul dintre cei care 
»-au întors acasă a fost 
Aurel Cri stea. In septem
brie 1971. A revenit cu bo
gate cunoștințe însușite la 
Facultatea de mecanică din 
Iași, cu o valoroasă expe
riență căpătată in 11 ani de 
producție ]a șantierul na
val și la uzirta „Progresul" 
din Brăila și la Uzina de 
piese de schimb și utilaje 
din GăeștL I s-a incredin-

țat la Focșani sarcina con
stituirii și conducerii colec
tivului noii întreprinderi.

— La început mi-a fost 
teamă că nu voi găsi aici 
oameni cu înaltă calificare, 
capabili să minuiască ma
șinile, tehnica modernă din 
dotare — spune Aurel Cris- 
tea. Știam apoi că or să 
trebuiască aici oameni de 
acțiune, perseverenți, ener
gici. Trebuia alcătuit un 
nucleu pentru fabrica asta

Ochiul stăpinului" cit mai zgîrcit
în cheltuirea materialelor,
energiei și combustibilului

Partidul nostru a subliniat în re
petate rinduri că una din condițiile 
realizării unei producții la nivel su
perior de eficiență economică — fără 
de care nu poate fi concepută o e- 
conomie modernă — o reprezintă re
ducerea sistematică a cheltuielilor 
materiale de producție, a consumuri
lor specifice de materii prime, ma
teriale, energie electrică și combus
tibil. Căutind, pe toate căile, să în
deplinească această sarcină economi
că majoră, colectivele de oameni ai 
muncii sătmăreni, in frunte cu co
muniștii, cu organizațiile de partid, 
raportează că în 8 luni din anul cu
rent au pus in valoare numeroase 
și însemnate rezerve interne, mate
rializate in economii care depășesc 
considerabil realizările din anul tre
cut. Față de prevederile planificate, 
s-a înregistrat o economie de peste 
300 tone de metal, de 335 mc lemn,’ 
de peste 8 500 tone combustibil con
vențional ș.a.

Analizele întreprinse In acest 
domeniu, studiile efectuate relevă

că, deși s-au obținut rezultate, in în
treprinderile din județ continuă >ă 
existe incă Însemnate resurse insu
ficient valorificate, iar atunci cind 
slăbește exigența organizațiilor de 
partid pentru un strict regim de e- 
conomii, se manifestă pe alocuri fe
nomene de risipă, scade interesul 
pentru gospodărirea cu „zgircenie" a 
fiecărui gram de materie primă, a 
fiecărui kilogram de combustibil și 
kilowat-oră de energie. Sint edifi
catoare în acest 6ens concluziile des
prinse recent, cu prilejul anor in
vestigații in trei dintre unitățile eele 
mai reprezentative ale județului — 
Întreprinderea „Unio'‘. fabrica de 
mașini casnice emailate. Întreprinde
rea de prelucrare a lemnului — care, 
de altfel, au și o contribuție prepon
derentă in realizarea de economii de 
materii prime și materiale pe an
samblul unităților noastre.

Este deosebit de semnificativă, in 
acest sens, opinia pe care ne-a im- 
părtășit-o la întreprinderea „Unio" 
eroul muncii socialiste Mihai Pop,

nea fond de cadre. Deocam
dată nu mai sînt locuri. 
Dar se vor crea. Uzina 
crește, se va dezvolta fără 
întrerupere...

Toți cei care au venit 
sint tineri. Toți sub 35 de 
ani. O uzină tînără, un co
lectiv tinăr. Toți animați 
de ginduri Îndrăznețe, ho- 
tăriți să-și demonstreze mă
iestria la ei acasă. în pri
măvară și-au suflecat mi- 
necile, au pus mina pe lo-

fantezia, știința, toate s-au 
unit în efortul general de 
autoutilare. După primele 
reușite s-a lansat angaja
mentul de a se obține, pină 
la sfirșitui anului, o pro
ducție neplanificată în va
loare de peste 21 milioane 
lei. Acest angajament se 
înfăptuiește cu succes. Ter
menul de punere în funcțiu
ne a primei capacități era 
31 decembrie 1973. Dar de 
pe acum s-a și acumulat o

Vrincioaia își adună feciorii...
sau cum se constituie colectivul unei tinere

întreprinderi constructoare de mașini

care însemna o răscru
ce în destinul industrial 
al Focșanilor, 
n-au avut nici 
diție industrială 
întrebam de unde să iau a- 
semenea oameni. A fost in
să de-ajuns să se ducă 
vestea că se construiește 
urina asta la Focșani, că 
orașul are nevoie de mese
riași buni și. din toate col
țurile țarii, și-au înălțat 
capul vrincenii plecați prin 
alte părți si deveniți pe a- 
colo meseriași, specialiști. 
Am primit mii de scrisori. 
Cererile citorva sute au 
fost rezolvate favorabiL Au 
redevenit focșăneni. Dar 
mai sint încă 2 800 de ce
reri... Sint electricieni, 
strungari, mecanici, sudori, 
lăcătuși, rectificatori, toți 
cu înaltă calificare, care 
așteaptă să fie chemați a- 
casă. Nu ne-am închipuit 
că Vrancea are un aseme-

pată și pe mistrie si In o- 
rele de după program au 
lucrat alături de construc
tori La canalele termice, la 
secția de tratament termic, 
la gospodăria de ulei. Con- 
stituiți in echipe complexe, 
au preluat întreaga activi
tate de montaj a mașinilor 
și utilajelor. Au lucrat ziua 
și noaptea. Cu pasiune, cu 
dăruire. După montaj, fie
care mașină de rectificat, 
fiecare strung, fiecare fre
ză. a fost preluată pentru 
rodaj de „beneficiar". A- 
dică de cei care le și mon
taseră. Și. astfel. în 
noua fabrică, producția a 
început cu 7 luni înainte 
de termen !

A fost o primă victorie 
a acestui tinăr colectiv. Au 
urmat altele. Din miinile 
lor au Început să se nască 
utilaje, cărucioare uzinale, 
mașini de marcat, dispozi
tive. Inițiativa, experiența,

cantitate și o experiență de 
producție.

— Orașul Focșani merită 
dm plin un asemenea o- 
biectiv industrial — afirmă 
cu multă convingere mais
trul Ionel Nica. Noi. vrin- 
cenii, reveniți pe meleagu
rile natale, o vom dovedi.

Ionel Nica a plecat spre 
Brașov in 1953. La o mare 
uzină mecanică a devenit 
maistru In prelucrări meta
lice. Soția. Florina, a În
vățat strungăria. Trăiau 
bine la Brașov. Intr-un 
partament confortabil, 
orașul mare și frumos 
la poalele Tîmpei. 
totuși, n-au rezistat
mării meleagurilor natale.

Aceleași sentimente l-au 
readus, după 20 de ani. de 
la Roman și pe Gheorghe 
Turbatu, specialist In re
pararea mașinilor automate.

a- 
ln 
de
Și 

che-

— Despre noua fabrică 
din Focșani mi-au scris pă
rinții — povestește el. Cind 
am aflat despre frămînță- 
rile prin care se plămădeș
te noua înfățișare a acestor 
locuri, am simțit că parti
ciparea mea la această bă
tălie este o datorie de o- 
noare, o mare răspundere. 
Și am revenit.

Nicolae Militam a absol
vit liceul din Focșani, in 
1952. La București a făcut 
facultatea de metalurgie, 
apoi a lucrat la „Progre- 
suV-Brăila, unde a ciștigat 
o prețioasă experiență. A 
revenit să-i învețe pe cei 
mai tineri ca el, pe copiii 
caro vor intra pe porțile 
unei mari uzine, fără a 
mai fi nevoiți să meargă în 
alte ținuturi. Primii 188 de 
tineri vrinceni termină 
cursurile de calificare pes
te citeva sâptămîni, alți 100 
se pregătesc să le înceapă.

Ion Argint este specialist 
în acoperiri metalice pe 
cale chimică și eiectrochi- 
mică. iar soția, Ioana, este 
laborant chimist. Au reve
nit după 10 ani. Deocam
dată. nici secția de trata
mente termice, nici labora
toarele nu sint terminate, 
dar cei doi, ca și mulți al
ții. sint gata sâ-și preia 
din mers sarcinile de pro
ducție. Pină atunci, alături 
de constructori, alături de 
întregul colectiv, participă 
la înfăptuirea programului 
de punere in funcțiune Îna
inte de termen a noilor ca- 
oacităti de producție.

Au plecat copii, abia te
șiți de pe băncile școlii, au 
cules din marile uzine ale 
țării experiență și măiestrie 
și j-au întors acum maturi 
— gata să ridice și aceste 
meleaguri pe înaltele trep
te ale propășirii industriale.

Ion N1STOR
corespondentul „Sclnteii1

șeful secției forjă, care se referă la 
una din carențele ce mai persistă în 
activitatea unor organizații de partid
— și anume lipsa de continuitate, de 
finalizare a unor inițiative economi
ce deosebit de.valoroase. „Deși la noi 
s-au obținut, in acest an. economii 
de ordinul multor zeci de tone de 
metal — aprecia șeful secției forjă
— și aceasta prin reproiectarea unor 
produse de serie. îmbunătățirea teh
nologiilor de fabricație și pe 
căi. consider că se putea face
mult dacă ar fi fost susținută cu en
tuziasmul și optimismul cu care a 
fost lansată anul trecut, inițiativa ca 
fiecare cadru tehnie și economic al 
unității să realizeze un studiu prin 
a cărui aplicare să fie sporită efi
ciența economică a producției. Fiind 
însă cu timpul uitată și apoi abando
nată. neținută sub un control siste
matic. inițiativa comitetului de partid 
și a oonducerii întreprinderii nu-și 
mai arată în prezent roadele". Dar 
discuțiile cu alți comuniști din între
prindere relevă și un alt aspect defi
citar în activitatea privind gospo
dărirea resurselor materiale, de ener
gie și combustibil. Este vorba de 
receptivitatea scăzută față de unele 
propuneri valoroase in legătură cu 
raționalizarea consumului de metal, 
cu toate că, in adunările generale sau 
în grupele sindicale, acestea au fost 
nu o dată formulate.

Realitatea a demonstrat convingă- 
. tor că angajamentele privind econo

misirea de materii prime, materia
le și combustibil pot fi nu numai 
realizate, ci și depășite atunci cind 
organizațiile de partid militează con
secvent pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste, formarea unei opinii de 
masă, largi și active de combatere a 
risipei, a abaterilor de la discipli
na tehnologică, a indiferenței și de
lăsării in gospodărirea judicioasă a 
resurselor materiale ale întreprinde
rilor. Se cuvine insă semnalat și fap
tul că, uneori, acțiunile politico-e
ducative pentru raționalizarea con
sumurilor au un caracter de campa
nie. situație care nu intirzie să se 
reflecte negativ in producție. Iată ce 
ne relata tovarășul Lucian Pop, ingi
ner cu problemele mecano-energeti- 
ce la întreprinderea de prelucrare a 
lemnului : „Preocupați in cea mai 
mare măsură și obținind lăudabile 
rezultate in îndeplinirea planului de 
producție, anumiți maiștri, tehni
cieni, alte cadre de conducere igno
ră adesea, cu multă ușurință — mal 
ales cind și organizațiile de bază trec 
cu vederea unele neajunsuri — aar- 
cina gospodăririi cu maximum de 
grijă a combustibilului și energiei 
electrice, susținind că pentru ei im
portant este doar să se realizeze 
producția, indiferent cu ce cheltuieli. 
Așa se explică de ce. uneori, întrea
ga stație de compresoare este pusă 
In funcțiune numai pentru a ali
menta două pistoale de pulverizat 
lac. folosindu-se numai 25 la sută din 
aerul comprimat furnizat".

încă o precizare. De la un 
se constată că și in unitățile 
obțin succese dintre cele mai 
marcabile apar cazuri de slabă 
podârire a unor materiale — 
ceasta, intrucît unele forme 
ciente ale muncii politice-educative 
de masă sint lăsa*c. in mod nejus
tificat. in „rezervă". La (aurica de 
mașini casnice emailate, spre exem
plu. unde de altfel se înregistrează 
rezultate valoroase in domeniul ra
ționalizării metalului, persistă, prin 
contrast, ipostaze ale risipei la o se
rie de materiale cu pondere „mlcă“,

alte 
mai

timp 
care 
re- 

gos- 
și a- 

efi-

dar care, prin valoarea lor ridieată 
(multe procurate din import), aLirnă 
destul de greu în balanța cheltuieli
lor materiale de producție. Secreta
rul comitetului de partid de aici, to
varășul Nicolae Coima, recunoștea, 
lntr-o discuție pe care am avut-o re
cent, că dacă în prezent se irosesc 
zi de zi „mici" cantități de email 
de ulei pentru strung și de alte di
verse substanțe chimice folosite în 
tehnologia de acoperire a metalului, 
aceasta își găsește, în bună măsură, 
explicația în slăbirea in ultima vreme 
a activității agitatorilor, a ..dialogu
lui" educativ, nemijlocit al oomuniș- 
tilor cu fiecare muncitor in parte, 
care, reactivizat, ar bara calea unor 
noi cazuri de neglijență sau de scă
zut spirit gospodăresc.

In urma conoluziilor desprinse 
dintr-o recentă ședință a biroului 
Comitetului județean Satu-Mare al 
P.C.R. s-a hotărit întărirea preocu
pării, creșterea eficacității controlu
lui pentru finalizare* acțiunilor exis
tente in întreprinderi în domeniul e- 
conomlsirii resurselor materiale, de 
combustibil și energie, extindere» 
metodelor celor mai avansate, știin
țifice, de raționalizare. Merită rele
vat în acest sens faptul că, în tri
mestrul IV a.c., în două unități din 
Satu-Mare — întreprinderea de pre
lucrare a lemnului și fabrica de ma
șini casnice emailate — va demara 
acțiunea de programare, cu ajutorul 
calculatorului electronic, a consumu
lui de lemn și, respectiv, de metal, 
prin elaborarea unor planuri optime 
de croire combinată a reperelor, din 
care se vor asambla produsele plani
ficate să se fabrice în fiecare lună 
in parte. Această acțiune — desfă
șurată in colaborare și cu sprijinul 
efectiv al Institutului de calcul al 
Academiei — a dat in perioada ex
perimentării rezultate dintre cele mai 
încurajatoare, care ne determină să 
o extindem, in viitorul apropiat, și în 
alte întreprinderi din județ. In acest 
fel. se creează noi premise de eco
nomisire a materiilor prime, mate
rialelor. combustibilului și energiei — 
sarcină majoră stabilită de partid 
pentru toate unitățile productive. 
Dar incă o dată subliniez că succe
sul acestei acțiuni îl hotărăsc oa
menii din întreprinderi — de la di
rectori la muncitori, conștiința aces
tora de stăpini. de proprietari ai mij
loacelor de producție.

Ioan FOR1Ș
secretar al Comitetului județean 
Satu-Mare al P.C.R.

tă că aceste întirzleri sînt o urmare 
a insuficientei frontului de lucru 
creat pentru montori, conjugată cu 
concentrarea — in prima parte a a- 
nului — a unor mari forțe ale con
structorului pe alte șantiere. Care va 
fi situația in octombrie la obiecti
vele la care ne-am referi t și, in spe
cial, la lucrările rămase in urmă ?

— Pe șantierul laminorului de F.Ofl 
milimetri, ne spune tovarășul Ale
xandru Ciorogaru. directorul I.C.S. 
Hunedoara, am luat măsuri hotârite 
pentru intensificarea lucrărilor de la 
fundația cuptoarelor celulare. In ve
derea creării frontului de lucru ne
cesar montării construcțiilor metali
ce. care — conform ultimei ințelp- 
geri cu furnizorul. I.M. Aiud — vor 
fi livrate, pentru un cuptor, la 15 
octombrie, iar pentru celelalte doua, 
la 5 și 30 noiembrie. Dacă acesta 
ultime termene de livrare vor fi res
pectate, avem condițiile necesare ca, 
pină la sfirșitui anului, să terminăm 
cuptoarele celulare, dat fiind și spri
jinul beneficiarului care ne va aju
ta cu zidari. In ritm intens se des
fășoară in prezent și lucrările lă 
fundația cuptorului cu vatră cu role. - 
Incit, in octombrie, să putem trece la 
montarea utilajelor : la mașina cu 
role hiperbolice de îndreptat lamina
te fundația este aproape finalizată, in 
două-trei zile urmind să începem 
montajul utilajelor, care au sosit 
abia în august. Pe șantierul extin
derii halei de turnare de la oțelăria 
2. am oompletat efectivul de con
structori și acum se lucrează susți
nut la acoperișul și închiderea halei, 
astfel ca la sfirșitui lunii octombrie 
acestea să fie terminate.

