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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe președintele consiliului 

de administrație al firmei „Rolls Royce"
Președintele Consiliului de Stat 

al Republici’! Socialiste România, 
tovarășul Nîcolae Ceaușescu, a pri
mit, luni dimineața, pe membrii 
delegației firmei britanice „Rolls 
Royce", în frunte cu Sir Kenneth 
Keith, președintele consiliului dc 
admihi-strație, care se află într-o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Emil Bodnaraș, vicepre

ședinte al Consiliului de Stat, Va- 
sile Pungan, consilier al președin
telui Consiliului de Stat.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut o convorbire cordială cu 
oaspeții, în cadrul căreia au fost 
discutate probleme privind colabo
rarea și cooperarea dintre indus
tria română și firma „Rolls Royoe", 
atit în ramura construcțiilor aero
nautice, cît și în alte domenii.

La ordinea zilei, stringerea

și însilozarea furajelor
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PREGĂTIREA
SECTORULUI ZOOTEHNIC

PENTRU IARNĂ
Tn zilele acestei toamne, odată cu 

lucrările care au stat și stau 
încă in atenție — culesul, trans
portul, depozitatul porumbului și al 
oelorialu? cultun — se situează la 
loc de frunte printre preocupările 
erodărilor si PREGĂTIRILE 
PENTRU IARNA IN SECTO
RUL ZOOTEHNIC. Nu peste 
multă vrane, vitele și oile vor 
trebui hrănite cu fin. nutreț însilo
zat etc. (Bineînțeles, pină atunci 
vor trebui să pășuneze pe isla
zuri. finețe sau pe terenurile eli
berate de culturile tirzii. ceea ce 
va permite o economie însemnată 
la furajele conservate). De aceea, 
cea mai mare atenție trebuie a- 
cordată. in această perioadă, asigu
rării necesarului dc furaje.

în scrisoarea adresată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu organelor 
5i organizațiilor de partid, de stat, 
tuturor lucrătorilor și specialiști
lor din agricultură, arătindu-se 
importanta dezvoltării sectorului 
zootehnic, a creșterii producției de 
came și lapte, se sublinia necesi
tatea stringerii, transportării, de
pozitării și insilozării furajelor. 
Urmind acest îndemn, in toate ju
dețele s-au desfășurat ample ac
țiuni : s-a organizat cositul fine- 
telor. al otavei. însilozarea porum
bului care nu a putut ajunge la 
maturitate, a cocenilor, a altor 
produse secundare ale culturilor de 
cimp.— cum sint frunzele și cole
tele de sfeclă de zahăr — resturile 
din grădinile de legume etc. In nu
meroase unități agricole s-au asi
gurat in întregime furajele nece
sare sectorului zootehnic, iar In 
multe locuri s-au și creat rezerve 
importante. Astfel, întreprinderile 
agricole de stat din județele Dolj, 
Tulcea, Brăila, Sălaj, Maramureș, 
Teleorman și Vîlcea și-au pregătit,

uneori in cantități mai mari dorit 
cele prevăzute, necesarul de fin. iar 
cele din județele Dolj, Arad, Bihor, 
Prahova. Argeș, Gorj, Bacău. Va
slui, Brașov, Bistrița, Maramureș 
au depășit planul dc insilozări. De 
asemenea. cooperativele agricole 
din județele Dolj, Constanța. Pra
hova. Dîmbovița, Argeș, Vîlcea,

se pot însiloza ? Nicidecum. în 
cooperative se cultivă 13 000 hectare 
cu sfeclă de zahăr, ceea ce ar fi 
permis să se insilozeze 75 000 tone 
frunze și colete. Deși sfecla a fost 
recoltată de pe 9 650 hectare, deci 
74 la sută din suprafața cultivată, 
s-au însilozat numai 15 000 tone de 
frunze și colete. Ce s-a intîmplat

Sațu-Mare. Mureș și Harghita au 
strins toate cantitățile prevăzute de 
fin.

Cu toate că anul acesta a fost un 
an relativ bun pentru producția de 
furaje, cu toate că unele cantități 
de porumb care n-au ajuns la ma
turitate sint bune de insilozat, cu 
toate că in cea mai mare parte a 
țârii cocenii de porumb au o sucu
lentă destul de ridicată (ceea ce 
permiie insilozarea lor cu bune re
zultate). așa cum rezultă din da
tele centralizate la Ministerul Agri
culturii, în cooperative agricole din 
județele Ialomița, Timiș. Gorj, Ca- 
raș-Severin, Iași, Cluj, Alba, Olt nu 
au fost insilozate nici jumătate din 
cantitățile prevăzute. In cooperati
vele agricole din județul Ilfov, de 
exemplu, din cele 390 000 tone 
furaje prevăzute a se .însiloza 
in cooperative s-a realizat circa 
jumătate. Au fost oare epuizate 
aici toate resursele de furaje care

cu restul ? Asemenea calcule gos
podărești pot fi făcute — și 
ce bine ar fi să fie făcute 
— nu numai în județul Il
fov (și nu numai pentru coletele și 
frunzele de sfeclă de zahăr), ci in 
toate județele si mai ales in acelea' 
unde de ne acum se simte nevoia 
echilibrării balanței furajere.

După cum se știe. Ministerul A- 
griculturii a stabilit din timp, îm
preună cu direcțiile agricole jude
țene. ne baza efectivului de ani-

male, ce cantitate de furaje 
mează să se insiloze'ze în coope
rativele agricole din fiecare județ. 
Intre timp, direcțiile agricole din 
unele județe au prevăzut insiloza- 
rea unor cantități mai mici. Care 
pot fi consecințele diminuării co
telor de furaje insilozate nu-i greu 
de prevăzut. Iată de ce in aceste 
zile, in toate unitățile agricole e 
nevoie sâ se desfășoare acțiuni 
ample in vederea însilozării tutu
ror coJetclor si frunzelor do sfeclă 
de zahăr și a unor cantități cit mai 
mari de coceni dc porumb. Spre a 
economisi furajele, se recomandă 
cercetarea atentă a fiecărui lan in 
parte ; așa se va vedea ce știuleți 
nu pot ajunge la maturitate. Aceș
tia trebuie recoltați și insilozați 
separat, după o tehnologie spe
cială. De asemenea, cocenii de po
rumb care nu se lnsilozează tre
buie stripsi si depozitați cu grijă 
in apropierea sectoarelor zooteh
nice.

Ținind seama de importanta deo
sebită pe care o are pregătirea ier
natului in sectorul zootehnic, or
ganele județene de partid si de 
stat au datoria ca. paralel cu cele
lalte lucrări de sezon, să urmă
rească îndeaproape însilozarea tu
turor furajelor. E o sarcină 
gentă si de mare răspundere 1

Raidul nostru în județele
DOLJ, ARGEȘ, OLT

Colectivul de oameni ai muncii de la Uzina de mașini grele din 
succese în marea cronica a întrecerii socialiste consacrate înfăptuirii cincinalului înainte de 
gine : echipa condusă de Constantin Roșu și Gheorghe Căpriță face o ultima verificare a “ 

joasă presiune destinat turbinei de 330 MW Foto . E. Dichiscanu

* Pină in prezent, cinci mari 
unități industriale din județul 
Iași au anunțat îndeplinirea sar
cinilor de plan pe primii trei 
ani ai cincinalului, la principalii 
indicatori economici. Colectivele 
întreprinderii de antibiotice. Fa
bricii de tricotaje Moldova, în
treprinderii de prelucrare a 
lemnului, întreprinderii de con
fecții din Iași și întreprin
derii mecanice de material ru
lant din Pașcani, care au obți
nut acest succes, vor produce 
suplimentar, pină la sfirșituil 
anului, o producție evaluată la 
812 milioane de lei.

• Un act de naștere semnat de Alexandru loan Cuza
• De la „fonderia de tunuri" la sfredelul comorilor sub
terane • Așa se călesc caracterele O însemnări de la

întreprinderea de utilaj petrolier din Tirgoviște

spre universalitate 
a gindirii filozofice 

eantemirești

e în județul Alba, 6 mari uni- ' 
lăți industriale — întreprinderea 
minieră Baia de Arieș, salina 
Ocna Mureș, întreprinderea me
talurgică de metale neferoase 
Zlatna, întreprinderea de încăl
țăminte „Ardeleana" din Alba 
Iulia, întreprinderea de utila
je miniere și reparații din a- 
ceeași l-ocalitate și fabrica de 
tricotaje „Sebeșul" — au raportat 
pină acum îndeplinirea planului 
de producție pe primii 3 ani ai 
cincinalului. Colectivele indus
triale care au consemnat' acest 
succes vor realiza, pină la finele 
lui 1973, o producție globală su
plimentară prevederilor,de plan 
aferente celor trei ani în va
loare de aproape 300 milioane 
lei, care se va concretiza in im
portante cantități de minereu și 
metale neferoase, produse chi
mice, sare, încălțăminte etc. In 
9 luni și jumătate, minerii de 
la salina Ocna Mureș au obținut 
in plus 500 000 tone sare, iar 
muncitorii Fabricii de tricotaje 
de la Sebeș au livrat suplimen
tar unităților comerciale din 
țară și la export 84 000 perechi 
de ciorapi.

întreprinderea de u- 
tilaj petrolier din Tîr- 
goviș.te și-a înscris pe 
răboj un veac de exis
tență.. Actul ei oficial 
de naștere il constituie 
decretul semnat la 4 
august 1864 de domni
torul Alexandru loan 
Cuza, in care se spu
nea : „Se va clădi pe 
ruinele palatului - Ve
chilor domni români 
din Tirgoviște o fon- 
derie de tunuri". Dar 
construcția Arsenalu
lui tirgoviștean a în
ceput mai tirziu, abia 
in 1872 fiind dotat cu 
scule și mașini.