Prin urmare, măsuri s-au luat, sa 
acționează cu mai multă hotărira 
pentru accelerarea ritmului lucrări
lor la obiectivele de investiții amin
tite. Ținind seama de capacitatea de 
mobilizare și experiența organizato
rică și profesională a constructorilor 
și beneficiarului din Hunedoara, cre
dem că montajul poate fi intensificat 
eu mult mai mult decit s-au angajat 
aceștia in momentul de față.

La OȚELARIA ELECTRICA, A- 
FLATA ÎN CONSTRUCȚIE PE 
PLATFORMA COMBINATULUI SI
DERURGIC DE LA GALAȚI, per- 
sistă serioase rămineri in urmă la 
montajul unor utilaje.

— Aș vrea să rețineți — ne re
lata maistrul Doru Nicolae, secreta
rul comitetului de partid al șantie
rului nr. 31 conslrucții-montaj — 
că. in general, constructorii noștri 
au făcut și fac eforturi deosebite 
pentru recuperarea restanțelor. Cu 
toate acestea, sintem mult .rămași în 
urmă datorită lipsei unor utilaje care 
încă n-au sosit. Este vorba de cup
torul și reductorul de presiune 
de ulei aferent acestuia, podul 
de 100 tone de la I.M. Timișoara, 
care ar fi trebuit să sosească cu 2—3 
luni în urmă ; de mai multe pompe 
„Terma“ și „Criș“-200 de Ia între
prinderea de pompe București, pe 
care trebuia să le avem incă de prin 
luna iunie, precum și de altele.

— Care sint consecințele ?
— Atunci cind nu primim la timp 

utilajele, nu știm de ce să, ne apucăm 
mai întii — ne-a spds3 tov. Eugen 
Pamfil. șeful de lot de la oțelăria 
electrică. Am fost nevoiți să ne aba
tem de la disciplina tehnologică de 
montaj. Astfel, am montat un pod 
de 50 tone inaintea oelui de 100 tone, 
care nici pină in prezent nu a sosit 
pe șantier. Am închis, totodată, și 
frontul de nord al halei, pentru a 
putea lucra pe timp friguros, dar a- 
ceasta presupune că atunci cind va 
veni, in sfirșit, podul de 100 tone, 
să facem eforturi in plus, să re
curgem la improvizări tehnologice.

Ce întreprind in prezent construc
torii și montorii oțelăriei electrice 
de la Galați ? Termenele din graficul 
de montaj, din lunile august și sep
tembrie, au fost respectate. Se lucrea
ză intens la terminarea platforme
lor de turnare si a montajului la uti
lajele de uscat oale, a cuptorului de 
uscat dopuri, a instalațiilor termo- 
energetice și hidro aferente utilaje
lor din hala oțelăriei.

— Din păcate — ne relata ing- 
Gheorghe Cașcaval, directorul grupu
lui de șantiere oțelărie — încă nu 
au sosit o serie de utilaje care con
diționează montajul. Apelurile noas
tre. telefoanele', telexurile, delegații 
trimiși s-au soldat doar cu promi
siuni. Este absolut necesar să se ur
genteze livrarea principalelor utilaje 
ale acestui obiectiv — cuptorul elec
tric și podul rulant de 100 tone — 
completarea echipamentului electric 
pentru comutația primară și cea se
cundară, a aparatului de măsură |i 
control, a panourilor de aparataj.

Deci, un nou apel al constructori
lor și montorilor gâlățeni, care spe
răm să fie recepționat și înțeles așa 
cum se cuvine de către furnizori, de 
către forurile lor de resort, pornind 
de la obligațiile contractuale ce le 
revin.

Concluzia anchetei noastre pe eele 
trei șantiere ale industriei metalur
gice este clară. In urma eforturilor 
depuse în ultimele două luni, con

structorii. sprijiniți nemijlocit de 
beneficiari, au reușit să monteze un 
mare volum de utilaje, au creat 
frontul de lucru necesar finalizării 
montajului la obiectivele de inves
tiții din planul pe acest an. Aceasta 
nu înseamnă însă că pot fi admise 
momente de destindere, ci, dimpotri
vă, eforturile constructorilor și bene
ficiarilor se cer intensificate pentru 
recuperarea restanțelor și grăbirea 
intrării în funcțiune a noilor obiec
tive productive. O îndatorire de prim 
ordin revine furnizorilor de utilaje, 
forurilor de resort ale acestora, care 
trebuie să sprijine operativ șantie
rele. să trimită neintirziat utilajele 
restante și să vegheze la calitatea 
acestora. In lunile care au mai ră
mas din acest an. toate forțele pe 
șantiere trebuie concentrate la mon
taj.

C. CÂRLAN, S. IONESCU, 
T. OANCEA, C. SOCI

CARACAL

Pe platforma industrială a o- 
rașului Caracal au fost puse in 
funcțiune, parțial, secțiile de 
tricotat și de confecții din ca
drul întreprinderii de tricotaje. 
Lucrind pentru început cu 50 la 
6Ută din capacitatea proiectată, 
cele două 9ecții, cărora in curind 
li se va adăuga o secție de fini
saj, vor realiza, încă în cursul a- 
cestui an, circa 600 000 confecții 
din tricot

de tricotaje
Se prevede ca pină la finele a- 

nului noul obiectiv să se inte
greze tn circuitul productiv cu 
întreaga sa capacitate, astfel In
cit, o dată cu atingerea parame
trilor tehnico-economici înscriși 
In proiecte, să poată fabrica 
un număr sporit de confecții 
din tricot, într-o gamă foarte 
variată de modele și culori.
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Un „tandem" în care uneori t rea-

partenerii conlucrează formal PROGRAMUL 1

Cum sînt patronate școlile de întreprinderile industriale?

Acum, la o lună de la începerea 
noului an de invătămînt imaginea 
De care o oferă atelicrelc-gooală este 
plină de promițătoare împliniri. In 
toate județele tarii, prin eriia con
ducerilor de scoli, a întreprinderi
lor care le patronează, atelierele au 
imbricat ..haina de lucru" : mașinile 
si utilajele, verificate si reparate, 
8U ;nceout să producă : baza mate
rială a fost completată Drin nu
meroase dotări.

In multe locuri, indicațiile se
cretarului general al partidului de 
a se dezvolta și perfecționa actua
lele forme de patronare a școlilor si 
liceelor de către Întreprinderi si. in 
acest cadru, de a se asigura îndru
marea activității de instruire prac
tică a elevilor de către specialiști 
din întreprinderea respectivă $i ca
drele didactice s-au materializat, 
cunosc realizări remarcabile.

Ținindu-se seama de experiența 
anilor prccedenți. s-a trecut la o 
reprofilare a atelierelor, dindu-se 
prioritate celor cu caracter teh
nic. legate nemijlocit de necesi
tățile economice ale județului. Ast- 
f-1. in acest an funcționează mult 
mai numeroase ateliere de timplâ- 
rie. de lucrări în metal, electro
tehnice. de croitorie si tesătorie ete.

La Iași, una din initiative a vi
zat comasarea unor ateliere, cum ar 
fi cele din zona industrială a ora
șului. unde s-a organizat un atelier 
interscolar intr-o construcție nouă, 
ale cărei dotări duc imediat cu gin- 
dul la marile hale industriale.

Toate aceste modificări de struc
tură au fost posibile datorită. în 
primul rind. felului cum multe uni
tăți economice au înțeles să aplice 
uiiul din principiile fundamentale 
ale legării învătămintului nostru de 
practică : acela al legăturii strînse 
intre Instituțiile de învâUmînt si 
cele industriale, in vederea sprijini
rii celor dinții pentru a asigura con
diții optime elevilor de a se 
pregăti pentru- viată, de a învăța o 
meserie. Acolo unde colaborarea (o 
colaborare care începe cu dotarea 
a tel icrelor-școală și continuă cu 
desfășurarea propriu-zisă a procesu
lui de invățămint) a depășit faza an- 
csiamentelor de curtoazie, rezulta- 
iele se pot vedea in... ateliere. O- 
biectul raidului nostru l-a consti
tuit tocmai felul cum se prezintă a- 
tclierele. rămînind ca alte aspecte 
legate de funcționarea lor să le con
semnăm intr-un material viitor.

★
O vizită Drin atelierul-școală de la 

Liceul de cultură generală nr. 2 din 
Bacău oferă posibilitatea unor utile 
concluzii asupra felului cum se a- 
chită întreprinderile industriale de 
obligația de a patrona școlile. Li
ceul este_ 
postav 
înaltă 
pentru ,______ ___ _________ ____
aici. In două săli ale școlii a fost or
ganizat un atelier de țesut covoare. 
O adevărată fabrică in miniatură. 24 
dintre cele mai bune muncitoare de 
la întreprindere lucrează aici zi de 
zi cu elevii covoare plușate, covoare 
oltenești si carpete. Prin producția 
pe care o dau. ele contribuie în fie
care lună la îndeplinirea si depăși
rea planului fabricii. Atelierul este 
dotat cu gherghefuri de diferite 
mărimi, cu materia primă necesară. 
Tot pentru __2__ 1_____ 1_ 1.
ateliere de croitorie, artizanat bro
derie și gospodărie. N-au fost ne
glijați nici băieții. Pentru ei. fabrica 
a pus la punct două ateliere : unul 
de mecanică si altul de conducere 
auto. Printre dotări : un autoturism 
pe care elevii învață conducerea 
mașinii.

— Tovarășe Finea, sinteti ingine- 
nii-șef al fabricii. Ce a deter
minat conducerea întreprinderii să 
investească atâta încredere și... uti- 
la:e, materie primă etc. in atelie- 
rele-școală ale liceului 7

— Indicațiile conducerii partidului 
sint limpezi. Avem datoria să con
tribuim efectiv la pregătirea cît mai 
competentă a cadrelor noastre de 
mi ine. Am căutat să dăm scolii ma
șini si unelte dintre cele mai bune, 
pentru ca elevii să nu învețe doar 
formal, ci să ne poată ajuta efectiv 
în producție. Și acum, după un an 
de intensă colaborare, putem spune

că ajutorul a fost substantial ; pro
ducția realizată do elevii liceului a 
contribu t in mod direct la realiză
rile fabricii noastre.

Descifrăm, in cele de mai sus. pri
mele rezultate concrete ale 
sarcini care ar trebui să fie 
pentru toți : obligațiile care ____
întreprinderii prin patronarea școli
lor trebuie să se încadreze in olanul 
dezvoltării economice a județului. 
Uzina si școala constituie un fc,tan
dem" in care numai străduințele 
comune, echitabil repartizate, pot 
conduce Ia rezultate așteptate. Dacă 
insă, la acest ..tandem", unul dintre 
participant! se mulțumește să se a- 
chite formal de îndatoriri, telul fi
nal devine din ce în ce mai greu de 
atins. Iar asemenea situații apar, 
din păcate, destul de frecvent : mai 
ales în ce privește dotarea ateliere
lor.

Am întilnit în raidul nostru unele 
ateliere-scoală cu aspect de hale de 
vechituri. La atelierul interscolar

unor 
clare 
revin

raid-anchetă

din municipiul Iași am găsit stînd 
două mașini de tricotat si patru 
războaie de tesut pentru că între
prinderea de tricotaje „Moldova" și. 
respectiv, țesătoria de mătase „Vic- 

transferat aici cu o 
mare, incit nu se mai

de 
de 

Ci-

patronat de fabrica de 
.Proletarul", o patronare de 
competentă, un real ajutor 
procesul de invătămînt de

tete au fost organizate

toria" le-au 
uzură foarte 
pot utiliza.

— Sintem 
înapoi — __ __ ,___  __
Pascu, directorul atelierului. Altfel, 
va trebui să le ținem „piese de mu
zeu". cu toate că plătim amortis
mente pentru ele. Pentru a face o 
treabă bună în atelierele noastre, 
unde lucrăm deja comenzi ferme de 
la diferiți beneficiari, ne mai tre
buie cel puțin patru strunguri, două 
generatoare de sudură, polizoare și 
alte utilaje, pe care nu le putem 
procura si nici întreprinderile care 
ne patronează nu ni le pun la dis
poziție. Ni se cere producție : dar 
materie primă nu putem cum
păra. Unele întreprinderi care 
ne patronează nu ne dau acces nici 
la deșeuri. întreprinderea metalur
gică Iași, de pildă, ne-a răspuns re
cent că pentru a ne pui^e la dispo
ziție deșeuri trebuie să predăm în 
loc fier vechi. E posibil să adunăm 
si fier vechi, dar nu acum, la în
ceput de an școlar. Si pină vor face 
elevii acest lucru, ei nu pot să-și 
desfășoare practica in ateliere, ne- 
avind materie primă.

O problemă deosebit de importan
tă a ridicat-o si prof. Valeriu Dragu, 
directorul, școlii generale nr. 13 din 
Iași.

— Am luat în primire în acest an 
o scoală nouă cu 24 săli de clasă, cu 
spatii noi pentru ateliere-scoală. 
Dar ce folos, dacă drept dotări au 
fost prevăzute doar niște bancuri 
pentru atelierul de lăcătuserie si 11 
tejghele pentru cel de lemnărie — 
si nici acestea montate. De ce nu
mai atit. cind pentru a ne putea 
desfășura o reală activitate ne-ar 
trebui aparate de sudură, polizoare. 
rindele. fierăstraie, scule ? Acum 
umblăm dună ele cu rugăminți pe 
la întreprinderile care ne patro
nează.

S-ar părea, in acest caz si în al
tele asemănătoare, că dotarea atelie- 
rclor-școală depinde în exclusivi
tate de bunăvoința întreprinderii 
tutelare. Concepție total eronată de 
vreme ce pregătirea viitorilor mun
citori si tehnicieni reprezintă o pro
blemă a cărei însemnătate este mai 
presus de dispoziția sau indispozi
ția unei anumite conduceri de între
prindere. Experiența de pînă acum 
probează că patronarea școlilor tre
buie tratată unitar, de toate unită
țile economice, de toate centralele 
si ministerele. Legea este una pen
tru toți si toți sint obligați să o res
pecte. Cu atit mai distonante apar 
in acest context cazurile de veritabil 
refuz al unor întreprinderi de a-și 
respecta obligațiile asumate...

...Ne aflăm la Liceul nr. 3 din Ba-

nevoiți să le 
ne spune prof.

dăm 
Ion

cău, patronat de întreprinderea 
organe de asamblare (fabrica 
șuruburi). Profesorul Alexandru 
rimpei, directorul liceului, are difi
cultăți serioase în ce privește func
ționarea atelierului-școală. deoarece 
nu primește nici un sprijin de la o- 
ceastă unitate. Cu excepția unor uși 
și ferestre metalice, executate pen
tru atelierul-școală, întreprinderea 
respectivă n-a mișcat un deget pen
tru practica celor peste 700 de elevi 
care învață aici. După cum nc-a 
Informat directorul școlii, anul tre
cut practica a fost efectuată in în
treprindere. Dar totul s-a făcut for
mal. Elevii n-au avut acces la ma
șini. n-au lucrat efectiv nici o zi. In 
tot timpul practicii, au fost puși să 
sorteze șuruburi si piulițe, le-au 
ambalat, au lipit etichete. Sub motiv 
că practica ar stingheri producția, 
conducerea întreprinderii nu s-a o- 
cupat deloc de această activitate.

Pentru anul acesta, școala 
construit 4 ateliere. Dar si la ora 
actuală ele stau goale.

— Am adunat de pe unde am pu
tut citeva piese pentru atelierele de 
mecanică si electronică, ne spune 
directorul Cirimpei. Dar ele sînt cu 
totul insuficiente. Ne-ar trebui un 
strung cu care să confecționăm dife
rite piese necesare 
mașini pentru ca 
noștri să se facă, 
folos.