In august 1944, eve
nimentul istoric inter
venit in destinul po
porului nostru are un 
profund ecou și în co
lectivul de 
de aici. In 
comuniștii, 
Arsenalului 
cu însuflețire patrioti
că la chemarea „To
tul pentru front, totul 
pentru victorie !“. 
anii care urmează,

iau parte la eforturile 
întregului popor pen
tru vindecarea rănilor 
războiului și . pentru 
reconstrucția țării ; 
atunci, la inițiativa or
ganizației de partid, 
se intervine pe lingă 
Ministerul Comunica
țiilor și,, ca urmape, 
prin legea nr. 638 din 
8 august 1945. Arsena
lul este transformat în 
Atelierele C.F.R. Tir- 
goviște, sprijinind re
facerea căilor ferate 
distruse de război. 
Cițiva ani mai tirziu, 
intrucit se afla în cen
trul unei zone petro
lifere, ' ' .
își schimbă din 
profilul, 
zină constructoare 
utilaj 
atunci, uzina a cunos
cut o continuă dez
voltare. Statul a făcut, 
an de an, investiții 
pentru modernizarea 
și dezvoltarea capaci
tăților ei de produc
ție.

„I.U.P."

treptat o marcă de 
prestigiu nu numai in 
țara noastră, ci și pes- 

• te hotare. Instalațiile, 
utilajele și agregatele 
pe care le produce se 
exportă în peste 30 de 
țări din Europa, Asia 
și Africa. O serie de 
parteneri externi ai 
Întreprinderii și-au 
sporit substanțial, an 
de an, cererile. De 
pildă, Uniunea Sovie
tică, Cehoslovacia, 
Pakistanul și Repu
blica Democrată Ger
mană solicită tot mai 
mult instalațiile de 
foraj F.A. 12. Numai 
Republica Populară 
Chineză importă a- 
nual, in medie, 50 de 
instalații de foraj de 
tipul I.C. 5.

Dar înainte de orice, 
uzina centenară tîrgo- 
vișteană reprezintă un 
colectiv de muncă

Activitatea desfășurată pe multiple 
•'lanuri de către domnitorul moldo- 

‘Vean și-a căpătat poate încununarea, 
Strălucită pentru timpul in care a 
trăit și pilduitoare pentru generațiile 
următoare ei, in demersul de a des
cifra mari probleme ale filozofiei.

Ia sfera atit de complicată și difi
cilă a chestionării problemelor lu
mii și aie vieții istorice, ale cosmo
sului șl ale omului, apariția lui Di- 
mitrie Cantemir nu a constituit, in 
spațiul cuprins intre Dunăre și Car- 
pați, un fenomen intimplâtor, după 
cum nu a rămas nici fără consecințe 
rodnice pentru spiritualitatea noastră. 
Gindirea filozofică a lui Dimitrie 
Cantemir a fost, 
dusul lumii in 
care a trăit, al 
stadiului pe ca- 
re-1 atinsese cul
tura românească 
și, in bună măsu
ră, al orientărilor 
filozofice, 
tradictoril, 
fertile 
dezvoltarea spiri
tului, caracteris
tica marilor școli 
grecești, in care 
trații ale culturii 
tmuator al operei cronicarilor, a lui 
Miron Costin in special, cunoscător 
profund al sistemelor filozofiei an
tice grecești, al platonismului, ai 
aristotelismuluâ și al neoaristo- 
telismului si, in egală măsură, al dis
putelor teologice ale timpului. Dimi- 
trie Cantemir se ilustrează, primor
dial, ca un rinditor original ; in o- 
pera Iui, datul filozofic al trecutului 
sau cel contemporan lumii pe 
care a cunoscut-o Îndeaproape nu se 
armonizează eclectic, ci este gindit 
critic, analizat și disecat in vede
rea elaborării unei concepții care sa 
răspundă deopotrivă aspirațiilor na
ționale, experienței social-politice a 
ginditorului și necesităților intrinseci 
ale teoriei, rigorilor științifice.

Efortul critic de a lua in stăpl- 
nire gindirea șl experiențele umane, 
de a înscrie in cimpul generalității 
practica social-politică. frâmintănle 
si aspirațiile oamenilor, de a le de
termina resorturile nemijlocite sau 
cauzele care scapă observației ime
diate au constituit, de-a lungul ie- 
toriel gindirii filozofice, trăsături 
distinctive ale marilor creatori de «»- 
teme si Dimitrie Cantemir stă. din 
acest punct de vedere, alături de eu 
Căutarea naturii absolutului și a 
structurii sale, ca si a căilor .prin 
rare poate fi cunoscut, a modalități
lor de afirmare și realizare a ființei

con- 
dar 

pentru

Instalații de intervenție „r—40

umane intr-un univers deschis infi
nitului au fost și rămîn teme ale 
filozofiei. Cărturarul român. al 
cărui nume a fost înscris la St. Gene
vieve in galeria marilor creatori cu 
care se mindrește umanitatea, și-a 
creat universalitatea nu numai prin 
tematica pe care a abordat-o, dar și 
prin soluțiile pe care le-a furnizat 
multora dintre problemele filozofiei.

Aflat departe de țară — in capita
la Imperiului Otoman — dar cu gin- 

, dul la Moldova și poporul său, 
Dimitrie Cantemir și-a început acti
vitatea filozofică publicind, in limba 
română și greacă, lucrarea Divanul 
sau Gilceava înțeleptului cu Lumea 
sau Giudețul Sufletului cu Trupul.

Nu avea pe 
tunci decit 24 de 
ani. dar se ilus
tra ca un mare 
patriot si cugetă
tor. a cărui fi
nețe și profunzi
me de gindire ii 
permiteau ana
liza problemelor 
raportului dintre 
cosmos si micro
cosmos. a struc

turii lumii, a raportului dir.tre om 
si lume, a raportului dintre destin 
si divin.

Dacă Leibniz, de pildă, in operele 
sale, fără a renunța la ideea unei 
forțe supranaturale, își propunea e- 
laborarea unei etici in care acțiunea 
umană era gindită ca esențială in 
viața omului, dacă, de asemenea, in 
opera lui Bacon, Hobbes, Locke și a 
iluminiștilor francezi etica era con
cepută ca un mijloc esențial de rea
lizare a omului, in lucrarea de în
ceput a lui Dimitrie Cantemir omul 
era gindit nu ca un rob al lumii, ci 
stăpin al ei — sau, mai degrabă. Can
temir gindea posibilitatea transfor
mării omului din rob in stăpin al 
lumii. Expresia celebră, programatică 
si cu adinei rezonante In conștiința, 
cultura și filozofia românească „Nu 
rob, ci stăpin lumii ți-au lăsat, de 
aceea tu pe dinsa iară nu ea pre 
tine stăpinește" exprimă simbolic și 
direcțional umanismul ginditorului, 
încrederea sa în posibilitatea omu
lui de a se transforma pe el însuși și 
a face din lume o lume a omului.

Conștient de însemnătatea filozofiei 
și a gindirii logice, D. Cantemir a 
reușit să elaboreze pentru prima dată

300 DE ANI

DE LA NAȘTEREA 

MARELUI CĂRTURAR

nu lipseau infii- 
ooci dental e. Con-

a-

Co ni. unlv» dr. Gh. CAZAN

(Continuare in pag. a IV-a)

Recoltatul furajelor pentru siloz la cooperativa agricolă Tufești, judejul 
Brăila

Intr-o discuție despre participarea directă a cetățenilor Ja viața publică, avută nu de mult la Cluj, 
tovarășul CORNEL BORDEANU, prim-vicepreșe- 
dintele comitetului executiv al consiliului popular 
municipal, ne preciza :

— O asemeriea Droble- 
mă trebuie in mod necesar 
abordată prin prisma unei 
prevederi 
legea de 
funcționare ____ ......
populare. Anume că. aces
tea isi întemeiază activi
tatea pe principiile demo
crației socialiste. asigu- 
rind participarea nemij
locită a tuturor cetățeni
lor fără deosebire de na
ționalitate, rasă, sex sau 
religie, la dezbaterea pe 
plan local a treburilor de 
stat si obștești si Ia 
făptuirea hotăririlor și 
măsurilor ce s-au luat.

de esență din 
organizare și ’ 
a consiliilor

da soluțiile optime cerule 
de viață, de realitatea con
cretă, cotidiană. De fapt,

în-

— Dec:, atragerea ți 
mobilizarea cetățeni
lor la rezolvarea tre
burilor obțtei, orga
nizarea participării lor 
directe la elaborarea 
și luarea hotăririlor 
au devenit astăzi o- 
bligații legale.

— Și era firesc să se in- 
timple așa. Participarea 
cetățenilor la luarea deci
ziilor este o garanție în 
plus că se va lucra întot
deauna în deplină cunoș
tință de cauză, că se vor

C Pe șantierul Uzinei cocso- 
chimice de la Galați, planul pe 
cel de-al treilea trimestru al 
acestui an a fost realizat in pro
porție de 130 la sută, iar în luna 
octombrie eforturile au fost in
tensificate. Ca urmare, colecti
vele de constructori raportează 
că au îndeulinit, de pe acum, 
planul anual valoric la obiecti
vul uzina cocso-chimică. Pină 
La 31 decembrie se prevede că 
se vor realiza suplimentar lu
crări in valoare de circa 35 mi
lioane lei, respectiv cu 130 mi
lioane lei peste prevederile pri
milor trei ăni ai cincinalului.

, (Agerpres)

tarea unei necesități obiecti
ve intr-un act normativ. Iar 
activitatea zilnică pe care 
fiecare- dintre noi, cadre
le de conducere din ad
ministrație, o desfășurăm 
ca deputați și, în același 
timp, ca funcționari pu
blici — la nivelul circum-

de inițiativă și muncă al 
maselor largi de cetățeni, 
pentru dezvoltarea multi
laterală și complexă — e- 
conomică, social-culturaliț 
și edilitar-gospodărească 
— a unității teritoriale in 
care am fost aleși, pe care 
o reprezentăm.

„PRIMĂRIA? 
NOI SÎNTEM!“

ASTFEL G1NDESC Șl ACȚIONEAZĂ CETĂȚENII DIN CLUJ, 
IAR REZULTATELE SE VĂD PE HARTA GOSPODĂREASCĂ

A ORAȘULUI
KZ ES

consemnarea expresă In 
lege a principiului parti
cipării nemijlocite a cetă
țenilor la rezolvarea pro
blemelor de stat și obștești 
corespunde intru totul sta
diului actual al dezvol
tării vieții noastre publice. 
Nu este altceva decit reflec-

scripțiilor electorale, al co
misiilor permanente de de
putați ale comitetului exe
cutiv și serviciilor consi
liului popular — dă mă
sura in care ne îndeplinim 
sarcina de a valorifica, in
tegral și in special orga
nizat. întregul ■ potențial

— Ați vorbit de va
lorificare integrală și 
organizată. La ce vă 
refereați atunci cind 
aminteați necesitatea 
caracterului organi
zat al acestei valori
ficări ?

— în primul rind. la o- 
bligația de a face totul 
pentru asigurarea func
ționării optime a structu
rilor și organismelor pre
văzute de lege : comite
te de locatari, comitete de 
cetățeni etc. care
gură accesul direct
cetățeanului la viața pu
blică. în al doilea rind, la 
necesitatea ca toate cele
lalte modalități „sui ge
neris", de atragere a ob- 
ștei la rezolvarea trebu
rilor sale — contacte ne
mijlocite, consfătuiri pe
riodice, întruniri și intil- 
niri curente etc., născute 
din experiență și practica 
— să se desfășoare organi
zat. în noțiunea de orga
nizare incluzind de aceas
tă dată, atit organizarea ca 
atare, cit șl consecvența, 
continuitatea, operativita
tea. eficienta — oricui e- 
videntă — a fiecărei ac
țiuni. Altfel spus, toate a- 
tributele necesare unei ac- 
tivițăți concrete, capabile să 
ofere nu numai sentimentul 
participării șl satisfacția 
realizării unui lucru sau al
tul prin participare.

1N ZIARUL DE AZI

asi- 
ai

— Eficiența se ve
rifică numai in ca-

Florin CIOBANESCU
(Continuare în pag. a II-a)
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FAPTUL;
DIVERS!

Prin „Scintela" nr. 9 596. organizația de partid sl colectivii! între
prinderii de aluminiu din Slatina adresau o scrisoare deschisă comu
niștilor si celorlalți oameni ai muncii din unitățile producătoare de 
utilaje pentru noile capacități de producție de aici — In special hala 
nr. 7 de electroliză — solicitindu-le să grăbească livrarea utilajelor teh
nologice pentru a ae putea recupera răminerlle in urmă. lnțelegind 
importanța deosebită pe care o are pentru economia națională in
trarea in producție a acestui obiectiv, majoritatea colectivelor vizate 
au răspuns, in scris, asumlndu-si obligația de a tace tot ce le stă in 
putință pentru a da curs solicitării colectivului din Slatina.

31 si
decibelii săi

I
I

De cltva timp, pe linia de 
autobuze nr. 31 din Capitală, 
<iu fost puse fn circulație mai 
multe mașini noi. Foarte bine. 
Nu știm insă dacă cel ce le-au 
„lansat" pe traseu au avut In
tre timp curiozitatea de a ve
dea fi, mai ales, de a auzi, cum 
circulă ele. îi asigurăm că le-ar 
putea urmări stind cu ochii în
chiși in oricare stafie. După... 
decibelii cu care ifi anunță 
fiecare manevră si, îndeosebi, 
fiecare oprire. De mirare este 
insd cd nu Ic aud si forurile 
răspunzătoare de liniștea ora
șului. Deși dispun de mijloace 
pentru a reduce sursele de zgo
mote la tăcere.

I
I
I

Cartea
satului

în comuna Răzvad. județul 
Dîmbovița, așa după cum rela
tam cu putină vreme in urmă, 
a fost inaugurat primul salon 
sătesc de pictură din tară. în 
care iși expun lucrările lor 
artiștii amatori din localitate. 
Zilele trecute, la aceasta s-a 
adăugat incă ..o premieră" si
milară : in centrul comunei a 
fost deschis un muzeu sătesc. 
Amenajat in două încăperi, el 
cuprinde mărturii deosebit de 
prețioase despre preocupările 
de ieri si de azi ale locuitori
lor acestei așezări, neîntrecut! 
crescători de animale sau cio
plitori in lemn. Alături de ama
torii de pictură, membrii cercu
lui de istorie de la școala gene
rală, care nu de mult au susți
nut în fata țăranilor cooperatori 
o adevărată sesiune de comu
nicări științifice, au acum des
chis un cimp larg de activitate^ 
Ei si-au propus să adune in a-' 
ceastă ..carte vie a satului" tot 
ceea ce ar 
păstrarea si cultivarea 
lor valoroase din trecutul

putea contribui la 
traditii- 

lui.

Căldură

Ce s-a intimplat după mai bine de 
două luni de la trimiterea. ce-i 
drept, cu multă promptitudine, a 
răspunsurilor ? întrucit apelul colec
tivului din Slatina se adresa. In 
primul rind, conștiinței destinatari
lor. am urmărit, 
pornind de la 
studierea situației 
din Slatina, prin 
ce mijloace si 
forme ale muncii 
politice de masă 
au acționat orga
nizațiile de partid 
din întreprinderea 
de osii Și boghiuri 
Bal? șl întreprin
derea de utilaj 
greu ..Progresul"- 
Brălla. furnizorii 
principali de uti
laje, spre a da 
curs chemării ca 
le-a fost Adresată. 
Cei doi reporteri 
au ținut între ei 
o legătură telefo
nică. Așadar...

— Alo. Brăila 1 
Vorbesc din Sla
tina. Aici se lu
crează zi șl noap
te la montarea u- 
tilajelor. Se- tac 
eforturi mari și 
s-au redresat 
multe lucruri, dar 
Întârzierile in da
rea in funcțiune a 
halei de electro
liză nr. 7 n-au putut fi 
în întregime. Ce poți să 
Brăila ?

— Este de apreciat că 
prinderea brăileană s-au ____  ,
ultimul timp, eforturi susținute pen
tru realizarea utilajelor necesare 
noului obiectiv din Slatina. Mai ales 
dacă se ține seama de faptul că 
aceste lucrări reprezintă o suplimen
tare a planului de producție pe care 
acest colectiv il are de realizat. în- 
tr-un timp extrem de scurt a fost 
pregătită fabricația, s-a trecut la lu
crul in trei schimburi, s-au organi
zat echipe specializate etc., ceea ce 
— pentru început — mi-a lăsat im
presia că, prin măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, „comanda Slatina" a fost 
tratată cu seriozitate și răspundere.

— O clipă, te întrerup. Aș vrea să 
spun că măsuri tehnico-organizatorice 
asemănătoare au fost luate și la în
treprinderea din Balș. Cu toate 
acestea, asa cum apreciază organi
zatorul de partid de pe platforma 
industrială a Slatinei, tovarășul Ma
rin Baicu, deși in ultima perioadă 
se simte o oarecare înviorare în ce 
privește livrările de utilaje, acestea 
sint incă departe de așteptări.

— Pentru ca fiecare muncitor, 
maistru, inginer, de aici, de la între
prinderea brftileanâ, să cunoască de 
ce se face apel pentru grăbirea tri
miterii scrubprelor, ventilatoarelor, 
spune-mi ce pierderi de producție se

zeta do uzină n-a publicat vreun 
rind din mesajul transmis din Sla
tina. Pentru a fi mai clar, iți citez 
răspunsul responsabilului comisiei 
de propagandă a comitetului de par
tid din întreprindere, tovarășul Eu
gen Popescu : „Nu m-am ocupat de 
această problemă. N-as putea să vă 
«pun nimic concret". E clar, nu ?

— înainte de a primi legătura te
lefonică cu Brăila, am fost la între
prinderea de osii si boghiuri din 
Bal$, care are, de asemeni! », restante 
In livrarea unor piese către unita
tea din Slatina. Aproape fără excep
ție. in privința muncii politice de 
masă, situația se prezintă ca aceea pe

Un răspuns palid

cu răcori
Mar- 

nr. 32, 
încălzise"

I 
I

c

unei asemenea reclamați!. în loc ca 
sesizarea să fi fost adusă Imediat 
lo cunoștința comuniștilor, colecti
vului secției, prin Intermediul celor 
mal operative mijloace ale muncii 
politice de masă, telexul a fost des
coperit... uitat, intr-unui din sertarele 
de la „controlul tehnic de calitate".

...întrerupem aici transcrierea dia
logului telefonic. După ce am luat 
contact cu realitatea, cu faptele din 
întreprinderi, putem formula con
cluzia : rezultatele puteau fi. Indis
cutabil, mult mal bune, pe măsura 
capacității colectivelor i 
dacă complexul de măsuri 
organizatorice la

la o scrisoare cu destinație precisă

RESPONSABILITATEA
COMUNIS TA

recuperate 
spui din
în Intre- 
depus, !n

înregistrează la Slatina din cauza 
nelivrării la timp a acestor agre
gate ?

— îți dau un răspuns precis. 
După calculele făcute de inginerul 
Ion Filip, directorul întreprinderii, 
fiecare zi de intîrziere la darea in 
funcțiune a halei de electroliză nr. 7 
Înseamnă o pierdere de producție de 
peste 50 tone de aluminiu. Comu
niștii din întreprinderea slătineană 
întreabă cum a fost primită scrisoa
rea lor de către tovarășii de la 
„Progresul"...