La întreprinderea ___  __ _
samblare am stat de vorbă cu tova
rășul Gheorghe Lungeanu, directo
rul unității.

— Nu avem în dotare mașini, u- 
nelte specifice unui atelier-școală, 
La noi. specificul producției nu ne 
îngăduie să ne dispensăm de anu
mite mașini si să le dăm scolii.

Dar sculele de mină, un ciocan, o 
pilă sau o șurubelniță sint tot 
„unelte specifice" ? De ce nu se do
tează atelierul-școală măcar cu ase
menea scule ? Iar dacă întreprin
derea de organe de asamblare a do
vedit că nu poate ajuta un liceu 
atit de mare, de ce forurile muni
cipale n-au dat școala în grija unei 
întreprinderi care să o poată patro
na in adevăratul sens al cuvintului ?

Anul școlar a început nu demult. 
Nu este încă tîrziu ca măsurile ce 
se impun să fie luate, peste tot. cu 
promptitudine, ca experiența bună 
acumulată în multe locuri să fie ge
neralizată. Colaborarea eficientă 
întreprindere economică — uni
tate de invățămint are toate condi
țiile obiective să se realizeze la ni
velul cerințelor. Revine organizații
lor de partid rolul de a coordona 
întreaga activitate. în asa fel încit 
„ieșirile" din ritmul normal al co
laborării să nu fie posibile, iar una 
din sarcinile hotărîtoare puse în fața 
școlii de către partid să fie dusă în 
mod exemplar la îndeplinire.

și-a

producției, alte 
practica elevilor 
intr-adevăr, cu

de organe de a-

Gheorghe BALTĂ 
Manole CORCACI
R. CONSTANTINESCU

r

8.Bună dimineața !
8.30 Cravatele roșii.
9.25 Film serial „Daktari".
9.SO Viața satului.

11,00 Emisiune în limba maghia
ră.

12.30 De strajă patriei.
ALBUM DUMINICAL

13.00 „Dunărea albastră" — mo
ment muzlcal-coregrafic.

13.10 Cupletul zilei... cu H. Ntco- 
lalde.

13.20 Microrecital Ioana Illant.
13.30 Illme vesele de Aurel Felea 

cu Ion Besolu.
13,38 Pagini din operete contem

porane.
14,00 Rapsodii de toamnă... 

Adela Mârculescu.
14.08 Desene animate.
14,13 Muz.lcA popularfi
14.30 Aventuri in epoca de platrâ.
14,55 O stea fârâ nume : Doina 

Ltmbășanu.
15.00 „Dulceața p&mlntului* 

portaj.
15.07 Muzică ușoară
13.17 Itinerar turistic : Iugoslavia.
15.30 Teatru scurt : „Țăranul și 

coasa" după Liviu Rebreanu. 
In distribuție : Al. Glugaru 
șl Marcel Anghelescu.

15,40 Un virtuoz al planului : Va
lentin Gheorghiu.

15.47 Măști venețiene — spectacol 
de pantomlmâ.

16.20 Film serial „în ultimul mi
nut".

17,00 Magazin sportiv.
18.20 Drumuri în istorie : Dimitrie 

Cantemir — domn șl cărtu
rar.

18,50 Vetre folclorice.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.10 Reportajul săptămînil.
20.35 Film artistic : „Liniștea ora

șului Abilene".
22.00 Telejurnal • Sport.
22,25 Parada vedetelor.

PROGRAMUL 2

cu

re-

11,00—13,00 Concertul orchestrei 
simfonice a filarmonicii
„George Enescu".

20.10 Eroi. îndrăgiți de coplL
20,40 Panoramic științific.
21,05 Teatrul liric românesc î ,,O- 

vidlu" de C. Nottara.
12.10 Film serial „Mannix".

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Deschiderea stagiunii pentru e- 
levl — Concert simfonic. Dirijor : 
Mircea Cristcscu — 11.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 11, Mandarinul miracu
los ; Sărbătoarea primăverii —
19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
10,30: Țara surlsului — 19,30.
• Teatrul de comedie : Nicnlc — 
20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
gLale" (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 10,30, Jocul de-a 
vacanța — 15,30; Dona Diana — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 10; 
A douăsprezecea noapte — 
Anunțul la „Mica publicitate* 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Puterea șl adevărul — 19.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 10,30, A opta minune

19,30.
Teatrul „C. I. Nottara" (sala 

jMagheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30.
• Teatrul Giulești : Simbătă la 
Vferitag — 19,30, (în sala Studio 
a Teatrului. Național „I. L. Cara- 
giale") : Comedie cu olteni

15,

io.

Filmul consacrat 
litățil contemporane este, 
de la o vreme, o — 
zență mai constantă 
peisajul cinematografic 
românesc. Premierele ul
timului an îndreptățesc a- 
ceastă afirmație, invede- 
rind totodată o promiță
toare deschidere spre dez
baterea etică de actuali
tate. După „Explozia" 
(evocare a unei intimplâri 
reale, afirmind forța so
lidarității umane, sensul 
eroismului izvorit din- 
tr-un ideal înalt), și după 
„Drum in penumbră" 
(meditație pe tema res
ponsabilității in raportu
rile umane, a maturității 
în dragoste), au fost pro
gramate, la scurt inter
val, două filme dedicate 
nemijlocit tinerei gene
rații. Primul, „Dragostea 
incepe vineri", urmărea 
destinul — marcat pre
matur de o experiență ne
fericită — al unei adoles
cente, procesul recuperă
rii morale a eroinei sub 
inriurirea oamenilor ade- 
vărați dintr-o mare uzi
nă. Cel de-al doilea este 
filmul Despre o anume 
fericire, prezentat recent 
in premieră.

Chiar de la primele 
secvențe — un întins pre- 
generic — filmul își pre
cizează tema și punctea
ză trăsăturile caractero
logice distinctive ale ero
ilor principali. Asistăm 
la discuția dintre doi pri
eteni, proaspăt absolvenți 
ai Politehnicii bucurește- 
ne, amîndoi fruntași de 
promoție și avind posi
bilitatea să aleagă între 
cariera universitară si ac
tivitatea direct productivă 
într-una din întreprinde
rile industriale ale țării. 
Inginerul Ion Mușat (in
terpretat de actorul Ovi- 
diu Iuliu Moldovan) a ce
rut să fie repartizat la o 
mare uzină din Sibiu, 
deși i se oferise un post 
la facultatea absolvită. 
Prietenul său, inginerul 
Liviu Filimon (actorul Ion 
Caramitru) preferă con
dițiile de afirmare pe ca
re i le oferă Bucureștiul 
și încearcă, inutil, să-și 
convingă colegul să nu. se 
„ostracizeze", să nu dea 
cu piciorul unei situații 
pline de făgăduieli, 
gumentele celor doi 
bîndesc relieful unei 
ficatoare confruntări 
mentalități, expresii 
unor moduri fundamental 
diferite de a înțelege via
ța. O confruntare pe care 
filmul o urmărește în 
timp, propunînd o dez
batere pe tema de o in
contestabilă acuitate so
cială a maturității opțiu
nilor, a răspunderii tînă- 
rului aflat la început de 
drum față de sine însuși 
și față de societate.

Scenariul este semnat 
de scriitorul Constantin 
Chiriță și regizorul An- 

. drei Blaier, care, se întîl- 
I nesc pe terenul unor pre- 
' ocupări comune privind 
1 investigarea realității con
temporane. Filmul este 
realizat de regizorul Mi-

pre- 
in

Ar- 
do- 

edi- 
de 
ale

hai Constantinescu, cine
ast aflat acum la prima 
confruntare directă cu 
publicul in filmul de lung 
metraj, dar avind o bo
gată experiență de platou 
acumulată ca asistent de 
regie. Cu aceste premise, 
conlucrarea dintre scena
riști și regizor a deter
minat citeva particulari
tăți ale narațiunii cine
matografice și in primul 
rind claritatea ei. cursivi
tatea ideilor afirmate fără 
echivoc, de pe poziția ar
tistului angajat în per
fecționarea societății in 
:are trăiește. Apoi, auten
ticitatea unor notații, rea
lismul diferitelor ambi
anțe reprezintă, credem,

Aducind pe ecran uzina 
șl oamenii ci. filmul 
sugerează dialectica a- 
cestui proces. datele 
unor probleme cc nu 
se pot rezolva cît al bate 
din palme și a căror so
luționare presupune un 
efort susținut de auto- 
depășire, afirmarea ac
tivă a conștiinței mun
citorești. în acest sens, 
filmul este circumscris 
actualității imediate, sur
prinde aspecte ale unora 
dintre importantele pro
bleme cu care se con
fruntă astăzi viața între
prinderilor noastre.

Revenind la confrunta
rea de mentalități, vom 
nota că întreaga dezbate-

CRONICA CINEMATOGRAFICA

„DESPRE
O ANUME
FERICIRE"

un ciștig al acestui film 
în comparație cu alte pe
licule anterioare. E meri
tul regiei desigur, care 
conduce filmările cu so
brietate profesională ; dar 
și al experimentatului 
operator Grigore Ionescu, 
ca și al scenografului 
Vasile Rotaru.

îndeosebi universul u- 
zinei ni s-a părut evocat 
convingător, ceea ce este 
vital pentru un film 
al cărui conflict e intim 
legat de viața unui colec
tiv muncitoresc. Nu este 
vorba despre un „fundal" 
descris cu rigoare de 
film documentar, ci des
pre o incursiune în exis
tența oamenilor uzinei, 
prezentați pe ecran cu un 
relief remarcabil. Distri- 
buiți în roluri de munci
tori, actorii Ernest Maftei, 
Boris Ciornei, Andrei Co- 
darcea dau măsura re
surselor lor, creînd per
sonaje vii, cu o autentică 
frumusețe și forță inte
rioară. Autorii, scenariști 
și regizor, nu au ocolit 
anumite asperități sau 
contradicții firești în des
fășurarea unor procese 
înnoitoare, cum este ace
la al modernizării, al in
troducerii teluricii • noi, 
in jurul căruia ’■ gravi
tează, de fapt, eroii și 
conflictele filmului „Des
pre o anume fericire".

re se mută în uzină ; 
în centrul ei se află 
proiectul pe care Mu- 
jat îl susține cu pasiune, 
^iecis să Învingă orice ob
stacol, inclusiv opoziția 
ireductibilă a unui direc
tor retrograd, 
al rutinei. Viața 
răta 
șat a 
cu sprijinul 
lor, __
va demonstra viabilitatea. 
Este — sugerează filmul 
— triumful nu al unui 
om, ci al unei concepții, 
o concepție în virtutea 
căreia ceea ce dă sens 
existenței este conștiința 
datoriei împlinite.

Atenția acordată de re
gie autenticității cadrului 
general al povestirii cine
matografice nu exclude și 
unele situații sau detalii 
artificiale. Filmul înve
derează însă, în ansam
blul său, cunoașterea uni
versului uman prezentat 
pe ecran, iar veridicita
tea observației, in spe
cial cînd este vorba des
pre descrierea 
muncitoresc, 
țește părerea că autorii 
ar fi putut preîntîmpina, 
de pildă, anumite simpli
ficări

• celor doi ingineri. Ab
solut elocventă in pla
nul principiilor, compa
rația dintre ei este

prizonier 
___  __ va a- 

că inginerul Mu- 
avut

proiectul
dreptate ; 

muncitori- 
său își

mediului 
îndreptă-

în caracterizarea

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări
0 utilă lucrare

bibliografică dedicată 
lui Dimitrie Cantemir

Cantemir, celebra hartă a 
Moldovei din volumul 
„Descriptio Moldaviae" etc 
— vin să întregească feri
cit sumarul lucrării. în an
samblul ei, bibliografia se
lectivă Dimitrie Cantemir 
constituie nu numai un

nelipsit instrument de lu
cru, ci și un omagiu, de o 
fermă ținută științifică, 
adus savantului de reputa
ție mondială care a fost 
Dimitrie Cantemir.

C. RADU

parcă mai puțin proban
tă in acțiune, datorită 
dramaturgiei, unor rezol
vări precipitate și care 
comportă riscul schema
tizării. Forța de convin
gere a confruntării nu 
presupunea, credem, nea
părat, opoziția dintre un 
personaj infailibil, care 
nu greșește și nu poate 
greși, și un altul care, 
sub o repede și definitiv 
spulberată aparență de 
„băiat bun", acumulează 
mereu alte atribute ale 
unei mediocrități degra
dante 
șitattf, 
tenie, 
cinic _____
litate față de tot ce 
petrece în jurul 
Se fac slmtite si

— fățărnicie, la- 
falsitate in prie- 
in dragoste, o 

afișată lnsensibi- 
1 ■■ • — se

în jurul său. 
oc .««. slmtite si ine
galități în conducerea de 
către regie a jocului ac
toricesc, inclusiv in dialog 
care — deși îngrijit, cu 
certe virtuți de „dialog 
de film" — este grevat 
uneori de replici scrise 
sau «rostite fără sponta
neitatea vorbirii curente. 

Interpreții principali se 
străduiesc să depășească 
limitele amintite ale par
titurilor 
zi n volt, Ion ------
conferă un anume far
mec personajului său, 
in timp ce Ovidiu Iulid 
Moldovan, care debutează 
în cinematografie cu acest 
rol dificil, sugerează cu 
bune mijloace combustia 
lăuntrică a inginerului 
Mușat, fără a-și repri
ma însă, uneori, o anume 
crispare. In afara con
vingătoarelor caractere de, 
muncitori, la care ne-am 
referit, e de notat reușita 
compoziție a lui Colea 
Răutu în rolul directo
rului Cerbu, ca și discre
ția actorului George Oan- 
cea care, în rolul secre
tarului de partid, contu
rează un personaj veridic; 
mai notăm tipurile schi
țate de Mihai Pălădescu, 
Mircea Constantinescu- 
Govora.

Prezentată la cinemato
graful „Patria", noua pro
ducție a „Casei de filme 
5“ întrunește, din primele 
zile, un număr de specta
tori mai mare decit unele 
precedente premiere. Do
vadă <a atracției pe care 
o exercită filmul consa
crat realității contempora
ne. „Despre o anume fe
ricire" este debutul unui 
regizor care își afirmă e- 
dificator vocația, aderen
ța la temele actualită
ții. Filmul impune prin 
realismul unor observa
ții de viață, prin rezonan
ța actuală a ideilor puse 
în dezbatere. El adre
sează tinerei generații 
îndemnul la meditație ma
tură în momentul opțiu
nilor decisive, un îndemn 
la pasiune, la fermitate, 
la o înaltă responsabili
tate socială in toate îm
prejurările vieții.

respective; dc-
Caramitru

D. COSTIN

cinema
• Despre o anume fericire : PA
TRIA — 9; 11,30: 14; 16,30; 19;
21.15, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Y—17 acționează î FEST
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
• Tu șl eu : VICTORIA - 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cel șase urși și clovnul Ciu- 
bulka : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; IC,15; 20,30.
• Aventurile lui Babușcă : SCA
LA — 9.
a Paradisul : SCALA — 11,15 ;
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, 
FAVORIT — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Dragostea începe vineri : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;,- 
20,45.
• Efectul razelor gamma asupra
crăițelor ; LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, CA
PITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15
18,30; 20,45.
• Departe de Tipperary : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15 : 20,30.
• Stare de asediu : MELODIA —
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
MODERN — 8,30; 11; 13,30:
18.30; 21.
• Cu cărțile pe față : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.3Q, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Pisica junglei : DOINA — 11,15; 
13,15;. 15,45; 18; 20.
• Tarzan, omul-rnaimuță ; Fiul 
lui Tarzan — 10; 13,30; 17, Liga 
gentlemenilor •- 20,30: CINEMA
TECA (sala Union).
• Singur : UNIREA —; 16: 18; 20.
• Aventuri la Marea Neagră : 
TIMPURI NOI — 10—19 în conti
nuare.
• Copernlc I COTROCENI — 16;
19.
• Valter apără Sarajevo î PRO
GRESUL — 15,30; 19.
• Bărbații : LIRA — 16; 18, 20.
• Fantoma lui Barbă Neagră
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,1
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
• O afacere pe cinste : GRIVEft
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,’, I 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15/; 
1B; 20,15.
• Parașutiștll : FERENTARI -
15,15; 17,45; 20,15. I
• Cu toate acestea : INFRJV- I
REA ÎNTRE POPOARE — 111); I 
18; 20,15. !
• Love story : VIITORUL — I
15,30; 18; 20,15. 1
• Dreptul de a iubi : DRU7JL I 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Șapte zile : FLOREASCA — I 
15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,3(18; I
20.15. J
• Jandarmul la plimbare : (CN- I
GAȘI — 15,30; 18: 20,15. 1
• Perechile : BUCEGI - 
18; 20,15.
• Neamul Soimăreștilor : OS- 
MOS 15,30; 19.
• Urmărire la Amsterdam HU
LEȘTI — 11; 15,30; 18; 20.1
• Conspirația ; FLACAR — 
15,30; 17,45; 20.
• Albă ca zăpada șl ce'apte 
pitici : MIORIȚA — 9;
15,45; 18; 20,15, TOMIS 
13,30; 15,45: 18,15; 20,30.
• Afecțiune : VTTAN
20.
• Legenda negrului . . _ 
VOLGA — 9; 11,15; 13,315,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Drumul spre satul nai RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Aventura Iul Poseid< PA
CEA — 15,30; 18; 20,30.
a Polițistul 3 POPULAR 18,30; 
1B; 20,l«.
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nostru, să-i stimuleze efor
turile de perfecționare. 
Tocmai de aceea, inclu
derea în sumarul nume
relor viitoare, consecvent 
și metodic, a unor in
tervenții substanțiale din 
partea întreprinderilor eco
nomice cu care școlile în
trețin legături stabile și nu
meroase, sau reliefarea mo
dalităților concrete prin 
care aceste întreprinderi își 
îndeplinesc sarcinile fixate

de conducerea partidului 
cu privire la datarea ate
lierelor școlare sau la in
struirea practică a elevilor 
— reprezintă citeva sarcini 
stringente ale revistei. Prin 
împlinirea lor, cu prompti
tudine și eficiență, revista 
va reuși să dobindească în 
întregime calitățile pe care 
și le-a asumat prin însuși 
titlul său.

noastre socialiste, ca șl con
secvența cu care sînt puse 
în valoare aceste posibili
tăți, oferind marelui public 
prilejul unor momente de 
artă de o înaltă ținută, în 
compania unora dintre cei 
mai prestigioși interpreți 
din teatrele noastre.

s-a constituit intr-o emo
ționantă profesiune de cre
dință, Intr-o pledoarie ar
dentă pentru arta angajată, 
în perspectiva datoriei ar
tistului de a fi cu adevărat 
un om al cetății. Se de
monstrează astfel, o dată 
mai mult, posibilitățile te
leviziunii de a afirma — pe 
o scenă deschisă întregii 
țări — valorile culturiiActorul, pe o scenă 

deschisă întregii țări
C. TEODORUviciul metodic al bibliote

cii, lucrarea este structu
rată pe citeva mari capi
tole, dedicate bibliografiei 
scrierilor sale, exegezei 
cantemirene, precum și 
oglindirii personalității ma
relui cărturar in conștiința 
contemporanilor și a urma
șilor. Primul capitol rea
lizează o exactă prezen
tare a operei sale istorice, 
filozofice, literare, muzi
cale și de studii orientale, 
cu detalii amănunțite pri
vind momentul și locul 
scrierii, cu o listă completă 
a edițiilor tipărite de-a 
lungul anilor. O cercetare 
bibliografică la fel de labo
rioasă presupune și capito
lul dedicat exegezei can- 
temirene. Sint citate aici
— grupate pe citeva prin
cipale preocupări ale omu
lui de știință Cantemir — 
istoric, etnograf, filozof, li
terat, lingvist, muzicolog
— lucrări critice publicate 
in întreaga Europă, ince- 
pind chiar din anii vieții 
sale și pină la cele mai 
recente apariții editoriale.

Citatele din opera lui 
Cantemir, scurte fragmen
te din scrierile unor oa
meni de cultură — români 
și străini — despre opera 
și personalitatea sa, ca și 
o bogată iconografie — in- 
cluzind portrete ale domni
torului, coperți ale diver
selor 6ale lucrări, facsimile, 
desene executate chiar de

Omagierea lui Dimitrie 
Cantemir, domnitor patriot 
și savant umanist, de la a 
cărui naștere se împlinesc 
in această lună 300 de ani, 
cunoaște in întreaga țară 
manifestări dintre cele mai 
bogate și diverse.

La toate așezămintele 
culturale, in școli, la orașe 
fi sate, expuneri și simpo
zioane, sesiuni de comuni
cări științifice, evocări în
flăcărate vorbesc publicului 
celui mai larg despre pro
eminenta personalitate a 
domnitorului moldovean. 
Un bogat material docu
mentar stă la dispoziția 
celor care, in fiecare colț 
de țară, se străduiesc să 
Întâmpine cit mai sărbăto
resc acest eveniment. Un 
material documentar deo
sebit de valoros si, 
același timp, absolut 

care însă, răspin- 
dit în zeri de biblioteci, 
păstrat cu grijă in dosare 
de arhivă, poate mai greu 
să ajungă la dispoziția fie
cărui organizator entuziast. 
Iată de oe inițiativa Biblio
tecii Centrale de Stat de a 
edita o cuprinzătoare lu
crare de bibliografie selec
tivă Dimitrie Cantemir re
prezintă un veritabil act de 
cultură, un -
de informare, 
îndreptar în 
acțiunilor închinate 
•onalității și operei cante- 
mlrene. întocmită de ser-

cesar.

in 
ne-

utîl izvor 
dt și un 

organizarea 
per-

Teatrul T.V. și-a deschis 
stagiunea de toamnă cu o 
emisiune avind semnifica
ția unui omagiu adus ar
tei actoricești. Este vorba 
despre recitalul actriței I- 
rina Răchițeanu-Șirianu — 
înscris în seria acelor ade
vărate pagini de antologie 
teatrală inițiate de redac
ția cultural-artistică a te
leviziunii.

Milioanele de telespecta
tori, de pe întreg cuprin
sul țării au fost martorii 
unei emoționante seri de 
teatru, descoperind sau re
descoperind multiple fațete 
și forța personalității unei 
mari actrițe, slujitoare pa
sionată a teatrului rea
list, a teatrului dedicat o- 
mului si înaltelor aspirații 
ale umanității. Recitalul 
actriței Trina Răchițeanu- 
Șirianu a înmănuncheat (in 
regia Letiției Popa) frag
mente din piese interpreta
te de-a lungul anilor pe 
scena Naționalului bucu- 
reștean, a reeditat pe pla
tourile televiziunii creații 
memorabile. *ca cele din 
„Dușmaniide Gorki, ori 
„Maria Stuart", de Schiler, 
din „Orfeu în Infern" de 
Tennessee Williams sau — 
din dramaturgia noastră

or:

contemporană — din „Oa
meni care tac" de Al. Voi- 
tin, a oferit un vibrant mo
ment de poezie populară 
(„De dragoste, de viață și 
de moarte"). Fragmentele 
prezentate în compania u- 
nor actori de prestigiu, ca 
și celelalte componente ale 
acestei emisiuni, au contu
rat un portret revelator al 
actriței, imaginea unui pa
sionat artist-cetățean. In
tegrat filmotecii de aur a 
televiziunii — care păstrea
ză pentru viitorime mărtu
ria virtuților artistice ale 
unor personalități reprezen
tative ale artei noastre in
terpretative — acest reci
tal va fi continuat de al
tele. consacrate unor emi- 
nenți 'actori din diferite 
teatre ale țării.

Discutind despre relieful 
prezentelor actoricești pe 
micul ecran, amintim și ex
celentul moment de artă o- 
ferit recent de actrița Eu
genia Popovici. Sub titlul : 
..A rosti adevărul", marca 
actriță a prefațat recent 
..Revista literar-artistică 
T.V.". interpretind. in acest 
cadru, rolul bătrînei Dom- 
nica din „Moartea unui ar
tist" de Horia Lovinescu. E- 
dificator in sine, momentul

„învățămintul liceal 
și tehnic profesional" 
la început de drum

Cu numărul 9, recent a- 
părut, revista lunară a in- 
vățămîntului profesional și 
tehnic se înfățișează cu un 
număr sporit de pagini și 
un titlu nou : „Inv&țămîn- 
tul liceal și tehnic profe
sional", propunindu-și ast
fel să reliefeze și sub ra
port editorial legăturile 
dintre aceste sectoare ale 
învățămîntului nostru, con
cepute pe un plan superior 
după Plenara din 18—19 iu
nie a.c. a C.C. al P.C.R. In 
acord cu noua sa ținută 
grafică, conținutul publicis
tic se resimte in bine de pe 
urma eforturilor redacției 
de a-i asigura o arie tema
tică mai largă, intervenții 
in probleme esențiale ale 
perfecționării procesului de 
invățămint, o legătură mai 
strînsă între aspectele in
structive și cele educative 
cu care se confruntă astăzi 
întregul nostru invățămint 
prin aplicarea în viață a 
sarcinilor stabilite in ple
nara amintită.

In această perspectivă se

remarcă, bunăoară, edito
rialul „O nouă etapă în 
perfecționarea învățămîntu- 
lui românesc", cum și ru
bricile „Liceul — tendințe 
actuale, perspective de 
viitor", „Actualitatea", „Or
ganizarea și dotarea atelie
relor școlare", „Invățămin- 
tui uzinal" etc. Alte inter
venții concrete, la obiect, 
remarcabile îndeosebi pen
tru soluțiile pe care Ie pro
pun problemelor de per
fecționare a învățămintu- 
lui aflate la ordinea zilei, 
vizează didactica învăță- 
mintului tehnic și profesio
nal. formarea cadrelor în 
strînsă legătură cu cerin
țele dezvoltării social-eco- 
nomice din diferite-regiuni 
ale țării eforturile de 
autodotare ale atelierelor 
ș.â.m.d. Rubricile „Din co
respondențele sosite la re
dacție-' și „Probleme" com
pletează sumarul bogat ăl 
acestui număr, destinat 
prin fiecare dintre elemen
tele sale £ă se situeze In 
actualitatea învățămlntulul

Mttial IORDANESCU

Artă și industrie
Timp de 3 luni, în hala 

secției de rectificare de la 
întreprinderea de 
menți din Bîrlad a 
deschisă o expoziție 
pictură. Lucrările 
nouri cu dimensiunile 
2/1,5) semnate de pictorii 
Corneliu Vasilescu și Lu
cian Georgescu, studenți 
în ultimul an la Institutul 
„Nicolae Grigorescu", au 
fost etalate direct pe pe
reții halei, acolo unde 
sute de oameni sînt an
grenați în procesul de pro
ducție.

„în esență, două au fost 
intențiile noastre, ne spu
ne pictorul Corneliu Va
silescu : ameliorarea u- 
nui loc de muncă prin 
introducerea în cadrul teh
nic a unor culori stenice, 
reconfortante, dimensiuni 
plastice menite să stimu
leze resursele de inven
tivitate ale individului, 
spiritul său creator ; pu
nerea în contact direct a 
muncitorilor cu plastica 
contemporană".

Iată acum șl părerile a- 
cestora. „Am descoperit 
frumusețea lucrurilor din 
metal pe care le execu
tăm noi. Și e posibil să

rul-

(pa-

le facem și mai frumoase. 
Gesturile pe care le fa-, 
cern zilnic îmi sugerează 
parcă gesturile unui pic
tor de lucrări cu linii geo
metrice" (maistrul Emil 
Gîdei). „In partea unde au 
fost expuse panourile, spa
țiul era parcă mai uma
nizat. Hala cinta de cu
lori" (ing. Ion Berlea).

Interesant este că mulți 
muncitori au încercat 
chiar în locuințele lor să 
intervină plastic, după mo
delul de la fabrică, soli- 
citînd ajutorul pictorilor.

Pe parcursul celor 90 de 
zile, autorii lucrărilor, cer
cetători in domeniul este
ticii industriale, psihologi 
au poposit în cîteva rinduri 
între muncitori, făcînd in
vestigații, testări de ordin 
socio-cultural. După închi
derea expoziției, la Biriad 
a fost organizată o sesiune 
de comunicări științifice. 
Din păcate, la ea nu a fost 
invitat nici unul din mun
citorii sau maiștrii secției 
ce a găzduit expoziția. Fapt 
cu atît mai regretabil, cu 
cit la închiderea ei, aceș-* 
tia au lansat o invitație J 
„Mai poftiți pe la noi!“.

I. VASILE
J

.30;

11,113.30; 
— 11.15;
—. 18;

Cley

f
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Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 

va face o vizita oficiala in Iran
Prrfedintele Consiliului d» Minis- 

tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, va face o 
vizită oficială in Iran, la invitația

întoarcerea de la O.N.U. a ministrului 
afacerilor externe

Simbătă după-amiază. s-a întors 
de la New York George Macovescu, 
ministru] afacerilor externe, șeful 
delegației române care a participat 
la cea de-a XXVIII-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U.

La sosire, pe aeroportul Otoneni 
au fost prezenti VasUe Gliga. Nioo- 
Jae Ghenea si Cornel Pacoste, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor ex
terne. alte persoane oficiale.

PLECAREA MINISTRULUI COMERȚULUI EXTERIOR 
AL ITALIEI

Simbătă după-amiază, a părăsit 
Capii .a ministrul comerțului exte
rior a. Italiei. Matteo Matteottl, care 
a făcut o vizită in tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, ministrul 
italian a fost salutat de Ion Pătan. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior. 
Constantin Standu. adîunct al mi
nistrului comerțului exterior, Tacob 
lonașcu, ambasadorul țării noastre 
la Roma, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Anto.niro Kestivo, 
ambasadorul Italiei la București.

înainte de a părăsi România, do
resc să adresez. încă o dată, mulțu
mirile mele profunde președintelui 
Nlcolae Ceaușescu pentru Întrevede
rea acordată, pentru convorbirea 
rodnică avută — a declarat la ple
care ministrul comerțului exterior al 
Italiei. Matteo Matteotti. unui redac
tor al Agenției române de presă „A-

Plecarea ministrului muncit
din Danema rea

Simbâtă după-amiază, a părăsit 
Capitala, Îndreptîndu-se spre patrie, 
ministrul muncii din Danemarca. 
Erling DInesen, care ne-a vizitat 
țara împreună cu un grup de spe
cialiști.

*
Cu prilejul Unei vizite făcute în 

țara noastră, Bertil Bolin, subdirec
tor general al Organizației Interna
ționale a Muncii, a avut o Întreve
dere cu Petre Lupu, ministrul mun
cii.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 octombrie. In țari : Cerul va 
li temporar noros. Vor cădea ploi lo

Sute de veacuri 
în buzunarul unui elev

(Urmare din pag. I)

treaga dragoste pentru 
locul de baștină. Din 
acest motiv am putea 
:Wxipi foarte bine ca- 
j’era cu pricina și 
„sufletul satului**. Nu
me care să sugereze 
ceva pe care timpul 
nu-1 atinge, iar dacă 
există la arcăneni un 
oarecare interes senza
țional pentru tot ceea 
ce este aici, acesta nu 
poate fi decit pentru 
senzaționalul peren din 
existența lor.

— Cum ați strîns 
tot ce-i aici, tovarășe 
profesor ?

— Și simplu, și greu. 
Am scris tuturor ce
lor care au plecat din 
Arcani. I-am rugat să 
ne deie o amintire 
despre ei. Ceva cu 
care ar dori să rămi- 
nă în memoria salu
lui...

Iată diploma primu
lui învățător. Lingă 
ea, ceea ce a trimis 
un fost director al 
gcoliî — un album cu 
circa 100 de feluri de 
Împletituri de pai. E- 
șantioanele trădează 
nu numai pe omul 
gospodar, dar și pe 
păstrătorul unui meș
teșug de mare virtu
ozitate. Dovada ? Ex
plicațiile detaliate 
cum se poate împleti, 
cum se realizează fie
care model etc...