— Ar fi inexact dacă aș spune 
că scrisoarea este cunoscută de 
toți cei care lucrează la „comanda 
Slatina"... Ajuns la Brăila m-am 
așteptat să văd afișată scrisoarea in 
secție, la locurile de muncă unde se 
lucrează scruberele, ventilatoarele, 
eventual la gazeta de perete, pentru 
ca mesajul să fie recepționat de co
muniști, de toți muncitorii și tehni
cienii de la „construcții metalice". 
Dar... nimic din toate acestea. Tova
rășii din comitetul de partid din 
secție- și din cel pe întreprindere iși 
aminteau parcă, vag, de o scrisoare 
care a apărut intr-un ziar 1 Nici ga-

care ai găsit-o la „Progresul". Am 
stat de vorbă cu oameni din secțiile 
care lucrează la aceste repere. Nici 
unul nu cunoștea termenele de exe
cuție și livrare, de ce este impor
tant ca acestea să fie scurtate. De 
altfel, în timp ce mă aflam 
prindere, presa la care se 
piesele pentru Slatina a 
sferturi din zi și, în loc să 
patru bare conductori, a 
doar una. La întrebarea adresată unul 
număr de cinci muncitori : cum ac
ționează agitatorii pentru impulsio
narea lucrărilor și combaterea risi
pei de timp, nu am primit răspuns. 
Am dedus de aici că, datorită inac
tivității lor. agitatorii nici nu sint 
cunoscuțl. Dar. te rog, răspunde pri
vitor la telexul transmis de la Sla
tina la Brăila. în el erau formulate 
observații critice referitoare la ca
litatea unora dintre ventilatoarele 
livrate. Ce s-a făcut în această 
privință ?

— A fost greu să dau de ur
mele telexului. Șefii de echipă 
loan Dache și Stan Chiru, precum și 
controlorul de calitate Mircea Țapu 
nu aflaseră nimic despre existența

în între- 
lucrează 
stat trei 
realizeze 
executat

respective, 
1 tehnico- 

care ne-am refe
rit ar fi fost în
soțit de o intensă 
muncă politică de 
masă care să ex- 
fîllce muncitori-
or, maiștrilor, in
ginerilor că gră
birea executării șl 
livrării utilajelor 
restante este o 
Îndatorire impe
rioasă, de respon
sabilitate comu
nistă fată de pro
pria muncă și 
față de dezvolta
rea economiei na
ționale ale cărei 
interese cer darea 
în folosință la ter
men a tuturor o- 
biectlvelor de in
vestiții planifica
te. Dar după cum 
am văzut, această 
latură a muncii 
a fost neglijată. 
La Brăila, bună
oară, am intilnit 
concepții anacro
nice privind ro
lul muncii politice 
de masă. Astfel, 
maistrul-șef de 
la secția con

strucții metalice, Stan Gheor- 
ghiță, in loc să se considere nu 
numai conducător al locului de 
producție, ci și activist politic, un a- 
gitator, întrebat fiind cum se desfă
șoară munca politică de la om la 
om, in cadrul echipelor, brigăzilor, 
a fost de părere că e de ajuns ca 
sarcinile secției să le cunoască doar 
conducătorii — muncitorilor revenin- 
du-le datoria să execute lucrările pe 
care le primesc. La Balș; in loc de 
muncă politică promptă, eficace, des
fășurată in rindul oamenilor, s-au ți
nut într-un cadru restrins ședințe 
după ședințe, care au aVut drept re
zultat... aminarea de mai multe oria 
termenelor de livrare.

Prin dialogul telefonic ce l-am 
purtat ne-am propus să mijlocim o 
apropiere între colective. Scrisoarea 
trimisă de slătineni nu poate fi so
cotită o „corespondență obișnuită". 
Este un apel de la comunist la co
munist, un apel adresat conștiinței 
partinice. La ace9ta, răspunsul fap
telor poate fi șl trebuie să fie mult 
mal ferm, mai categoric.

FAPTE
OPINII
PROPUNERI

Cu pCStO 45 Zile sint în avans *ată dc 8rafic lucrările

loan Furo, din orașul 
ghita, strada Oașului i 
județul Bihor, „se 
zdravăn cu un prelung șir de 
pahare trase la măsea. Cu toa
te acestea, dumnealui<avea.. o. 
ciudată senzație de frig. , Sim- . 
țea deci nevoia unui foc „pe 
dinafară". A Idat un braț de 
lemne și. cum la ora respecți- • 
vă se găsea singur in casă, a I 
inceput să le clădească nu in | 
sobă. ci... pe dormeza de lingă 
ea ! Să încălzească mai repede I 
camera ! In consecință, a scă- I 
părat un chibrit si le-a dat foc. I 
In numai citeva minute. I.F. 
avea atita „căldură". incit... 
l-au trecut toate răcorile. In
cendiul — după cum ne rela
tează maiorul loan Dafinoiu, 
din cadrul Grupului de pom
pieri Bihor — luase proporții 
mai mult decit ingrijorâtoare. I 
Numai datorită intervenției ra- I 
pide a vecinilor n-a mistuit in- | 
treaga casă. Chiar si in aceste . 
condiții insă, pagubele sint I 
destul de mari. Dar. la acestea, | 
se adaugă acum si consecin
țele prevăzute de lege.

Falsul me
canic si bine-
voitorul său

Ion Bordea. din Roman, s-a 
prezentat anul trecut la fabri
ca de nutrețuri concentrate din 
localitate cu o cerere de anga
jare, susținind că este mecanic 
de locomotivă si cd sănătatea 
nu-i mai permite să-și mai 
exercite această meserie. Fără 
să mai stea prea mult pe gin- 
duri, cei de aici l-au crezut 
imediat pe cuvint de onoare fi 
i-au aprobat cererea, sub re
zerva aducerii actelor necesare. 
Intr-una din zile, dorind să-si 
completeze dosarul. I.B. l-a 
intilnit pe Ilie Enache. instruc
tor mecanic la C.F.R. Pașcani, 
si i-a propus o mică „afacere" : 
in schimbul unei recompense, 
să-i facă rost de o adeverință 
din care să rezulte că este me
canic de locomotivă. Dar. la 
citva timp după ce a prezen
tat adeverința, falsul a fost 
descoperit. Drept care, atit „me
canicul de locomotivă", cit și 
binevoitorului său li s-a i 
față.„ stopul de rigoare !

put in

Doamna
cu relații

Bacău, 
1. nu 
oferea 

chilipirgiu

Catinca Pintilie, din 
strada Karl Marx nr. 
avea serviciu. Dar iri 
„serviciile" oricărui c- . ..
ieșit in calc. Ceciliei Pădurarii 
si Lidvinei Cadar, din Buhoci, 
bunăoară, le-a promis că. prin 
relațiile pe care le are. le asi
gură mutația în oraș Si le face 
rost si de serviciu. Bineînțeles, 
nu pe aratir. ci contra unor 
„atenții" cit mai substanțiale. 
Altor creduli le promitea orice 
ii cereau. Și tot așa, de la fie
care incasa i~r..c frt 
Curind însă toți acești 
pirgii au aflat că toate „aran
jamentele" lor au eșuat. Doam
na cu relații tși așteaptă 
acum... mutația ce i se cuvine 
pentru înșelăciune.

sume frumușele.
chili-

Rubricfi redoctatd da
Dumitra T1RCOB 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții „Scintel!*

Au trecut doi ani și ju
mătate. Filele dosarului se 
îngălbenesc, cerneala a 
venit mai mată. Două 
cruri sint însă la fel 
proaspete :

— lacrimile mamei 
' -Potpoava-Olt și. ■ 
^V-arniotlrea- febrilității 

c- cu.carâ au acționat aiitorl- 
-tățile.

...începuse să viscolească, 
în zilele acelea, cerul nu se 
decidea cui să aparțină : 
iernii sau primăverii. Ori
cum, era ora 19,00, căzuse 
întunericul peste o vreme 
care te înfunda în casă ; 
o vreme să nu scoți un di
ne afară. Și-ntr-adevăr, 
ciini nici nu se prea ve
deau. Se vedeau doar șoferi 
și pietoni ; șoferi mai mulți, 
pietoni mai rari și mai 
grăbiți. Un singur pieton 
nu se mai grăbea. Cel gă
sit la km 10, pe șoseaua 
Iași—Lețcani, la 12 m de 
intrarea in ferma „Căprița". 
Zăcea de-a curmezișul dru
mului, rănit la cap, cu 
umărul rupt, cu sticla pe 
care o ducea in buzunar 
pentru acasă . făcută țăn
dări, cu litrul de vin, pe 
care nădăjduise să-l bea la 
adăpost de frig, vărsat bal
tă. Se zbatea fără cuvinte.

Medicii de la Spitalul nr. 
7 din Iași au luptat cinci 
zile cu moartea. In a cincea 
zi au pierdut. Milițienii au 
luptat și ei cinci zile, și 
după aceea incă doi ani, cu 
necunoscutul. în lupta cu 
necunoscutul, nu se poate 
vorbi de moarte, chiar cind 
trec doi ani fără rezultat. 
Dar nici milițienii (incă) 
nu au ciștigat.

Febrilitatea intervenției 
medicilor e marcată prin 
transfuzii, oxigen, ser glu- 
cozat, trepanații craniene. 
Cea a milițienilor s-a con
sumat ca un film. Din pri
mele minute de la comuni
carea telefonică, frecvența 
de emisie a inspectoratului 
județean a devenit încăr
cată de ordine ferme și 
precise, ele puneau in 
mișcare patrulele auto că
tre puncte-cheie, ii scoteau 
pe lucrătorii posturilor de 
miliție din casele lor in 
drum, in viscol, blocau tre
cerile cu filt/e dese, cu 
ochi iscoditori, cu întrebări 
scormonitoare.

In seara aceea, a doua zi, 
in zilele următoare, in lu
nile următoare, numărul 
autovehiculelor trecute prin 
sita cercetărilor (ai căror 
conducători bănuiau sau nu 
pentru ce) este de ordinul 
sutelor. Din 13 județe. Nu
mărul celor încercuite cu 
roșu pe bruioanele mate
rialelor de investigații este 
de 15. Alte nenumărate ac
țiuni și piste de verifi
care, care au antrenat 
zeci de ofițeri șl subofi- 

' țerl de miliție. încearcă de 
multă vreme să descifreze 
cele ce n-a mai apucat să 
spună tinărul care se zba
tea in șosea, Popa D. Flo- 
rea, fiul de 24 de ani, as
cultător al mamei de de
parte.