Un reputat micro- 
biolog al nostru, por
nit din Arcani, a răs
puns invitației inimo
șilor inițiatori ai „te
zaurului sătesc" tri- 
mițind invitația adre
sată lui La un congres 
al specialiștilor ținut 
la Paris. Plus teza de 
doctorat și o scurtă 
autobiografie In fina
lul căreia notează : 
„Oriunde am fi și 
orice am face, rămi- 
nem fiii satului și-l 
purtăm in suflet". 
Data : 20 mai 1971.
Omul acesta care a 
însemnat ceva pentru 
știința românească nu 
mai trăiește. Ceea ce 
• gîndit șl lucrat însă 
pentru poporul său 
rămine. Lucrările sale 

științifice Iși urmează 
destinul lor — desti
nul cărților 1 — in bi
bliotecă. Dincolo de 
toate acestea, alături 
de ceilalți fii ai satu
lui, omul de știință 
amintit trăiește și 
prin amintirea concre
tă pe care a vrut el 
să o lase, și prin acel 
gind curat, adevărată 
profesiune de credin
ță pentru locul natal, 
de unde începe totdea
una pâmintul țârii...

„Așa cum ișl adu
cea aminte octogena
rul Alexandru T. Pet- 
cu, împins de nevoi, 
pe la 1900, ca atiția 
alții, să La drumul 
pribegiei, maică-sa, la 
plecare, i-a pus în 
traistă un săculeț de 
pămint din cimitirul 
satului, sâ-1 Ia cu el 
peste tot. Iar de-o fi 
să moară :
Să lase cu jurămînt 
Ca să-i pună pe 

mor mint 
Țărinâ din cimitir 
Și floare de foaie-n fir, 
Că-ți dormi ușor, uitați 
Ca lingă surori și frați. 
Ca lingă tată și mamă. 
Lingă apa noastră li
nă..."

Versurile. tulbură
toare creații folclorice 
ala celor nevoiți să 
ia cindva drumul pri
begiei, se află într-un 
album pe care profe
sorul Grigore Pupăză 
l-a găsit la un urmaș 
de-al lui Ion Gh. 
Stroe-Ștefu. Tot in a- 
cest album. cu foile 
purtind semnele vre
mii, aflăm și alte pro
ducții folclorice izbuc
nite din dorul fierbin
te față de țară, față 
de cei l&sați departe : 
....Dar stau trist și su
părat / Mă glndesc la 
al meu sat / Foaie ver
de de bujor / Arza-te 
focul vapor / Cum aș 
trece apa-n zbor / Nu
mai ca să scap de 
dor..."

Revenind la săcule
țul cu pămint dat ce
lor care, in urmă cu 
peste jumătate de 
veac, erau împinși la 
gestul disperat de a 
căuta o bucată de pli

primului ministru. Am ir Abbas Ho- 
vcyda, intre 29 octombrie ?i 3 no
iembrie 1973.

Erau de fată Robert J. Martens, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
S.U.A., Jcan-Marie le Breton, Însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Fran
ței la București, Saved Abbas Che- 
did, directorul Centrului de Infor
mare al O.N.U., și Fuad Muhammed, 
reprezentant al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare în 
România.

•'Agerpres)

gerpres". Acum, ca șl în timpul vi
zitei șefului statului român în Italia, 
s-a putut constata aceeași dorință 
de a dezvolta colaborarea multilate
rală dintre țările noastre.

In primul semestru al acestui an 
— a continuat oaspetele — relațiile 
economice româno-italiene au înre
gistrat o creștere de 40 la sută, fată 
(V nivelul anu'ui trecut. De altfel. 
Italia este unul din principalii par
teneri comerciali ai României.

împreuna cu colegii români, am 
examinat modul cum sc desfășoară 
schimburile dintre țările noastre, 
constatînd cu satisfacție că ele evo
luează pozitiv, intr-un spirit de 
prietenie și înțelegere reciprocă. Am 
analizat, de asemenea, căile menite 
să ducă la intensificarea și diversi
ficarea colaborării și cooperării eco
nomice bilaterale, apreciind că sint 
largi posibilități în acest sens.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
f:st salutați de Petre Lupu, minis
trul muncii, de membri ai conduce
rii ministerului.

A fost de față Torben Busck-Niel- 
sen. ambasadorul Danemarcei la 
București.

*
în cadrul discuțiilor au fost abor- 

■ dale .probleme dezinteres comun pri
vind colaborarea și perspectivele co
operării existente între România' și 
Organizația Internațională a Muncii.

cale în nordul țării, mal ales In pri
ma parts a intervalului. In rest, plo
ile vor ft izolate. VIntul va sufla mo
derat. Temperaturile minime vor fl 
cuorir.se între 2 și 12 grade, izolat mai 
co'oori'.e la începutul Intervalului, iar 
maximele între 8 șl is grade. Pe alo
curi se va produce ceață. In București: 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros. Vint slab plnă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

ne în altă parte, se 
poate spune că, in 
traista pribegiei, ei 
duceau acest perma
nent simbol al doru
lui de țară. Iar odată 
cu pumnul de pămint, 
ei purtau, de astă dată 
in suflet, o seamă din
tre creațiile cele mai 
de seamă ale poporu
lui nostru. Unele, po
vestite și repovestite, 
deveneau astfel adevă
rate variante, cum e 
o variantă a „Miori
ței", culeasă de inimo
sul dascăl din Arcani, 
de la aceiași urmași 
ai lui Ion Gh. Stroe- 
Ștefu și intitulată 
„Oița".

★
încheind acest pano

ramic gorjean, rămî- 
nem cu imaginea obi
ceiurilor și tradițiilor 
străvechi pe care 6e 
altoiesc noile impera
tive morale de astăzi ; 
cu imaginea unor oa
meni pasionați in ega
lă măsură pentru tre
cut și prezent, din care 
extrag normele de 
conduită pentru gene
rațiile prezente și vii
toare. Dar, mal ales, 
nu putem uita acea 
„floare de tapă", sim
bolul superbei coloane 
brâncușiene. Pe lem
nul înnegrit. păstrat 
prin timp pină la noi. 
citim ca lntr-o carte 
vie. Citim zbaterile u- 
nor oameni care au 
fost înaintea noastră și 
au știut, nu o dată, in 
condiții vitrege să 
păstreze ceea ce spiri
tualitatea acestor locuri 
a creat durabil, rezis
tent oeste timp. Citim, 
cu deosebire, emoțio
nanta prelungire și a- 
firmare a acestei spi
ritualități In noile 
condiții sociale de 
azi, cînd satul contem
poran, supus unor pre
faceri economice, poli
tice și sociale funda
mentale. confruntă ca 
niciodată valorile eti
ce, le conferă o nouă 
viată tuturor acelora 
care și-au dovedit via
bilitatea peste timp, 
căpătind un vast clmp 
de afirmare în timpul 
nostru socialist.

Cronica zilei
Cu ocazia celei de-a iV-a aniver

sări a Zilei naționale a Republicii 
Democratice Somalia. George Maco- 
vascu, ministrul nfacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegrama de felicitare lui 
Omar Arteh Ghalib, secretarul de 
stnt pentru afacerile externe al Re
publicii Democratice Somalia.

★
Ministrul afacerilor externe. Gror- 

ga Macoveficu, a primit o telegramă 
din partea ministrului afacerilor ex
terne al R. D. Germane. Otto Wln- 
zer. prin care se exprimă mulțumiri 
pentru felicitările transmis'' cu oca
zia celei de-a 24-a aniversări a în
temeierii R. D. Germane.

★
Ambasadorul Republicii Zambia in 

Republica Socialistă România, 
Dunstan Weston Kamana, a deuus, 
simbătă dimineața, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

★
Simbătă seara, a sosit in Capitală 

o delegație a Uniunii Democrate a 
Femeilor Coreene, formată din Liu 
In Bo, secretara Comitetului central 
al acestei uniuni, și Li In Hoa, șefa 
secției de propagandă și agitație, 
care, la invitația Consiliului Națio
nal al Femeilor, va face o vizită de 
prietenie și schimb de experiență în 
țara noastră.

Delegația a fost Întâmpinată, la ae
roport, de Maria Ciocan, secretară 
a Consiliului Național al Femeilor, 
precum și de Li Min Su, ambasado
rul R.P.D, Coreene la București.

★
Delegația de juriști români, con

dusă de Teodor Vasiliu, ministrul 
justiției, care a făcut o vizită in 
R, F. Germania, în cadrul unui 
schimb de experiență s-a înapoiat, 
simbătă după-amiază, in Capitală.

La aeroportul Otopeni. .delegația a 
fost salutată de Nicolae Popovici, 
adjunct al ministrului justiției, de 
funcționari superiori din același mi
nister.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Republicii Federale Ger
mania la București.

*
Simbătă, in sălile de artă ale mu

zeului Banatului din Timișoara, s-a 
deschis expoziția documentară „30 de 
ani ai Iugoslaviei socialiste".

La vernisaj au participat Mihai 
Telescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Timiș al P.C.R., preșe
dintele consiliului popular județean, 
reprezentanți ai organizațiilor ob
ștești, personalități ale vieții științi
fice, culturale și artistice. Cu acest 
prilej, George Micota, prim-secretar 
al Comitetului municipal Timișoara 
al P.C.R., primarul orașului, și Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, au rostit scurte 
alocuțiuni.

★
La Iași a avut loc, simbătă. so

lemnitatea decernării titlului de 
doctor honoris causa al Institutu
lui politehnic „Gh. Asachi" profe
sorului american Emst Rudolp 
George Eckert de la Universitatea 
din Minneapolis.

Mulțumind călduros pentru înalta 
distincție acordată, profesorul Ernst 
Rudolp George Eckert a arătat că 
acest titlu onorează universitatea pe 
care o reprezintă și constituie 
o nouă, contribuție la strângerea re- 
lațijlpr de colaborare diritre’ cerce
tătorii .din România șl Statele Unite 
ale Americii.

(Agerpres)

Planul de vinificație a fost 
’îndeplinit de Centrala 

viei și vinului
Culesul strugurilor se apropie ae 

sfirșit. Roadele acestei toamne au 
fost bogate și, ceea ce este tot atît 
de important, producția este de 
foarte bună calitate. Activitatea cen
trelor de vinificație a strugurilor 
fiind bine organizată — în acest an 
capacitatea de prelucrare a crescut 
față de anul trecut cu 3 500 vagoane 
zilnic, iar cea de depozitare cu 20 
la. suta — lucrările s-au desfășurat 
in bune condiții. Ca urmare, pină 
ieri, 20 octombrie, planul de vinifi
cație al Centralei viei și vinului a 
fost realizat in proporție de 103 la 
sută.

Comunlșiil, oamenii muncii din Polonia frățească se pregătesc să in- 
tîmpine un eveniment de mare însemnătate : Conferința Națională a Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez. Cu acest prilej publicăm articolul tovarășului 

ziarului „Trybuna Ludu".Josef BARECKI, rcdactorul-șef al

Prima Conferință Națională a 
P.M.U.P. se va desfășura in zilele 
de 22—23 octombrie a.c. Aceasta este 
organizată ca urmare a aplicării ho- 
tărîriî celui de-al VI-lea Congres cu 
privire la realizarea, în perioadele 
dintre congrese, a unei analize ge
nerale a activității de partid și apre
cierea înfăptuirii hotăririlor partidu
lui. Sarcina de bază a conferinței 
constă in aprecierea realizării pro
gramului celui de-al VI-lea Congres, 
scoaterea in evidență a surselor rit
mului actual de dezvoltare, a dina
micii actuale șl trasarea sarcinilor 
pentru următorii doi ani ai planu
lui cincinal.

Partidul Muncitoresc Unit Polonez 
se prezintă la Conferința Națională 
cu realizări importante. In domeniul 
economic aceste realizări se reflectă 
în următoarele aspecte : în decurs 
de trei ani venitul national a crescut 
cu 30 la sută — în medie cu peste 
9 la sută pe an, față de 6 la sută 
cit s-a realizat în cincinalul 1966—1970 
și de 6.6 la sută—6,8 la sută cit s-a 
prevăzut prin hotărirea celui de-al 
VI-lea Congres al partidului. Pro
ducția industrială a sporit în decurs 
de trei ani cu 35 la sută, adică în 
medie cu 10,5 la sută pe an, iar pro
ducția agricolă — cu 18 la sută, adi
că în medie cu 5,6 la sută.

în privința veniturilor populației, 
hotărirea prevedea realizarea in 
anii 1971—1975 a unei creșteri a sa
lariului real cu 17—18 la sută. Aceste 
prevederi au fost cu mult depășite.

Realizările cu care Partidul Mun
citoresc Unit Polonez se prezintă la 
prima Conferință Națională includ 
întregul complex al problemelor re
zolvate in domeniul social, al invă- 
țămintului și cultural. In perioada 
ultimilor trei ani au fost mult lăr
gite avantajele sociale pentru popu
lație, printre altele acelea referi
toare la concediile de maternitate, 
concedii medicale, concedii fără plată 
pentru mame, sporuri de familie 
etc. De modificările respective au 
beneficiat circa 6,5 milioane sala- 
riațl. Trebuie adăugat că au fost pu
blicate și hotăriri care prevăd îm
bunătățirea situației materiale a pen
sionarilor, îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale studenților — prin in
trarea In vigoare a noului sistem de

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumind foarte sincer pentru felicitările transmise, adresez la 
rîndul meu cele mai bune urări de fericire personală pentru Excelența 
Voastră și de fericire și prosperitate pentru nobilul dumneavoastră 
popor.

JUAN PERON
Președintele Națiunii Argentinene

Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă rog să acceptați mulțumirile mele sincere pentru amabilul mesaj al 
Excelentei Voastre adresat cu ocazia accesiunii mele la tronul Suediei.

CARL GUSTAF

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A 

REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA

Excelentei Sale MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Consiliului Revoluționar Suprem 

al Republicii Democratice Somalia

MOGADISCIO

Cu prilejul celei de-a IV-a aniversări a Zilei naționale a Republi
cii Democratice Somalia, am deosebita plăcere ca, în numele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului șl po
porului român, precum și al meu personal, să vă adresez felicitări 
cordiale, iar poporului prieten somalez urări de noi succese, bunăstare 
și progres social.

îmi exprim ferma convingere că bunele relații existente între cele 
două țări ale noastre vor cunoaște un curs ascendent în viitor, în fo
losul celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CONFERIREA UNOR ÎNALTE ORDINE Șl DISTINCȚII

Sala mică a Palatului din Capitală 
a găzduit, simbătă, o adunare fes
tivă organizată cu prilejul „Zilei 
energeticianului", manifestare ce se 
organizează in fiecare an, incepînd 
din această toamnă, ca un omagiu 
adus acestui harnic detașament al 
clasei noastre muncitoare.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Cioară, Emii Drăgănescu, Constantin 
Bâbălâu, Miron Constantinescu, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, membri ai conduce
rii unor instituții centrale, muncitori, 
tehnicieni și ingineri din întreprin
derile de producere, transport și dis
tribuție a energiei electrice, construc
tori energeticieni de pe marile șan
tiere energetice ale țării.

In deschiderea adunării, s-a dat 
citire Decretului Consiliului de Stat 
prin care se conferă ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia unor lucrători din industria ener
giei electrice, pentru merite deose
bite în opera de construire a socia
lismului, cu prilejul sărbătoririi „Zi
lei energeticianului". Au fost con
ferite : Ordinul Muncii clasa I tova
rășilor : Ioan V. Hațeganu, inginer, 
șef de secție la întreprinderea 
„Energoreparații" Bucureșd, Gheor
ghe G. Minai, operator cazane la în
treprinderea eleetrocentrale Ploiești 
— Uzina electrică DoiceșAdam C. 
Păunescu, maistru, șei de secție la 
întreprinderea de distribuție a ener
gici electrice Bucuroșii : Ordinul 
Muncii clasa a H-a tovarășilor : 
Anibal C. Baciu, director general ad
junct la Centrala industrială a ener
giei electrice și termice. Ioan P. 
Buda, muncitor specialist turbine ia 
întreprinderea electracentrale Bucu
rești, Centrala electrică de tennofi-., 
tare’’ Grozăvești; Ioan E' Jula, 
tru principal la întreprinderea eleb- ' 
trocentrale Deva, Centrala termo
electrică Mintia, Gheorghe Gh. Stoi
ca, adjunct al ministrului energiei 
electrice, director general al Centra
lei industriale a energiei electrice și 
termice, Nistor I. Vîlvoi, lăcătuș la 
întreprinderea electrocentrale Deva, 
Uzina electrică Parcșeni.

Au mai fost conferite un număr 
de 309 ordine și 526 de medalii unor 
muncitori, maiștri, tehnicieni, ingi
neri și economiști din sectorul ener
getic.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Miron Constantinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
care, in numele C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat și al guvernului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, i-a felicitat călduros pe 
decorați.

în numele celor decorați, au 
cuvintul maiștrii energeticieni
Jula, Tiberiu Olteanu și Gheorghe 
Iancu, care au mulțumit pentru Înal
tele distincții primite și s-au angajat 
ca, împreună cu colectivele lor, să 

cei

luat 
Ion

acordare & burselor, extinderea asu
pra muncitorilor agricoli care se 
gospodăresc individual a unor drep
turi din domeniul ocrotirii sănătății, 
precum și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă in întreprinderi.

Acestea sini, înfățișate în linii 
generale, realizările importante pe 

ÎN PREAJMA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.M.U.P.

Pe agenda forumului comuniștilor pulunezi
- accelerarea cunstructiei socialiste

care partidul nostru le-a obținut în 
fierioada ultimilor trei ani. Se pune 
ntrebarea: cum se explică acest 

pas calitativ înainte în dezvoltarea 
Poloniei, acest dinamism cu care 
oamenii muncii realizează sarcini 
deloc ușoare ? Răspunsul este clar : 
sursele succeselor economiei polone
ze din ultimii trei ani trebuie cău
tate, înainte de toate, în politica 
P.M.U.P. — în programul de dezvol
tare a țării trasat de partid și în 
metodele de Înfăptuire a scopurilor 
urmărite.

Această politică a fost determinată 
de trei principii de bază, formulate 
în referatul programatic al primului 
secretar al Comitetului Central, to
varășul Edward Gierek, la cel de-al 
VI-lea Congres.

Primul principiu prevede necesita
tea unei acțiuni care să ducă la 
realizarea consecventă a intereselor 
cls/ei muncitoare, la întărirea rolu- 
ltț' el de frunte în construcția so- 
o stă, la perfecționarea formelor 
f gospodărire a Întreprinderilor șl 

nu-și precupețească eforturile pen
tru a realiza, înainte de termen, sar
cinile ce le revin in acest cincinal.

A vorbit, apoi, tovarășul Constan
tin Băbălău, ministrul energiei elec
trice.

In încheierea adunării, participan- 
tli au adresat o telegramă Comitetu
lui Central al partidului, tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, în care energe- 
ticienii se angajează să-și pună în
treaga putere d? muncă în slujba 
îndeplinirii si de-ăși’-’i sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă.

★
Cu prilejul „Zilei energetieianu- 

lui", la Craiova, Sibiu, Piatra Neamț 
Și în numeroase alte 
triale ale țării au fost 
sesiuni de comunicări 
simpozioane, expoziții.

centre indus- 
organizate 
științifice.

(Agerpres)
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în derbiul Universitatea Craiova—Dinamo

SCOR EGAL: 1-1
CRAIOVA (Prin telefon). - Acum, 

duoâ ce o urmărit partida Univer
sitatea Craiova — Dinamo și cunoaș
tem rezulta t-ul, ceea ce credem că se 
iimoune.- unei. ■sublinieri aparte este,, 
aspectul diferit al jocului practicat 
do cele două echipe. Deși au jucat 
în depta.>are, dlnamoviștii au acțio
nat cu destulă autoritate, lucizi și 
parcă mai bine pregătiți decit adver
sarii lor. Oblameneo, Marcu, Bălan 
și colegii lor s-au văzut în repetate 
rirri-'.-.rl ținuți la respect și in evi
dentă neputința de a acționa eficient 
în careul porții apărate de Cavai. 
Fotbaliștii craioveni și suporterii lor 
aveau să rămînă consternați, am pu
tea spune, in momentul in care — 
dacă trecuse cam un sfert de eră 
de joe efectiv — Manta' se vedea 
nevoit să scoată mingea din pro- 
prla-1 poartă. A fost, evident, vorba 
de o greșeală, de o neatenție neper - 
misă pentru cei doi fundași centrali 
craioveni ; aflați undeva pe la 
mijlocul terenului, ei nu i-au dat 
atenție lui Lucescu cînd a intervenit 
să preia o minge aparent fără peri- 
ool. Cunoscutul internațional — care 
avea să-și facă ieri reintrarea in 
formația sa — a preluat mingea și 
nu s-a oprit decit după ce a înscris 
golul (1—0 pentru Dinamo). După 
această lovitură de KO. jocul începe 
să se echilibreze oarecum, dar numai 
in zonele centrale. Cu toate efortu- 

a Întregii țări, cu contribuția clasei 
muncitoare.

Al doilea principiu pune accent pe 
respectarea strictă, in sinul partidu
lui $i în viata socială, a normelor 
leniniste ale centralismului democra
tic, pe Întărirea unității și disciplinei, 
cit și a metodei schimbului de pă
reri. conform devizei : discuții mal 
ample înainte de luarea deciziilor, 
mai multă consecvență în punerea 
lor în aplicare.

Al treilea principiu prevede lega
rea organică, unitară, a tot ce serveș

te satisfacerii curente, în condiții tot 
mai bune, a nevoilor crcscînde ale 
oamenilor muncii, cu acțiunea de di
namizare a dezvoltării economiei na
ționale și lărgirea construirii socia
lismului în Polonia. Activitatea 
partidului s-a condus în această pe
rioadă după lozinca „Pentru oameni 
și prin oameni".

Partidul susține fără întrerupere că 
un criteriu al patriotismului con
temporan îl constituie participarea 
activă, devotată la construcția socia
listă a. patriei. Demnitatea națională, 
mlndria pentru realizările Poloniei 
socialiste, simțămlntul unei legături 
internaționaliste strinse cu alte po
poare socialiste sint trăsături de 
bază, pe care partidul le-a inoculat 
in conștiința tuturor cetățenilor. 
La aceasta trebuie adăugate sublinie
rea continuă a legăturilor dintre 
succesele noastre și dezvoltarea și În
tărirea colaborării cu Uniunea Sovie
tică și alte țări socialiste, adîncirea 
unității și a forței comunității socia
liste.

Rezultatele obținute în cursul ulti
milor ani reprezintă o confirmare *

Se împlinesc astăzi patru ani de 
la preluarea puterii de către Con
siliul Revoluționar Suprem, eveni
ment ce a încheiat o perioadă de 
frământări politice pe care le-a cu
noscut tinărul stat după nașterea 
sa la 1 iulie 1960. prin unirea ce
lor două foste colonii somaleze — 
britanica și italiană.

Consiliul Revoluționar Suprem, 
organism care reprezintă forțele pa
triotice ale țării, a luat o serie de 
măsuri in vederea întăririi unității 
naționale, valorificării în interesul 
propriu a bogățiilor țării, asigurării 
progresului și bunăstării populației. 
Au fost naționalizate băncile stră
ine, companiile petroliere, între-

rile, echipa gazdă nu reușește decit 
să șuteze imprecis și, cel mult, în 
bară (această mars ocazie a craio- 
venilQf"'a. avut-o Marcu, in minutul. 

-j45). ’ După pauză, la scurt tirrtp?o 
nouă, bară la poarta lui Cavai, . ca 
urmare a unei bune intervenții a lu: 
Strimbeariu. Am putea spune că 
aoeasta a fost cea mai mare ocazie 
ratată de craioveni pentru că, lite
ralmente, Cavai nu mai avea ce să 
tacă l

în continuare meciul are un as
pect echilibrat dar, spre sfirșit, di- 
namoviștii renunță — și aceasta avea 
să le fie cu totul nefavorabil — la 
lupta pe tot terenul a întregii e- 
chipe. pe care o prestaseră pină 
atunci. Retrăgindu-se în apărare cu 
aproape întreaga echipă, ei nu au 
reușit să-și mențină micul avantaj 
de un gol și ceea ce era de așteptai 
s-a petrecut în minutul 87, cînd, 
după o presiune insistentă din par
tea era io venii or. Bălan a reușit să 
Introducă mingea în plasa dinamo- 
viștîlor (Universitatea 
1—•.). Pentru craioveni ______
egal nu este mulțumitor, dar. ținind 
scama dc modul cum au jucat și de 
faptul că au reușit egalarea abia in 
ultimele minute ele partidei, trebuie 
să fie totuși mulțumiți. Arbitrajul 
lui N. Rainea, autoritar și compe
tent.

Dinamo 
rezultatul

I. DUM1TR1U

justeții liniei generale a partidului, 
linie care rezultă din normele leni
niste ale construirii socialismului și 
corespunde intru totul posibilităților 
și nevoilor poporului nostru. Pro
gramul celui de-al VI-lea Congres a 
îmbunătățit atmosfera de trai și de 
muncă, a întărit Încrederea poporu
lui în forțele sale, a descătușat ini
țiativa și activitatea pe tărim social, 
înfăptuirea acestui program a întă
rit rolul conducător al partidului, a 
asigurat condiții pentru dezvoltarea 
favorabilă a construcției socialiste.

Ce sarcini va avea prima Confe
rință Națională a partidului ? Mate
rialele pregătite pentru conferință 
însumează realizările de pină acum, 
indicind în același timp lipsurile 
care mai există, dar mai ales posibi
litățile pentru grăbirea și mai accen
tuată a dezvoltării țării.

Realizările de pină acum pot fi ca
racterizate, pe șcurt, In felul urmă
tor :

— îd prirtiul rind — înfăptuirea 
deplină și depășirea însemnată în 
mai multe domenii ale vieții sociale 
a programului trasat prin hotărirea 
celui de-al VI-lea Congres al 
P.M.U.P. ;

— în al doilea rind — grăbirea re
marcabilă a ritmului de creștere a 
venitului național, a producției in
dustriale și agricole, a investițiilor și 
activității în cadrul comerțului exte
rior

— in al treilea, rînd — menținerea, 
iar in unele sectoare chiar întărirea 
echilibrului în ansamblu, precum și 
a echilibrului pieței și pe plan fi
nanciar, ca și al investițiilor pe țară, 
In condițiile unul ritm rapid și ale 

prinderile de comercializare a bum
bacului și plantelor oleaginoase, au 
fost lichidate datoriile externe.

Intre România și Somalia s-au 
stabilit relații de prietenie și cola
borare. în cursul primăverii, cu 
prilejul vizitei în tara noastră a 
unei delegații somaleze, a fost sem
nat un protocol, care prevede mă
suri pentru dezvoltarea cooperării 
în domenii ale industriei, agricul
turii și pescuitului. Dezvoltarea re
lațiilor româno-somalezp corespun
de intereselor celor două țări și po
poare, cauzei cooperării și păcii in 
lume.

în fotografie : vedere din Moga
discio, capitala țării.

BOX : Finalele campionate
lor republicane

Sala sporturilor din Cluj a găzduit 
aseară reuniunea finală a Campiona
telor republicane de box pe anul 
1973. In ordinea celor 11 categorii de 
greutate, titlurile de campioni au fost 
cucerite de următorii sportivi : Aurei 
Mihai, Ibrahim Faredin, Marian La- 
zăr, Gheorghe Ciochină, Simion Cu- 
țov, Calîătrdt’Cuțov, 'Victor Zilber- 

fFlofgM”. Alee Năsta'6, 
Ion Gyoi.fi, Ion Alexe?

TENIS: Turneul 
de la Madrid

Finala probei de simplu bărbați, 
din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Madrid, se va dispu
ta intre olandezul Tom Okker șl 
chilianul Jaime Fillol. In semifinale, 
Okker l-a învins cu 6—4, 1—6, 7—5 
pe Ilie Nâstase.

FOTBAL: Italia—Elveția 2-0
Peste 100 000 de spectatori au asis

tat pe stadionul olimpic cin Roma la 
meciul dintre selecționatele de fotbal 
ale Elveției și Italiei, contind pentru 
preliminariile campionatului mon
dial (grupa a 2-a europeană). Au 
ciștigat gazdele cu scorul de 2—0 
(1—0), prin punctele marcate de Ri
vera (min. 40 din lovitură de la 11 
m) și Riva (min/75). în urma aces
tei victorii echipa Italiei se califică 
pentru turneul final al „Cupei mon
diale".

nivelului mai ridicat al dezvoltării 
economiei naționale ;

— în al patrulea rînd — realizarea 
unei creșteri remarcabile a volumu
lui investițiilor și o modificare avan
tajoasă a proporțiilor acestora* pe 
lingă o îmbunătățire evidentă în ce 
privește realizarea programului de 
investiții pe obiective ;

— in al cincilea rind — îmbunătă
țirea conducerii proceselor de pro
ducție, ceea ce a asigurat realizarea 
unei producții peste plan și descope
rirea de noi rezerve ;

— în al șaselea rîhd — trecerea pe 
scară amplă la perfecționarea șl mo
dernizarea metodelor de planificare 
și conducere a economiei, precum fi 
introducerea acestora în practică.

Aceste fenomene pozitive sint însă 
însoțite de anumite greutăți, din care 
fac parte îndeosebi următoarele !

— progresul prea lent al eficienței 
gospodăririi ;

— folosirea încă nesatisfăcătoare a 
posibilităților interne in ce privește 
progresul tehnico-științific ;

— fenomenul depășirii costului de
vizelor pentru investiții ;

— faptul că cererea populației pen
tru unele tipuri de produse nu a fost 
satisfăcută pe deplin, cu toată îmbu
nătățirea generală a sectorului de 
aprovizionare a pieței.

Sarcina conferinței va fl punerea 
în discuție și adoptarea unor propu
neri care să asigure menținerea rit
mului actual de dezvoltare a țării și 
grăbirea lui in sectoarele in care 
există posibilități pentru aceasta.

Una din metodele de bază ale 
muncii de partid au devenit consul
tările cu opinia publică ' înainte de 
luarea unor decizii mai importante. 
Așa s-a procedat și acum. Tezele re
feratului pregătit au fo£t puse în 
discuție, înainte de conferință, în 
peste 1 000 de întreprinderi, iar la 
consultări au luat parte activă peste 
35 mii de muncitori, activiști din în
treprinderi. Propunerile pe care con
ducerea de partid le-a prezentat în 
materialele pregătite pentru confe
rință au fost pe deplin sprijinite, 
fiind unanim aprobate.

Conferința va avea o Importanță 
Imensă în viața țării, deoarece în ca
drul ei vor fl analizate problemele 
de cea mai mare însemnătate pentru 
poporul nostru. De rezultatele el vor 
depinde dezvoltarea în continuare a 
economiei, dinamica satisfacerii ne
voilor sociale, consolidarea tuturor 
acelor procese pozitive care, de trei 
ani, schimbă chipul țării.

/

cuorir.se
Gyoi.fi
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Evoluția evenimentelor 
din Orientul Apropiat

CAIRO 20 (Agerpres). — Un comu
nicat egiptean, reluat de agenția 
M.E.N., anunță că forțele egiptene 
terestre, împreună cu unități specia
le, sprijinite de aviație si artilerie, 
au provocat pierderi grele trupelor 
israeliene, in cadrul luptelor care se 
desfășoară fără întrerupere în secto
rul central al frontului din Sinal. 
precum și pe malul vestic al canalu
lui. distrugind in ultimele 48 de ore 
85 do tancuri israeliene și 56 autoșe- 
n.le. Au fost capturate mai multe 
tancuri cu echipajele lor.

Comunicatul precizează că forțele 
eg ptene au lansat atacuri puternice, 
îndeosebi împotriva elementelor is- 
raHiene caro s-au infiltrat pc malul 
occidental al Canalului de Suez.

In cursul zilei, formații de avioane 
egiptene au continuat să bombardeze 
concentrările de blindate israeliene 
și *ă angajeze lupte puternice cu 
aviația israeliană, care a încercat să 
a’ace aeroporturi situate la nord de 
Delta Nilului, doborind, in total, 15 
aparate inamice.