Dar, vai, întregul zbu
cium a fost steril. Nu este

de
lu
de

din

vorba de neșansa — ome
nește posibilă — ca miste
rul unei anchete sâ rămi- 
nă nedezlegat. Nu facem 
aluzie nici măcar la con
vingerea că vinovatul n-ar 
fi fost ujv necunoscut, ci 
s-ar fi, aflat aproape, accident] 
foarte, foarte .aproape de Băiatul; 
anchetatori și le-ar fi dat 
relații citeva zile la rind 
(probele dosarului converg 
către această ipoteză pen
tru care n-a lipsit, se pare, 
decit o recunoaștere). Con
siderăm de imaginat și a- 
ceastă greșeală, lăsind-o a 
fi analizată in discuțiile 
strict profesionale. Pentru 
altceva deplingem zădăr
nicia cercetărilor și punem

chis : mortu-i vinovat. Dar 
nu pentru vreo încălcare a 
regulilor de circulație ! Nu 
pentru vreun argument 
oricit de fantazist, ci pen4 
tru ultima explicație teore
tic posibilă Și

atit de violentă, imagina
ția anchetatorilor a mai a- 
coperit soseaua. pe lingă 
rnizgă, cu gheață și polei. 
Meteorologii pot să invi
dieze o asemenea ciudățe
nie, care solicită simultan 

anurpe : dpuă fenomene atmosferi-
accidental nici n-a țx(ștali c.e>, . incompatibil^ — sd(*Zr  
Băiatul acela a căzutei' "bețul.^i inghetdl — dar 
s-a lovit singur!...

Lăsind deocamdată la o 
parte insatisfacția pe care 
„soluția" o produce celor 
ce suferă de pe urma eve
nimentului și rabatul făcut 
ideii de dreptate, rezolva
rea ne apare stranie și din 
punctul de vedere al eticii 
profesionale. Avem dreptul 
să ne întrebăm : la ce bun 
atita zbucium, atita corn-

Dincolo
de dosar

VIAȚA
UNUI OM

în discuție cazul : pentru 
zelul eu care a fost mo
tivată nereușita și pentru 
ce denotă acea motivare.

Să recapitulăm datele 
obiective ale problemei : 
1) șoseaua pe care începu
se să viscolească ; 2) un 
traumatism grav, rezultat 
al unei forțe puternice ;
3) victima — un tinăr fără 
nici o particularitate ne
gativă care să-l facă vul
nerabil la loviri ușoare ;
4) dispunerea rănilor o- 
ferea ca pe lavă direcția, 
impactul, viteza probabilă 
și înălțimea suprafeței care 
l-a lovit ; 5) lichidul din 
sticlă prelins pe șase metri 
sugera și el că s-a produs 
o proiectare ; 6) nefericitul 
se afla Ia capătul unui 
drum mai lung, aproape 
de poarta pe care urma sâ 
intre ; mersul lui nu putea 
fi decit legat de aceste 
împrejurări; 7) poziția, con
statările celor care au 
intervenit primii, micile 
ințimplări legate de circu
lația vehiculelor în clipele 
imediat anterioare, totul 
pleda pentru singura ex
plicație rațională a eveni
mentului produs, în numeie 
căreia s-a și acordat o 
atit de mare atenție ca
zului : accident de circu
lație.

Și totuși, la sfirșitul 
cercetărilor, îndelungatelor 
cercetări, s-a tras o con
cluzie pe care am numi-o 
hilară, dacă n-ar fi vorba 
de o tragedie. S-a con-

petență, atifa dăruire dacă, 
in caz de insucces, se re
nunță atit de ușor la exi
gență și se preferă rezu
matului legal și veridic al 
situației o versiune copi
lăroasă ?

Dar năstrușnica deducție 
trebuia să aibă logica ei, o 
argumentație oarecare. Ea 
se bazează in principal pe 
o echivocă expertiză me- 
dico-legală a cazului ale 
cărei concluzii sint atit de 
imprecise, incit opinia ex
pertului (medic primar 
Petru Barbă) este ca și 
inexistentă : rănile au fost 
produse fie prin alunecare, 
fie prin izbire de o mașină. 
Orice e posibil în natură 
și știința este chemată să 
constate și sâ explice. Dar 
in cazul concluziilor medi
cului legist P. B. nu natura 
și nici argumentele științei 
sale n-au stat la baza con
tradictoriei alternative, cl 
sugestiile de minimă rezis
tență, inexactitățile și o- 
misiunlle oferite de urmă
rirea penală.

S-a constatat 
șosea exista rnizgă. Dorind 
neapărat să pună piedică 
nefericitului pieton și să-l 
determine să cadă, s-a fă
cut vorbărie de probabili
tatea ca el să fi fugit. De 
ce să fi fugit, așa, hodo- 
ronc-tronc, după un drum 
lung, tocmai dnd ajun
sese în dreptul gardu
lui său. nimeni nu explică. 
Dar cum mîzga nu era de 
ajuns pentru o alunecare

că pe

__ ___ _____ r-r ?ar. ’ dacă n-au apucat a obser
va ne viu miracolul. îl pot 
regăsi in inadvertențele 
dintre procesul verbal de 
cercetare a locului faptei 
si informațiile puse la dis
poziția medicului legist.

Același colaborator a fost 
asigurat de anchetatori că 
hainele victimei nu pre
zentau urme de agățare, 
sfisiere. ale unul contact 
mai violent. Din nou era 
rodul purei fantezii, deoa
rece din acte rezultă că 
hainele nici n-au fost exa
minate. încă era puțin 
pentru a convinge. în a- 
ceste împrejurări s-a mal 
comis o mică greșeală, atit 
de mică, de nici măcar 
fals In acte publice nu 
poate fi numită : a fost to
tuși o greșeală de impor
tantă capitală. O anumită 
cifră „4" a fost transfor
mată in cifra „8“ si 0.45 la 
mie a devenit 0.85 la mie, 
deci de unde accidentatul 
băuse o singură țuică. 6ă 
se încălzească, a devenit 
prin locul mașinii de scris 
un om beat, care fugea a- 
iurea pe... rnizgă. gheată 
și polei.

Ca un corolar al tuturor 
acestor „scăpări". în actul 
de încheiere a cercetărilor 
poziția victimei la locul 
faptei a fost răsturnată si 
ea cu ..numai" 180 de 
grade.

în posesia acestor date, 
vedem in altă lumină stră
dania. altfel meritorie, de 
a lămuri misterul 6i a-1 
găsi pe vinovat. O vedem 
în antiteză cu ochii care 
nu s-au mai uscat ai bă- 
trinei mame de departe. 
Ochilor mamei care ne 
scrie le-au lipsit posibili
tățile si metodele crimina
listice. dar au investigat 
mult mai pătrunzător cu 
puterea sufletului „iubitor 
si neliniștit". Acest gen de 
„priviri" au lipsit. — cre
dem — din cercetările pinâ 
la un punct corecte, 
scrupuloase, din impresio
nanta risipă de energie. 
Altfel nu vedem cum o 
mobilizare exemplară de 
forte si atentie s-a trans
format dintr-o dată in con
trariul ei. adică s-a înche
iat printr-o concluzie ba
zată pe omisiuni si inexac
tități, 
te. E 
unui 
man. 
capul 
scăpare a unei alternative 
comode. Altfel spus, a lip
sit un plus de solicitudine, 
care să învedereze per
manent funcționarului In
vestit că hîrtia nu-i hirtie. 
urmele nu-s urme, cifrele 
nu-s cifre 81 dosarul nu-i 
pur si simplu un dosar. 
Toate acestea formau ceea 
ce li era încredințat din 
viata unui om.

Sergiu ANDON
J

♦
de sistematizare a stației C.F.R. — Fienl, ce se execută de șantierul 
nr. 14 — București, lotul Tirgoviște. Numai in două luni constructorii 
de aici au realizat economii la materiale și manoperă de peste 180 000 
lei. (Ghcorgho Muscăloiu, tehnician).

♦ Un pode| numit... dorință. Plrlul “re
tul Capu-Coastei de centrul comunei Malu cu Flori, județul Dîmbovița, 
întotdeauna in timpul ploilor iși umflă apele și nu mai poate fi traver
sat. Deși chiar in albia pirîului există o carieră de piatră, iar cetă
țenii s-au oferit să contribuie prin muncă la construirea unui podeț 
de piatră, la consiliul popular comunal se dă dovadă de prea puțină 
Inițiativă în acest sens. (Gheorghe Rujan, comuna Malu cu Flori, ju
dețul Dîmbovița).

♦ 240 000 kg fontă și 180 000 kg fler vechi "u 
expediat, in 8 luni, oțelăriilor din țară, ceferiștii din cadrul Depoului 
Buourești-Triaj. (Zaharia Ciulei, muncitor).

SUțj&râm forurilor ln drept studieze posibilitățile de 
simplificare a procedurii de eliberare a abonamentelor de călătorie 
pentru salariații navetiști. în locul adeverințelor de salariat cerute de 
întreprinderile de transport — pentru obținerea cărora vrind nevrind 
se pierde timp — s-ar putea folosi, bunăoară, legitimațiile de serviciu 
vizate la zi. (Gheorghe Isp&șoiu, tehnician, Centrala Industrială de 
produse anorganice — Rm. Vllcea).

ZCStrOU ora$ulul Fetrila s-a îmbogățit recent cu o nouă 
școală cu 16 săli de clasă, o grădiniță de copil avind și creșă, o nouă 
piață și un bloc de locuințe cu 40 apartamente. (Constantin Băduță, 
mașinist, Preparația cărbunelui Petrila).

0 Tombola... incorectitudinii. L* Întreprinderea lri 
care lucrez a devenit un obicei să ni se rețină din salariu Cite 5 le! 
în schimbul unor bilete de intrare (nu se știe unde) sau pentru diferite 
tombole. Curmarea unui asemenea procedeu incorect se impune de 
la sine. (Zamfir Chivu, muncitor, I.I.L-Arad, fabrica Sebiș).

Drumuri fără rost trebula «ă facă Întreprinderile șl 
cetățenii din orașul Lupeni care au de predat sau primit colete prin 
C.F.R., deoarece un asemenea serviciu nu mai funcționează în gara din 
localitate, ci la Petroșani. Pentru evitarea lor, solicităm Regionalei de 
căi ferate Deva să reînființeze în stația Lupeni serviciul de coletărie. 
(Grigore Goanță, miner, orașul Lupeni, județul Hunedoara).