★
DAMASC 20 (Agerpres). — Lupte 

violente de artilerie și blindate con
tinuă să se desfășoare pe frontul 
înălțimilor Golan — anunță un co
municat militar sirian, citat de postul 
de radio Damasc. în sectorul de 
nord al frontului, unitățile siriene au 
atacat mai multe poziții israeliene. 
iar artileria a bombardat concentrări 
de trupe. în zona centrală a frontu
lui a fost respinsă o acțiune lansată 
dc trupele israeliene împotriva pozi
țiilor siriene.

Făcind un bilanț al luptelor de vi
neri, purtătorul de cuvînt a mențio
nat că forțele siriene au distrus, in 
total. 52 de tancuri. 17 vehicule De 
șenile, trei baterii de artilerie, un 
post de comandă, o bază de rachete 
antitanc, precum și un număr de ve
hicule convenționale.

Vineri seara a avut loc o luptă 
navală in apropierea coastelor Siriei, 
a anunțat un purtător de cuvînt mi
litar sirian, precizind că două vedete 
israeliene au fost scufundate.

Referindu-se la bombardamentele 
întreprinse de avioane israeliene a- 
supra unor importante unități ale 
economiei siriene. Mohamed Heidar. 
vicepremier pentru problemele eco
nomice. a declarat că pagubele pro
vocate se ridică la peste 500 milioa
ne dolari.

Postul de 
Informațiile

de război — a anunțat că forțele 
iordaniene care operau, in cursul 
zilei de vineri, pe frontul sirian, in 
cooperare cu unități siriene și ira
kiene, au dat puternice lovituri tru
pelor israeliene.

★
TEL AVIV 20 (Agerpres). — Lup

tele au fost reluate, simbătă, în sec
torul central al Canalului de Suez pe 
ambele mâluri, anunță un comunicat 
militar israelian. Se precizează că for
ța specială israeliană de intervenție, 
infiltrată pc malul de vest al canalu
lui. se consolidează și iși continuă 
înaintarea pe un front lărgit. In 
cursul luptelor care au avut loc vi
neri. forțele egiptene au pierdut 70 
de tancuri — arată comunicatul. 
Trupele terestre israeliene au fost 
sprijinite de forțele aeriene care au 
atacat bateriile de rachete antiae
riene amplasate de-a lungul Canalu
lui de Suez. Au fost doborite 25 de 
aparate egiptene.

In cursul nopții de vineri spre 
simbătă, unități navale israeliene au 
atacat obiective militare egiptene 
amplasate in Delta Nilului, intre Da- 
mietta și Rozetta.

în ceea ce privește frontul de pe 
înălțimile Golan, trupele israeliene 
au respins un alt atac combinat si- 
riano-iordanian. Comunicatul preci
zează că „pierderile suferite 
partea adversă au totalizat 30 
tancuri și două avioane".

★
TANANARIVE 20 (Agerpres). 

Republica Malgașă a hotărit să rupă 
relațiile diplomatice cu Israelul — a- 
nunță agenția France Presse. citind 
un comunicat oficial publicat la Ta
nanarive.

Sosirea la Moscova a

radio Amman — citind 
corespondentului său

OPERAȚIUNI ALE
PATRICIILOR CAMBODGIENI

CAMBODGIA 20 (Agerpres). - 
Vineri și in cursul nopții de vineri 
sore simbătă. patriotii cambodgieni 
au continuat operațiunile militare 
împotriva trupelor lonnoliste pe di
ferite fronturi de luptă. Pe frontul 
sudic au continuat luptele in zona 
localității Tram Khnar, situată la 
circa 35 kilometri sud-vest de Pnom 
Penh și complet încercuită de for
țele patriotice, precum și în zona 
localității Srang. aflată la 10 kilo
metri vest de Tram Khnar. Alte lup
te au avut loc in preajma orașului 
Vinear Suor. aflat pe malul estic al 
Mekongului. la 18 kilometri de capi
tala khmeră.

In încercarea de a degaja șoseaua 
națională nr. 5. care leagă Pnom 
Penhul de importantul centru Bat- 
tambang, trupele lonnoliste au anga
jat aici efective importante. Acestea 
s-au lovit insă de rezistența dirză 
a forțelor patriotice, care iși mențin, 
de aproximativ două luni, controlul 
asupra acestei Importante artere de 
circulație. O altă zonă in care pa- 

■ trioții khmeri resping încercările 
trupelor lonnoliste de a-și îmbunătăți 
pozițiile strategice se află la sud de 
Kompong Cham. pe Mekong, unde 
patriotii dețin de mai multă vreme 
insula Kas Pen. Această insulă asi
gură forțelor patriotice controlul asu
pra traficului pe fluviu.

ISLANDA

Soluție de compromis 
in „conflictul codului'1

REYKJAVIK 20 Agerpres). — 
După consultările avute individual 
cu membrii cabinetului său, pe 
tema acordului interimar convenit 
la Londra cu premierul britanic 
Edward Heath, prunul ministru al 
Is landei, Olafur Johannesson, a pre
zentat, pentru prima dată, in cadrul 
unei conferințe de presă, conținutul 
acestei soluții de compromis pentru 
reglementarea „conflictului codului". 
Potrivit celor arătate de premier, 
soluția interimară convenită la Lon
dra prevede in esență : limitarea la 
130 000 tone anual a cantității de 
cod care urmează să fie pescuită de 
traulerele britanice ; flota britanică 
de pescuit admisă in interiorul celor 
50 de mile ale zonei naționale de 
pescuit islandeze va fi redusă, iar 
navele-uztnă și marile pescadoare 
frigorifice vor fi interzise in această 
regiune ; vor fi stabilite zone spe
ciale in care să aibă acces pesca- 
doarele britanice de mic tonaj ; anu
mite zone ale apelor islandeze vor 
fi rezervate in întregime protejării 
resurselor de pește, pescuitul in ca
drul lor fiind in Întregime interzis, 
iar altele vor fl rezervate numai 
pentru pescarii islandezi ; restul zo
nei naționale de pescuit islandeze 
va fi divizată in șase regiuni, dintre 
carp una, prin rotație, va fi interzisă 
pescadoarelor britanice.

Premierul islandez a subliniat că 
acordul convenit cu primul minis
tru britanic reprezintă un compro
mis, valabil pe doi ani, care, deși nu 
satisface pe deplin cerințele părții 
islandeze, constituie .fi bază pentru 
negocieri către o reglementare".

La Londra, Foreign Office-til a 
anunțat, vineri seara, conținutul‘so
luției interimare convenite de pre
mierii Angliei și Islandei, precizând 
că aceasta „reprezintă un efort ma
jor spre un acord".

de 
de

secretarului de stat al S.U.A.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. anunță că. simbătă, 
a sosit la Moscova Henry Kissinger, 
secretarul de stat al S.U.A., consi
lier special prezidențial pentru pro
blemele securității naționale, pentru 
un schimb de păreri in probleme in- 
teresind Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii.

Comunicat comun

Cu 
mi-

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 
privire la vizita în Polonia a 
nistrului vest-german de externe, 
Walter Scheel, s-a publicat un co
municat comun in care se arată că, 
in convorbirile pe care le-a avut cu 
omologul său polonez. Stefan Ol- 
szowski, au fost discutate probleme 
legate de stadiul actual și dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări 
și aspecte ale situației internaționale 
de interes comun. Subliniindu-se im
portanța tratatului semnat intre 
cele două țări la 7 decembrie 1970, 
părțile și-au exprimat interesul 
pentru intensificarea colaborării in 
diferite domenii. îndeosebi pe 
linia cooperării economice și in
dustriale.

Ministrul vest-german a fost primit 
de Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

ARGENTINA

Odată încheiate 
festivitățile de insta
lare a generalului 
Juan Domingo Peron 
in funcția de preșe
dinte al țârii, atenția 
noului guvern s-a în
dreptat spre un șir 
de probleme interne 
aflate la ordinea zilei. 
La inceputul sâptami- 
nii a avut loc prima 
reuniune a cabinetu
lui președintelui Pe
ron consacrată anali
zei situației din țară 
sub diferitele ei as
pecte. Cu acest prilej, 

a 
prezentat rapoarte a- 

de
jiecare ministru
supra sectorului 
care răspunde și s-au 
stabilit modalitățile 
concrete de activitate 
ale guvernului, inclu
siv atribuțiile impor
tante care revin nou
lui secretar general 
al președinției repu
blicii. Vicente Solano 
Lima, 
fel de 
pentru 
țoare.

Au fost luate, tot
odată. în dezbatere u- 
nele măsuri in ve
derea consolidării ac
țiunilor economice șl 
sociale inițiate in ul
timele luni și s-a a- 
nunțat hotărirea ca 
Ziua lealității popu
lare să fie sărbăto
rită prin muncă. Ob
servatorii politici con
sideră că această mă
sură exprimă dorința 
de a impulsiona cit 
mai mult opera de re
construcție națională. 
Tot în acest răstimp 
și-au reluat activita
tea și cele două Ca
mere ale Congresului. 
Pe masa de lucru a 
Camerei deputaților 
se află un proiect de 
lege privind funcțio-

considerat un 
superministru 
anumite sec-

Sesiunea O. N. U.

NATIUNILE UNITE 20. (De la co
respondentul nostru). — Ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Socia
liste România, George Macovcscu, 
șeful delegației țării noastre la lucră
rile celei de-a 28-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, a avut o întrevedere cu 
ambasadorul John Scaii, reprezentan
tul permanent al Statelor Unite ale 
Americii pe lingă Națiunile Unite.

Cu acest prilej s-a procedat la un 
amplu schimb de vederi astlpra pro
blemelor cu care sint confruntate, in 
prezent, Națiunile Unite, între care

conflictul armat din Orientul Apro
piat. A fost examinată posibilitatea 
concertării eforturilor diplomatice 
ale O.N.U. pentru stingerea conflic
tului și edificarea unei păci durabile 
în zonă, respectindu-se dreptul la 
existență liberă și suverană al tutu
ror statelor din regiune. De aseme
nea. a fost abordată problema întă
ririi rolului O.N.U. în viața interna
țională, a sporirii eficacității rezolu
țiilor și hotăririlor sale, a continuă
rii procesului început la sesiunea 
trecută, de reevaluare a locului Na
țiunilor Unite în cadrul relațiilor 
politice mondiale.

Intervenții ale reprezentanților români 
in comitetele Adunării Generale

NEW YORK 20 Agerpres. (Co
respondență de la C. Alexan- 
droaie). — în Comitetul pentru pro
blemele economice și financiare, 
care dezbate raportul Institutului 
Națiunilor Unite pentru cercetare și 
formare de cadre (UNITAR), a luat 
cuvintul delegatul țării noastre, I. 
Goriță, care a apreciat pozitiv noua 
orientare a UNITAR spre o mai 
profundă analiză a capacităților Or
ganizației Națiunilor Unite, a struc
turii, funcțiunilor și procedurilor 
sale, inclusiv a problemelor pe care 
le ridică transpunerea in viață a 
rezoluțiilor și deciziilor adoptate. 
Delegația română, a spus vorbitorul, 
consideră că o asemenea orientare 
este de natură să ofere institutului 
un caracter practic, să faciliteze i- 
dentificarea unor noi căi și posibi
lități de ameliorare și raționalizare 
a sistemului instituțional al O.N.U.

Subliniind atenția pe care UNITAR 
o acordă problemelor dezvoltării e- 
conomice, vorbitorul a declarat că 
programele de cercetări vizind noile 
forme de cooperare tehnică, forma
rea de cadre în țările in curs de 
dezvoltare, transferul de tehnologie 
către aceste țări corespund unor 
preocupări majore ale O.N.U., nece
sității accelerării progresului econo
mic și social al țărilor in curs de 
dezvoltare, eliminării decalajelor ce 
le separă de statele avansate 
punct de vedere industrial.

★
în cadrul dezbaterilor din Comi

tetul politic special al Adunării Ge
nerale asupra problemei folosirii in 
scopuri pașnice a teritoriilor subma
rine a luat cuvintul reprezentantul 
țării noastre, Aurel Cristescu. Evi
dențiind convingerea fermă a Româ
niei asupra necesității întăririi 
legalității internaționale și dreptului 
in relațiile dintre state, precum și 
sprijinul pe care țara noastră il a- 
cordă acțiunii de dezvoltare și de co
dificare a dreptului internațional, în 
vederea unei stabiliri mai precise a 
drepturilor și îndatoririlor reciproce 
ale statelor, vorbitorul a subliniat in
teresul constant pe care guvernul 
român îl acordă acestei probleme.

Importanța pe care România o a- 
cordă acestui domeniu a fost subli
niată, recent, în declarațiile comune 
semnate cu ocazia vizitei președinte
lui Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în mai multe țări 
de pe continentul latino-american — 
a afirmat reprezentantul țării noastre.

România, care a sprijinit adopta
rea rezoluției în această privință în 
cadrul sesiunii a 27-a a Adunării Ge
nerale, se pronunță, in continuare, în 
favoarea convocării Conferinței cu

privire la dreptul mării, in 1974. De
legația română subliniază necesita
tea respectării ferme a principiului 
universalității in privința participă
rii la această conferință, care va tre
bui să ofere tuturor statelor posibi
litatea de a-și expune pozițiile și de 
a negocia ținind seama de interesele 
tuturor statelor și, în special, ale ce
lor in curs de dezvoltare, adoptînd 
hotăriri general acceptabile — a ară
tat reprezentantul țării noastre, >

★
Comitetul general (Biroul) al Adu

nării Generale a O.N.U. a hotărit să 
recomande înscrierea pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a unui, punct 
referitor la „Ocuparea ilegală de că
tre forțele militare portugheze a u- 
nor părți din Republica Guineea- 
Bissau și actele de agresiune co
mise de acestea contra poporului re
publicii". înscrierea punctului a fost 
cerută de un număr de 58 state — 
între care și România.

din

„INTRE CUBA Șl VENEZUELA
EXISTĂ 0 ATMOSFERĂ
DE SINCERĂ PRIETENIE"

DECLARAȚIA 
PREȘEDINTELUI 

RAFAEL CALDERA
CARACAS 20 (Agerpres). — Pro

cesul normalizării relațiilor dintre 
Cuba și Venezuela se bucură de 
sprijin popular in ambele țări, a de
clarat in cadrul unei conferințe de 
presă radiotelevizate șeful statului 
venezuelean, Rafael Caldera. El a 
subliniat că între Cuba și Venezuela 
există o atmosferă de sinceră prie
tenie și înțelegere, iar „apropierea 
intre cele două popoare frățești se 
înscrie in cadrul noilor perspective 
care se deschid in emisferă", relevă 
agenția Prensa Latina.

Venezuela — a afirmat președin
tele Caldera — caută pe de o parte 
o soluție juridică privind normali
zarea relațiilor cu Cuba in sinul Or
ganizației Statelor Americane (O.S.A.) 
și, pe de altă parte, o mai mare a- 
propiere cu Cuba bazată pe respec
tul mutual și pe înțelegerea intere
selor majore ale țărilor Americii 
Latine.

Noi succese ale
forțelor patriotice 

din Guineea-Bissau
GUINEEA BISSAU 20 (Agerpres).

— In luptele desfășurate împotriva 
trupelor colonialiste portugheze, for
țele patriotice din Guineea-Bissau au 
obținut noi succese. Potrivit unui co
municat publicat la Conakry, patrio
tii au declanșat o serie de atacuri cu 
artilerie ușoară, pe mai multe fron
turi, distrugind instalațiile militare 
ale inamicului din orașul Farim și 
provocînd mari pierderi trupelor 
colonialiste fortificate în Buruntuma
— singurul punct care se mai află 
încă sub ocupația portugheză în zona 
estică a țării.

Rezultatele definitive
ale alegerilor din Turcia

ANKARA 20 (Agerpres). — După 
cum relatează, din Ankara, agenția 
France Presse. Comisia electorală 
turcă a aprobat, vineri seara, rezul
tatele definitive ale recentelor ale
geri, rezultate anunțate joi de pos
turile de radio turce.