Acțiuni gospodărești. 14 consiliului popu-
Iar, cetățenii comunei noastre au contribuit prin muncă patriotică la 
asfaltarea a 7 000 mp străzi, repararea și Întreținerea a 24 km drumuri, 
executarea instalației de apă potabilă pe o lungime de 2 000 m, îngri
jirea parcurilor și spațiilor verzi pe o suprafață de 32 ha, construirea 
căminului^ cultural din satul Bichigi etc. Economiile realizate, in acest 
fel. pînă in luna septembrie se ridică la peste 225 000 lei. (Iancu Ml- 
lentle, comuna Făget, județul Timiș).

repre- 
Culturli 
Uniunii

Vaslle MIHAI 
Constantin MORARU

Noul hotel din Tușnad

(Urmare din pag. I)
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. ..în cadrul manifestărilor v 
7. acțiunilor ' inițiate cu prilejul

„Săptămânii economiei" și „Zi
lei mondiale a economiei" din 
acest an a fost organizat cel 
de-al VIII-lea concurs de afișe 
pe tema economiei.

Juriul, constituit din
•zentanți ai Consiliului
și Educației Socialiste, _____
artiștilor plastici și ai Casei de 
Economii și Consemnațiuni, a 
acordat : premiul I, in va
loare de 7 000 de lei, graficienei 
Boboîa Emilia ; premiul II, 
in valoare de 5 000 de lei. gra
ficienei Magda Ardeleanu ; 
premiul III, in valoare de 4 000 
de lei, graficienei Rodica Ioana 
Vasilescu ; cite o mențiune, 
in valoare de 2 000 de lei fie- 

! care, graficienilor : Olteanu Va-
sile, Nestorescu Alexandru și 

i Mihai Stănescu.
Juriul a selecționat, de ase

menea, un număr de 33 de 
I afișe, care vor fi prezentate in 

cadrul expoziției ce urmează să 
fie deschisă în holul Palatului 
C.E.C. din Calea Victoriei nr. 
13, la data de 25 octombrie a.c.

lipsită de serlozita- 
vorba deci de lipsa 
plus de interes 
care ar fi exclus din 

locului portița de

u-

litatea și promptitu
dinea deciziei ?

— Nici vorbă. în 
eficienței 
decizie, pe 
tea-o numi 
importantă 
diată". Dar 
plicit. La 
cu cetățenii, in ultimă in
stanță se desfășoară un 
proces de informare, iar 
pentru a fi sută la sută 
folositoare aceasta trebuie 
să fie reciprocă. Pe de o 
parte, noi aflăm care sint 
adevăratele probleme „de 
rezolvat", pe de altă parte, 
cetățenii iau cunoștință de 
posibilitățile economice, 
financiare și tehnice dis
ponibile pentru a le re
zolva.

în asemenea prilejuri 
cadrele de conducere — 
cărora le revine oină 
la urmă sarcina de a 
rezolva, sub asnect teh- 
nic-profesional, probleme
le unei localități — înva
ță să asculte, ” ’
să discearnă din 
tea solicitărilor 
care constituie în 
ment „obiectivul 
în același timp, 
învață la rindul lor 
să participe activ la 
zolvarea problemelor care-i 
interesează, lnțelegind care 
sint posibilitățile, limite
le obiective ale rezolvări
lor pe care le solicită, mo- 
bilizindu-și toate resurse
le pentru depășirea lor. 
în fine, cînd totul se 
petrece așa cum relatam — 
cind eficiența atragerii 
obștei Ia rezolvarea pro
blemelor sale se probează 
atit in deciziile care se 
iau, cit și in modalitățile 
de organizare șl desfășu
rare a procesului colabo
rării dintre oraș și primă
rie — se poate vorbi de 
un al treilea fel de efici
ență : eficiența finală. Un 
fel de „eficiență a efici
enței", dacă vrețL

. afara 
referitoare la 
care am pu- 

„imediată", mai 
este alta „me
să fiu mai ex- 
orice intllnire

să aleagă, 
totalita- 

pe aceea 
acel mo- 
nr. 1". 
cetățenii 

cum 
re-

— Pare un joc 
cuvinte.

— într-adevăr. Dar 
este așa. Eficiența la 
mă refeream de această
dată se manifestă în fap
tul că — permanentizin- 
du-se practica colaborării 
cu cetățenii, solicitindu-i 
in orice împrejurare să-și 
spună deschis părerea, 
să-și exprime critic punc
tul de vedere — se alun
ge la crearea obișnuia-

rești și înfrumusețare a 
orașului...

...Iar ca să fie și mai 
clare avantajele acestei 
înțelegeri a noțiunii de 
colaborare dintre cetățeni 
și primărie, considerăm u- 
tilă relatarea — după con
vorbirea avută — a unui 
aspect concret al activității 
de aici.

Comitetul executiv al 
consiliului popular s-a o- 
cupat direct de pregă-

„PRIMĂRIA? 
NOI SÎNTEM!“

tei. a necesității 
pentru funcționar, 
pentru cetățean) 
colabora activ 
Iuționarea treburilor 
ștești. Și în această privin
ță, pot spune, în munici
piul noștru este de remar
cat o creștere evidentă a 
nivelului politic și ideo
logic al cetățenilor, a con
științei lor civice. Asistăm 
zi de zi Ia un proces de 
evoluție al mentalității, de 
transformare a cetățeanu
lui într-un factor-conștl- 
ent, activ șl responsabil de 
conducere. Pasivitatea, In
activitatea sint tot mai 
rare. Responsabilitatea și 
dăruirea, caracterul 
tiv al participării 
jenilor la rezolvarea 
burilor municipiului o 
te demonstra, concludent, 
depășirea cu 84 de pro
cente a angajamentului din 
acest an referitor la execu
tarea de lucrări gospodă

ac- 
clu- 
tre- 

poa-

tirea și organizarea a- 
legerii celor 211 comitete 
de cetățeni și a celor pes
te 900 de comitete ale a- 
sociațillor de locatari. Pen
tru îndrumarea și orga
nizarea activității acestor 
organisme obștești s-a con
stituit un colectiv format 
din 80 de activiști obștești 
— majoritatea sint pen
sionari care au lucrat in 
administrație — și altul de- 
așa-numiți delegați, sala- 
riați cu munci de răspun
dere ai comitetului exe
cutiv. în plus, acest activ 
răspunde de pregătirea, or
ganizarea și desfășurarea 
intilnirilor periodice cu a- 
legătoril — organizate de 
regulă semestrial, pentru 
prezentarea dării de seamă 
de către deputat (in acest 
scop deputaților li 6e pun 
la dispoziție toate datele 
și materialele necesare do
cumentării) și dezbaterea 
problemelor circumscrip
ției respective.

Ce se discută Ia aceste 
adunări ? în primul rind, 
deputatul raportează ce-, 
tățenilor despre activita
tea sa și a consiliului 
popular — arată cum s-au 
folosit fondurile, ce s-a 
realizat in ansamblu și 
face referiri speciale la 
circumscripția pe care o 
reprezintă. La sflrșit, îna
inte de trecerea la discu
ții, deputatul prezintă adu
nării concluzii despre fe
lul în care au lucrat ei, 
cetățenii, și răspunde la 
toate problemele ridicate 
In adunarea precedentă.

Avantajele unui aseme
nea stil de muncă sint ve
rificate prin citeva date 
certe. De pildă, numărul 
sesizărilor, propunerilor și 
sugestiilor făcute de cetă
țeni. la care serviciile de 
specialitate ale primăriei 
trebuiau să răspundă în 
scris, au scăzut la mai pu
țin de o treime. Pe de al
tă parte, acordind o aten
ție sporită fundamentării 
tehnice și economice a răs
punsurilor negative care 
se dau direct in adunări, 
s-a constatat o scădere a - 
propunerilor care se re
petau la nesfîrșit referi-'' 
toare la problemele ce nu 
puteau fi rezolvate ime
diat. Totodată, aceste fun
damentări, propunerile res
pective constituie un ade
vărat ghid de întocmire a 
planurilor de investiții, re
parații și întreținere pen
tru anii următori.

Dar cel mai mare avan
taj, pe care l-am lăsat in
tenționat la urmă, est? 
acela că numai așa clujenii 
au învățat să nu aștepte 
ca primăria să facă mi
nuni. Au înțeles că primă
ria sint el. că fțecare tre
buie să-si aducă sprijinul 
direct, nemijlocit, nrin ini
țiativă si prin faptă la re
zolvarea problemelor care 
vizează interesul general 
al. implicit, pe cel al fie
căruia in parte.
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FURAJELE

GRABNIC! 
■INSILOZATE 
CU GRIJĂ!

DOLJ

Dacă s-a cules porumbul, 
nici cocenii 

să nu rămînă pe cîmp
La jumătatea lunii august a.c.. printr-o cir

culară. Direcția agricolă a județului Dolj co
munica unităților cooperatiste ce cantități 
de nutrețuri trebuie să insilozeze pentru a 
asigura necesarul de furaje suculente, cit și 
sursele din care se asigură cantitatea respec
tivă. Cum s-ail tradus in viață aceste indi
cații ? După ultima situație, rezultă că in 
cooperativele agricole au fost insilozate 
213 613 tone furaje, ceea ce inseamnă 70 la 
sută din plan. Cooperative ca cele de la Ma
lul Mare. Mirșani, Mel-înești, Maglavit. Ce
tate și altele au irrsifora; cele-mai mari can
tități de furaje. Din păcate, multe unități 
n-au insilozat decit cantități mici de furaje. 
S-au epuizat oare toate sursele ?

La 20 octombrie s-a incheiat recoltatul po
rumbului pentru boabe, dar insilozatul coce
nilor se desfășoară foarte lent. In majorita
tea unităților vizitate, o parte din coceni sint 
depozitați in șire in stare uscată S3U se 
află incă pe cîmp. Or. este cunoscut faptul că 
valoarea nutritivă a cocenilor de porumb 
pentru boabe sporește mult cir.d aceștia sint 
insilozați in condiții corespunzătoare. Mult 
mai grav e faptul că. in multe cooperative, 
nu s-a terminat de insilozat nici porumbul 
de pe suprafețele destinate in acest scop, deși 
perioada optimă a fost depășită. Primul po
pas l-am făcut la cooperativa agricolă din 
Calopăr care trebuie să insilozeze 1 560 de 
tone. Pină la 21 octombrie, după cum ne-a 
relatat ing. Gheorghe Mache. s-au strins in 
silozuri circa 400 de tone, din care 150 tone 
de coceni. Fermierul explica această situație 
nesatisfâcâtoare prin faptul câ porumbul 
pentru siloz s-a compromis și nu a fost rea
lizai planul de producție* . dar diferența se 
va completa cu siloz din coceni pentru po
rumb boabe. Numai că la data raidului lu
crul la insilozat era întrerupt, cocenii to- 
cați. chiar dacă fuseseră saramurați, stăteau 
descoperit! și nu mai puteau fermenta. La 
cooperativa agricolă Birza erau tocate circa 
1000—1 500 tone porumb pentru siloz, dar 
operațiunea de însilozare nu era finisată : 
porumbul era nepresat și neacoperit.

Specialiștii și delegații direcției agricole ju
dețene. in deplasările lor pe teren, atunci 
cina constată si verifică veridicitatea cifre
lor și acolo unde găsesc informări erona.e. 
in loc să ia măsuri de sancționare a celor 
vinovați. de îndreptare a lucrurilor, se mul
țumesc să informeze „la județ". Dar circu
larele și informările nu sint suficiente ; tre
buie luate măsuri concrete, la fața locului, 
pentru realizarea planului de insilozări și 
asigurarea bazei furajere necesare hranei a- 
niinalelor. Nistor TUI CU

nea de insilozarc in cooperativele agricole 
pune in evidență faptul câ in unele 
unități această preocupare lasă de dorit. 
Așa. de pilda, cooperativele agricole din ca
drul consiliilor intercooperatiste Bradu, Birja, 
Costeșli au insilozat doar intre 28 și 44 la 
sută din cantitatea planificată.

La cooperativa agricolă din Bradu, al că
rei efectiv numără 800 vite mari și 800 boi, 
lingă un grajd, in jurul unui inceput de siloz, 
se aflau citeva remorci cu coceni, iar lingă 
tocătoare — nici țipenie de om. „Rău stăm 
și cu celelalte nutrețuri — ne spunea nemul
țumit de situație îngrijitorul C. Dorobanțu. 
Noi trebuie să obținem lapte, dar laptele fără 
furaje nu se face**.  La Suseni, pentru cele 
500 capete bovine nu s-a asigurat, pină la 
ora actuală, decit 50 la sută din necesarul de 
furaje, in care cocenii insilozați reprezintă 
doar 4 tone față de 1 800 tone cit s-a pla
nificat. Lucrările de insilozarc au întirziat 
deoarece tocătoarea este defectă de două 
săptămini. Cei din Țuțulești, unde anul tre
cut animalele au suferit mult din lipsă de 
hrană, nu au insilozat nici un gram de coceni. 
Nici la Rociu. Șerbănești, Ciobani. Ur- 
luieni. cu minusuri serioase în balanța fu
rajeră. nu se poate vorbi despre preocupări 
legate de insilozarea cocenilor de porumb, 
pentru completarea bazei furajere.

Este de datoria direcției agricole ca, prin 
specialiștii săi, să impulsioneze, in zilele ur
mătoare, această acțiune, incit in toate unită
țile cocenilor de porumb să li se dea între
buințare cit mai folositoare pentru animale.

Gh. CÎRSTEA

OLT

ARGEȘ

Ieslea săracă de anul 
trecut ar putea sluji 

de învățătură
în județul Argeș sint numeroase coope

rative agricole — Bascov. Ștefănești, LereșJ. 
Boteni si Băiculești — care au realizat și 
chiar depășit planul la insilozări. In aces
tea continuă activitatea de conservare a fu
rajelor. valorificindu-se cocenii și resturile 
de La grădinile de legume. O analiză de an
samblu a modului cum se desfășoară acțiu

Cît cîntărește 
experiența fruntașilor...

în cooperativele agricole din județul Olt 
au fost insilozate mai puțin de 50 la sută 
din cantitățile de furaje planificate. 
Că se putea realiza mai mult o do
vedesc experiența și rezultatele a nu
meroase unități care pentru asigurarea 
unei puternice baze furajere au insilozat mai 
multe nutrețuri decit aveau planificat. Ast
fel, la cooperativa agricolă Dobrosloveni s-au 
insilozat 1 500 tone furaje, ceea ce inseamnă 
cu 200 tone mai mult față de prevederi, la 
Curtișoara— 1 600 tone față de 1 300 plan, la 
Bărăștâi de Vede — 1 280 tone față de 1000 
planificate. Cantități mai mari de furaje au 
realizat și cooperativele agricole Izbiceni, 
Drăgânești-Olt. „Calea belșugului**-Brastavăt,  
Rotunda, Redea.

Dar de ce din cele 284 000 tone furaje cit 
era prevăzut au fost insilozate in întregul 
județ doar 140 678 tone ? La direcția agri
colă județeană, ing. Iancu Roiu ne spune : 
„Realizările sint mult mai mari, dar nu siint 
bine comunicate ; silozul obținut din cocenii 
de porumb nu este raportat de către unită
țile agricole**.  Oare aceasta să fie cauza ? 
Nu cumva se încearcă acoperirea lipsurilor 
prin indicarea unor greșeli in raportarea si
tuației operative ? Cert este un lucru : intr-o 
serie de unități, cantitățile de furaje insilo
zate pină acum sint mult prea mici față de 
nevoile sectoarelor zootehnice. La cooperati
va agricolă din comuna Iancu Jianu, de 
exemplu. abia s-au insilozat 200 tone din 
ce. - 1 200 planificate ; la Bușea — 280 din 
1 400 : la Mihăiești — 400 din 1 800. la Cră
ci un>ei — 400 din 2 400 ; la Băilănești — 400 
din 2 700 ; la Cilieni — 400 din 4 220 etc. Mat 
mult, la cooperativa agricolă Șopirlița, pină 
la această dată nu s-a realizat nici un kilo
gram de siloz.

Nu este in obiceiul bunului gospodar ca in 
yreme ce cocenii de porumb stau pe cimp 
s.lozurile să fie goale. Experiența cooperato- 
r.lor și mecanizatorilor, a tuturor lucrători
lor din agricultura județului Olt dovedește că 
atunci cind există interes fiecare lucrare se 
execută Ia timp. Se impune, așadar, o con
centrare masivă a forțelor pentru ca in fie
care unitate agricolă să se realizeze planul 
insilozărilor de toamnă.

Emilian ROUĂ

JUDEȚELE BIHOR Șl TULCEA AU ÎNCHEIAT iNSĂMÎNȚAREA GRIULUI
în telegrama adresată Co

mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
de către Comitetul jpdețean 
Bihor al Partidului Comu
nist Român si comitetul 
executiv al consiliului popu
lar județean, prin oare ra
portează terminarea lucră
rilor de insămințare a griu
lui, se arată că porumbul se 
recoltează in prezent pe ul
timele suprafețe. Unitățile 
agricole din județul Bihoi 
au manifestat, totodată, o 
grijă deosebită pentru livra
rea ritmică a cantităților de 
porumb la fondul de stat,

reușind ca pină la această 
dată să onoreze peste 70 la 
sută din obligațiile ce le 
revin față de stat, iar in 
trei-patru zile să se livreze 
in întregime toate cantitățile 
prevăzute.

★
Intr-o telegramă adresată 

Comitetului Central al Par
tidului Comunist Roman, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
de biroul Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R.. s? 
arată : însuflețiți de prețioa
sele dumneavoastră indi
cații, mecanizatorii, țăranii 
cooperatori și specialiștii din

unitățile cooperatiste din 
județul Tulcea raportează 
conducerii de partid și de 
stat, dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe secretar 
general, terminarea insă- 
mînțârii griului pe Întreaga 
suprafață și a celorlalte cul
turi de toamnă. De aseme
nea, vă raportăm că s-a în
cheiat recoltatul culturii de 
soia. In prezent, toate forțe
le mecanice si manuale sint 
mobilizate pentru terminarea 
recoltării porumbului, stru
guri’or, legumelor, a Hduror 
colturilor de toamnă.

_
Bilanțul activității de con.’trucțH- 

montaj In județul VUcea relevă că, 
in trei trimestre, prevederile plani
ficate au fast realizate in proporție 
de 100.3 la suiă, pe multe șantiere 
succesele obținute fiind mai sub
stanțiale. Asemenea rezultate s-au 
concretizat in important*»  „premiere" 
productive. In lunile august și sep
tembrie au fost puse în funcțiune 3 
obiective Industriale, dintre care 2 
în avans cu o lună. Este vorba des
pre dezvoltarea secției de încălță
minte de la Fabrica de piele și În
călțăminte Rm. Vil cea, precum și 
dezvoltarea cimpului de sonde de la 
Ocnele Mari, ce urinează să asigure 
necesarul dc sare in soluție pentru 
uzina dc sodă nr. 3, care va fi dată 
i i exploatare înainte de termen. 
In acest fel, s-a înfăptuit în bună 
măsura angajamer ‘ul asumat dc or
ganizația noastră județeană de partid 
privind punerea in funcțiune mai 
devreme a unor noi obiective de in*  

j vestițil.
Față de media realizărilor din pri

mele 7 luni al» acestui an, ritmul 
activității de oonstvUcțil-montaj a 
creseu-t considerabil în august și sep
tembrie, atingînd in ultima lună 9.4 
la șutii din planul anual. Aceasta a 
permis lichidarea restanțelor la lu
crările do conslrucțli-montaj. înca
drarea in prevederile planului cu
mulat pe trei trimestre la capitolul 
respectiv ți aducerea obiectivelor in 
stadii fizice corespunzătoare, care sii 
înlesnească montarea unui volum 
sporit de utilaje, ia vederea recu
perării grabnice a rămînerii in urmă 
la total investiții.