Parlamentul, in noua sa compo
nentă. urmează să se întrunească 
țniercurea viitoare, iar actualul gu
vern. condus de premierul Nairn 
Talu. trebuie să-și prezinte demisia 
imediat după anunțarea rezultatelor 
oficiale ale alegerilor.

Rezultatele oficiale definitive se 
prezintă astfel :

In Medjilis, Partidul republican al 
poporului deține 185 locuri. Parti
dul dreptății are 149 locuri, Parti

dul salvării naționale — 48, Parti
dul democratic — 45 locuri. Parti
dul republican al încrederii — 13 
locuri, deputății independenți — 
6 locuri. Partidul acțiunea națio
nalistă — 3 locuri. Partidul uni
tății — un loc.

în Senat, majoritatea rămîne de 
partea Partidului dreptății, intrucît 
au fost aleși, prin acest sufragiu, 
doar aproximativ o treime din mem
brii Camerei superioare a parlamen
tului. Pe partide, locurile de sena
tori disputate în confruntarea elec
torală au fost repartizate astfel: 
Partidul republican al poporului — 
25, Partidul dreptății — 22, Parti
dul salvării naționale — 3 locuri
și Partidul republican al încrede
rii — un loc.

Situația din Chile
CONTINUA EXECUȚIILE, ARESTĂRILE, STAREA DE URGENȚA

SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager
pres). — Din Santiago de Chile - 
agențiile de prosă relatează că adep- 
ții Unității Populare continuă sâ 
constituie ținta represiunilor organi
zate de autoritățile militare. Astfel 
— menționează agenția Prensa Lati
na — în ultimele 48 de ore. directo
rul general al poliției, generalul 
Ernesto Baeza, a făcut cunoscut ofi
cial că 15 persoane au fost executate 
în orașul La Serena, după o sentință 
sumară. Totodată, șeful zonei de1 ur
gență al provinciilor din estul țării, 
generalul de brigadă Sergio Guzman, 
a declarat că alte șase persoane au 
fost împușcate în localitatea Puerto 
Monte, sub acuzația de a fi „atacat 
o patrulă militară".

Potrivit agenției Associated Press, 
intre cei executați în ultimele zile 
se numără și directorul Orchestrei 
simfonice pentru copii, Jorge Pena.

Pc de altă parte, agențiile de pre
să arată că starea de urgență și res
tricțiile de circulație — decretate la 
11 septembrie — continuă să fie 
menținute în vigoare. Continuă, de 
asemenea, activitatea tribunalelor 
militare, în fața cărora sint aduși 
numeroși oameni arestați in zilele

care au urmat loviturii de stat mi
litare. în acest sens, agențiile France 
Presse șl A.P. relatează despre sen
tința pronunțată de tribunalul mili
tar din orașul Concepcion, de con
damnare la ani grei de închi
soare a 14 persoane, acuzate de 
participare la un presupus complot. 
Intre aceștia se află șl Vladimir 
Contreras, secretarul regional al 
partidului comunist. De altfel, colo
nelul Guillermo Arancibia Arrate, 
noul director al serviciului închiso
rilor pe intfeaga țară, evaluează la 
circa 3 500 numărul total al deținuți- 
lor politici pe care îi are sub supra
veghere. Este vorba numai de per
soane „triate", în prealabil de comi
siile militare de anchetă și aflate, 
deci, în prevenția Consiliului dc 
război.

Referindu-se la soarta secretaru
lui general al Partidului Comunist 
din Chile, Luls Corvalan, arestat de 
mal multe săptămîni sub acuzația de 
înaltă trădare, agenția A.N.S.A. pre
cizează că acesta continuă să se afle 
in incinta Școlii militare „Bernardo 
O’Higgins", fără să se cunoască alte 
amănunte cu privire la procesul care 
urmează să aibă loc.

Convorbirile premierilor
R. D. Germane

și R. D. Vietnam
BERLIN 20 (Agerpres). — La Ber

lin au continuat simbătă convorbi
rile dintre Horst Sindermann, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., și Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, primul ministru al guver
nului R. D. Vietnam, care se află 
într-o vizită oficială în R.D.G. — 
transmite agenția A.D.N.

Belgradului de sub
ocupația fascistă

DRESDA

0 consfătuire consacrată 
dezbaterii unor probleme 

ideologice actuale

BERLIN 20 (Agerpres). — O con
sfătuire consacrată dezbaterii unor 
probleme ideologice actuale, la care 
au luat parte conducători ai orga
nelor politice din armatele țărilor 
socialiste participante la Tratatul de 
la Varșovia, a avut loc la Dresda, 
intre 18 și 20 octombrie a.c.

La consfătuire a fost prezentă și 
o delegație a Consiliului politic su
perior al armatei noastre, condusă 
de general-maior Constantin Antip, 
secretar adjunct al Consiliului po
litic superior.

BELGRAD 20. — Corespondentul 
Agerpres, S. Morcovescu, transmite : 
Simbătă s-au împlinit 29 de ani de 
Ia eliberarea Belgradului de sub o- 
cupația fascistă. Ca în fiecare an, 
ziua de 20 octombrie a prilejuit o 
suită de manifestări consacrate aces
tei sărbători.

In preajma lui 20 octombrie au 
avut loc numeroase manifestări cul
turale și sportive, iar cele mai me
rituoase realizări din domeniile in
dustriei. agriculturii, științei și ar
tei au fost distinse cu tradiționale 
..Premii ale lui octombrie". Au fost 
organizate expoziții de artă cu lu
crări inspirate din viața capitalei, 
iar în cadrul Festivalului internațio
nal de muzică de la Belgrad a fost 
programat un concert simfonic.

Manifestarea centrală a avut loc 
simbătă în localitatea Iainți, din a- 
propiere de Belgrad, pe locul unde 
ocupanții fasciști au executat mii de 
patrioți iugoslavi. Memoria celor 
care și-au dat viața pentru elibe
rarea capitalei a fost cinstită de un 
mare număr de pionieri, tineri, mun
citori și foști deținuți în lagărul de 
la Iainți, precum și de numeroși lo
cuitori ai Belgradului. Tot simbătă 
a fost organizat tradiționalul marș 
al eliberatorilor Belgradului. La 
Mormîntul eliberatorilor, la Monu
mentul eroilor de la Kalemeddan și 
Ia Monumentul eroilor sovietici au 
fost depuse coroane de flori.

agențiile de presă transmit
Ambasadorul României 

în Uniunea Sovietică, Gheor- 
ghe Badrus, a fost primit de N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. In ca
drul convorbirii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
fost discutate unele probleme de in
teres reciproc.

cest prilej, el a avut convorbiri cu 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia'.

narii din administra
ția publică. O rapidă 
rezolvare — ceruta de 
președintele Peron — 
așteaptă diversele pro
iecte de legi incorpo
rate in așa-numiiul 
..pachet economic", 
care se refera la in
vestițiile 
străin, 
rea 
nouă 
activității 
derilor de stat, la 
pararea muncii si a 
producției naționale, 
dezvoltarea industriei 
și a mineritului etc. 
De asemenea. sint 
propuse spre dezbate
re legea chiriilor și 
un proiect privind 
modificări in sfera 
activității bugetare.

Încheierea dezbate
rilor asupra tuturor 
acestor legi este pre
văzută in scurtă vre
me și. în numele ne
cesității unei operati
vități sporite a corpu
rilor legislative. se 
discută despre stabili
rea unor noi norme de 
lucru, respectiv stabi
lirea unor limite ale 
duratei intervențiilor 
parlamentarilor.

In sfirșit. un al 
treilea eveniment ur
mărit cu deosebită a- 
tenție a fost întilnirea 
dintre conducătorii 
Confederației Gene
rale a Muncii și cei ai 
Confederației Gene
rale Economice (orga
nizație care reprezin
tă interesele între
prinderilor mici și 
mijlocii), cele două 
organisme care au 
semnat — cu avizul 
guvernului — ..pactul 
social", devenit baza 
programului economie 
și social promo
vat de Frontul justi-

de capital 
comercializa- 

cerealelor. o 
reglementare a 

intreprin- 
a-

țialist. La sfirșitul re
uniunii a fost dat pu
blicității un comuni
cat prin care se a- 
nunță înființarea unei 
comisii mixte, avind 
ca atribuții coordona
rea și 
comun 
derilor 
misia ............
să-și desfășoare 
vitatea prin 
rea primelor rezultate 
ale actualei etape de
finită recent de minis
trul economiei. Jose 
Gelbard, ca „o etapă 
orientată spre redis
tribuirea venitului și 
expansiune 
mică".

Inregistrind 
alert al vieții ....... 
interne încă din pri
mele zile ale noului 
mandat al generalu
lui Peron, modul sis
tematic in care încep 
să fie traduse in prac
tică acțiunile pro
gramate. observatorii 
din Buenos Aires le 
apreciază ca semnifi
cative pentru carac
terul pe care pre
ședintele intenționea
ză sâ-l imprime gu
vernării sale.

De altfel, cuvinta- 
rea pe care noul șef 
al statului a ținut-o 
în ziua instalării sale 
cuprinde ca element 
definitoriu chemarea 
adresată întregii na
țiuni argentinene de 
a depune eforturi 
constante, in condiții
le unei riguroase dis
cipline sociale. ..pen
tru aplicarea progra
mului economic, 
reconstrucției 
nale".

aplicarea de 
acord a preve- 
acordului. Co- 
a și început 

acti- 
evalua-

econo-

ritmul 
politice

Valentin 
PAUNESCU

Buenos Aires

Ministrul justiției al 
României, Teoâ°r Vasiliu, a etec- 
tuat, între 15 și 20 octombrie, o vi
zită oficială în R. F. Germania, la 
invitația ministrului federal al jus
tiției, Gerhard Jahn. Cu acest pri
lej. intre cei doi miniștri au avut 
loc. la Bonn, convorbiri, în cadrul 
cărora s-a efectuat un schimb re
ciproc de informații cu privire Ia 
preocupările celor două ministere. Cu 
ocazia deplasărilor făcute în landu
rile Hessa și Bavaria, ministrul ro
mân a avut un schimb util de ve
deri cu miniștrii justiției din cele 
două landuri, precum și cu alte per
sonalități in domeniul legislației, a 
vizitat instituții juridice.

Comemorarea Iui Dimi- 
trie Cantemir. La universitatea 
Washington, din Seattle (S.U.A.), 
a avut loc o manifestare de
dicată celebrării a 300 de ani de 
la nașterea lui Dimitrie Cantemir. 
Prof. Peter Sugar și Mircea Borcilă, 
profesor oaspete, au vorbit in fața 
studenților și profesorilor universi
tății despre personalitatea politică și 
științifică a marelui cărturar român, 
precum și despre locul său în miș
carea de idei a epocii. O 
altă manifestare consacrată ani
versării lui Dimitrie Cantemir a a- 
vut loc simbătă la Londra. In ca
drul serii românești organizate la 
„Co-Operative Hali", președintele A- 
sociației de prietenie Anglia—Romă? 
nia, Edgar Young, a vorbit' despre 
viața, personalitatea și opera mare
lui învățat român.

Todor Jivkov, p^ ^etar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, a făcut o vizită neoficială in 
Cehoslovacia, cu prilejul deschiderii 
expoziției bulgare la Praga. Cu a-

Cel de-al Vffl-lea Con
gres sindical mondial dc 13 
Varna a continuat sîmbătă. în șe
dință plenară, dezbaterile generale 
pe marginea raportului introductiv 
prezentat de Pierre Gensous, secre
tar general al F.S.M., și a proiectelor 
de documente ce urmează a fi adop
tate in ultima zi a congresului.

ln orașul Feucht, din apro
pierea Niirnbergului, a avut loc 
congresul Asociației de astro- 
nautică „Hermann Oberth". 
Congresul a fost dedicat jubi
leului a 50 de ani de la apari
ția cărții „Racheta spre spațiile 
interplanetare", scrisă de H. 
Oberth, operă fundamentală a 
tehnicii rachetelor și astronau- 
ticii. Este vorba de lucrarea cu 
care H. Oberth și-a susținut, la 
18 mai 1923, examenul de di
plomă la Universitatea din 
Cluj. După cum se știe, cu oca
zia vizitei făcute de H. Oberth 
anul trecut in România, el a pri
mit titlul de doctor honoris 
causa al Universității din Cluj.

•K
La încheierea Festivalului in

ternațional al filmului științific, 
organizat in stațiunea Zlatnii 
Piaseți (R.P. Bulgaria), cinema
tografia română a primit di
ploma de onoare pentru contri
buția adusă la istoria cinema
tografiei științifice prin filmele 
„Șl medicii au început să fil
meze" și „Premieră după 75 de 
ani". Cineastul român Ion Bos
tan a primit o diplomă de 
onoare pentru filmul „Pădurea 
scufundată".

PRAGA 20. — Corespondentul
Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Cu prilejul Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România, colonelul Petru 
Rotariu, atașatul militar și aero la 
Praga. a depus, împreună cu repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, ai armatei ceho
slovace, coroane de flori la monu
mentele și cimitirele ostașilor ro
mâni căzuți pentru eliberarea Ceho
slovaciei de sub ocupația fascistă, 
din localitățile Zvolen, Banov, o- 
meriz și Brno. Cu același prilej, 
atașatul militar român a avut o în- 
tilnire cu militarii unei unități a 
armatei cehoslovace, cărora le-a 
vorbit despre semnificația Zilei Ar
matei Republicii Socialiste România. 
In continuare a fost vizionată o ex
poziție de fotografii și au fost pre
zentate filme documentare inspirate 
din viața și activitatea militarilor 
români.

Înfrățirea orașelor
HUNEDOARA
Șl ARGENTEUIL

Comitetul consultativ al 
Asociajiei Europene a Libe
rului Schimb (A.E.L.S.), £or- 
mat din reprezentanți ai sindicate
lor și patronilor din cele șapte țări 
membre in această organizație, s-a 
întrunit, în zilele de 18 și 19 octom
brie, la Geneva. La încheierea dez
baterilor, președintele reuniunii a 
declarat presei că, in perioada ur
mătoare, membrii A.E.L.S. iși vor 
dezvolta relațiile economice cu toa
te statele, existind perspective favo
rabile de extindere a raporturilor cu 
țările socialiste.

Spre deosebire de alte orașe ale Europei în care s-au înregistrat adevă
rate zile de canicula, la Munchen (R. F. Germania) iarna și-a anun|at so
sirea prin căderea primilor fulgi ^de zăpadă. In fotografie j o stradă din 

Z/lunchen
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Libia a hotăiît să încete
ze toate exporturile de pe
trol către S.U.A., 'n^pind de 
la 19 octombrie — a anunțat postul 
de radio Tripoli, citat de agenția 
M.E.N. Se menționează că Libia ex
porta spre S.U.A. 11,1 la sută din 
întreaga sa producție. Totodată, pos
tul de radio Tripoli a anunțat că 
guvernul libian a hotărit să reducă 
producția zilnică de petrol a țării 
cu 5 la sută și să sporească prețul 
petrolului brut de la 4,6 la 8,9 dolari 
per baril.

PARIS 20. Corespondență de 
la P. Diaconescu. — Vineri 
seara a avut loc, la primăria 
municipiului Argenteuil, din 
departamentul Val d’Oise, sem
narea pactului de înfrățire din
tre acest oraș și municipiul 
Hunedoara. Documentul a fost 
semnat de Gheorghe Vdșiu, 
primar al municipiului Hune
doara, și de Victor Dupuis, pri
marul municipiului Argenteuil. 
In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, ei au evocat vechile re
lații de prietenie și colaborare 
dintre Franța și România, ex- 
primindu-și speranța ci înfră
țirea celor două orașe va con
tribui la adincirea cunoașterii 
reciproce între popoarele român 
ți francez.

La ceremonia semnării au 
participat Lăon Feix, vicepre
ședinte al Adunării Naționale 
Franceze, deputat de Val 
d'Oise, Fernand Chatelain, se
nator, alte oficialități locale, un 
numeros public. A fost prezent, 
de asemenea, Marcel Ghiber- 
nea, ministru consilier al Am
basadei române din Paris.

In cadrul festivităților prile
juite de acest eveniment, la 
Casa de cultură din Argenteuil 
a fost deschisă expoziția de 
fotografii „Romăpla — azi".
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