In lumina acestor rezultate, se pot 
spune multe lucruri bune despre 
activitatea constructorilor și monîo- 
rilor, a beneficiarilor, a tuturor fac
torilor cu răspunderi în domeniul 
investițiilor. în conformitate cu in
dicațiile date de conducerea parti
dului, pe principalele șantiere au 
fost constituite comandamente for
male din cadre competente, energice, 
de la constructori și beneficiari, ac
tiviști de partid, care poartă respon
sabilitatea pentru finalizarea obiecti
velor, pină la atingerea parametrilor 
proiectați. Pentru asigurarea utilaje
lor de către furnizorii din țară, s-au 
format echipe din activiști al comi
tetului județean de pax-tid și cadre 
din partea beneficiarilor și construc
torilor care, pe baza unor programe 
concrete, au efectuat deplasări la în
treprinderile producătoare, reușin- 
du-se astfel ca. în majoritatea cazu
rilor, să se găsească . înțelegerea 
necesară și să se urgenteze livrările. 
Din două in două zile se analizează 
graficele lucrărilor de construcții și 
montaj, reactualizindu-se prevederile 
lor, în vederea intensificării execu
ției, iar — atunci cind este necesar 
— se iau măsuri operative de înlă
turare a întîrzierilor. Pe șantierele

de la uzina de utilaj chimic »i 
grupul școlar de construcții de ma
șini, mersul Întregii activități este 
analizat săptâminal. In prezența pri
mului secretar al comitetului jude
țean dc partid. La rindul lor. toți 
membrii biroului comitetului jude
țean de partid sint repartizați și 
răspund de cel puțin un obiectiv de 
Investiții, parliclnînd decadal la ana
liza stadiilor fizice, la stabilirea atât 
a măsurilor tehnico-orgc-ulzatorlce 
pentru impulsionarea lucrărilor, cit

echipamente tehnologice pentru •- 
biectivele unităților industriei chimi
ce și energiei electrice — restanțele 
ins urnind, la 1 octombrie. 804 tone 
și, respectiv, 2 543 tone. Evident, mai 
sint și alte cauze, pe care nu le pu
tem trece cu vederea. Concret, 
nereallz&rile la unele stadii fizice ce 
se Înregistrează pe șantierul hidro
energetic Lotru-Clunget se dato
rează. de pildă, unor greutăți în asi
gurarea formațiilor de lucru specia
lizate la excavarea și betonarea ga-

Investiții terminate 
cu utilaje... neonorate? 
Județul Vîlcea: 0 CONTRADICȚIE CEL PUȚIN BIZARĂ 
ÎNTRE RITMUL CONSTRUCȚIILOR Șl LIVRAREA

INSTALAȚIILOR

și a celor pentru întărirea muncii po
litico-educative.

Ce rezultate au determinat aceste 
acțiuni convergente ? In ultima 
vreme, tn strinsă legătură cu anga
jamentul luat de organizația jude
țeană dc partid, s-a reușit să sc 
creeze condițiile propice începerii 
probelor tehnologice, cu aproape 3 
luni in avans, la uzina de sodă nr. 
3, să se asigure cu utilaje unele 
fronturi de montaj de la platforma 
chimică, să se intensifice ritmul lu
crărilor la uzina de utilaj chimic și 
forță, iar la hidrocentrala de pe Olt * 
să se devieze apa rîului prin dever- 
sor. Totodată, au fost recuperate 
parțial intirzierile de la electroliza 
nr. 3 și instalația de produși cloru- 
ranți nr. 2, care sint prevăzute să 
intre în funcțiune înainte de terme
nele planificate.

Cu toate acestea, la total inves
tiții planul nu a fost îndeplinit in
tegral in trei trimestre. Principala 
cauză a acestei situații constă in li
vrarea cu întârziere a unor utilaje și I

leriilor, precum și întreruperilor 
frecvente in alimentarea cu energie 
electrică a aducțiunilor secundare 
din zona sud. Tot atît de adevărat e 
insă și faptul că livrarea unor uti
laje cu intirziere sau cu defecțiuni 
dc fabricație de cătpe întreprinderea 
de construcții de mașini din Reșița 
a generat restanțe la punerea în 
funcțiune a celui de-al doilea grup 
energetic de la Lotru, față de ter
menul pentru care s-au angajat con
structorii și montorii, respectiv la 
23 august a.c. Facem apel și pe 
această cale la furnizorii de utilaje, 
atât pentru șantierele centralei in
dustriale de produse anorganice, cit 
și pentru marile obiective hidroelec
trice de la Lotru și Rm. Vîlcea, să 
livreze neîntârziat utilajele, intrucit 
termenele contractuale au și expirat. 
Solicităm mai multă receptivitate, mai 
multă fermitate din partea unor în
treprinderi, intre care I.M.U.C. Bucu
rești și I.C.M. Reșița, care știu foar
te bine că angajamentele noastre, de 
a asigura punerea în funcțiune mai

devreme a unor obiective industrie*  
1p. au avut la bază certitudinea li
vrării utilajelor la termenele stabi
lite prin contracte. Conducerea Cen
tralei industriale de utilaj tehnolo
gic chimic, petrolier și minier din 
Capitală s-a angajat să expedieze 
toate utilajele pentru obiectivele in
dustriei chimice ptnă la 1 octombrie, 
InsA I.M.U.C. București nu numai că 
n-a respectat termenele stabilite de 
comun acord, in scopul lichidării 
unor restanțe din lunile iunie*  iulie, 
dar amină in continuare, pină la 
sfirșitul lunii octombrie, livrarea anu
mitor utilaje absolut necesare pune
rii în funcțiune, In trimestrul IV a.c., 
a electrolizei nr. 3 și extinderii fa
bricii de policlorurâ de vinii. încăl
cări repetate ale termenelor stabilite 
de comun acord tolerează și între
prinderea constructoare de mașini 
din Reșița, atlt pentru hidrocentrala 
Rm. Vîlcea, cit și pentru Centrala 
electrică dc termoficare Govora, 
unde frontul de montaj al utilajelor 
este asigurat de peste 5 luni. Deci, 
deși din punctul de vedere al con
structorilor lucrările ar fi termina
te. totuși investițiile respective nu 
pot avansa din cauză că mal au uti
laje încă nemontatc. După recentele 
discuții purtate la ministerul de re
sort s-au stabilit noi măsuri meni
te să rezolve toate problemele pri
vind livrarea integrală, in bune 
condiții calitative, a utilajelor tehno
logice. Rămine, deci, ca aceste mă
suri să fie cil mai grabnic finalizate.

în paralel cu asemenea acțiuni, pe 
care le dorim cît mai rodnice, pen
tru impulsionarea ritmului lucrărilor 
și îmbunătățirea organizării activită
ții pe șantiere,, ne gindim la o mai 
bună coordonare a eforturilor prin
cipalelor organizații de construcții — 
mai ales la obiectivele industriei 
chimice — astfel incit să evităm În
târzierile. neajunsurile în corelarea 
unor lucrări. Va trebui, de aseme
nea. să urgentăm unele lucrări ce 
ge efectuează de către I.M.I.A. Bucu
rești și să pregătim temeinic condi
țiile necesare activității pe tâmp fri
guros. Avem dc montat un mare vo
lum de utilaje tehnologice, ceea ce 
ne determină să impulsionăm activi
tatea in acest domeniu in răstimpul 
care a mai rămas din octombrie și 
în lunile noiembrie și decembrie. 
Pentru aceasta, comitetul județean de 
partid va mobiliza. în continuare, 
toate forțele și resursele, in așa fel 
încât planul de investiții, de con- 
strucțîi-montaj și de punere in func
țiune să fie realizat integral in acest 
an — bază solidă de pornire spre 
înfăptuirea marilor sarcini economi
ce ce ne revin in 1974.

Ing. Nicolae I ONES CU 
secretar al Comitetului 
județean Vîlcea al P.C.R.

_____________________

In ansamblul eforturi
lor pentru creșterea pro
ducției de metal și rea
lizarea acesteia cu chel
tuieli cit mai reduse con
cură — după cum se știe 
— mulți factori, intre 
care și întreprinderile 
furnizoare de minereu de 
fier. Aceste întreprinderi 
au datoria de a livra la 
termen cantitățile de mi
nereu contractate, la ni
velul calitativ prescris, in 
așa fel incit unitățile pro
ducătoare de metal să 
aibă posibilitatea de a se 
înscrie in consumurile 
materiale planificate, de 
a diminua sistematic pre
țul de cost. Cum se asi
gură realizarea acestor 
cerințe în relațiile între
prinderii miniere Hune
doara cu principalul be
neficiar, Combinatul si
derurgic din Hunedoara?

Unitatea minieră amin
tită livrează combinatului 
peste 95 la sută din ma
teria primă sub formă de 
concentrat, iar restul, in 
minereu brut. Deși față 
de perioadele anterioare 
s-au făcut progrese sim
țitoare în domeniul cali
tății, totuși, minerii nu 
au reușit decit in trei 
luni (martie, mai, iunie) 
din cele care au trecut din 
acest an să expedieze 
concentrate cu un conți
nut mediu de fier de 
peste 51 la sută — cit 
prevăd obligațiile contrac
tuale.

Aparent minore, aceste 
minusuri față de procen
tul de peste 51 la sută, de 
care am amintit, au ge
nerat in practică unele e- 
fecte negative asupra e- 
ficienței activității econo- 
mico-financiare a combi
natului. Dc pildă, pen
tru fiecare procent în mi
nus la conținutul de fier 
in minereu sau în concen
tratul feros, in procesul 
de producere a fonici, la 
furnale, consumul de cocs 
crește cu circa 1 la sută. 
Un calcul simplu arată 
că. pentru cantitatea de 
concentrat livrată de I.M. 
Hunedoara, in cele cinci 
luni cind nu s-a resoec- 
lat proporția stipulată în 
contracte in privința con
ținutului mediu de fier, 
s-au consumat în plus în 
furnale peste 400 tone 
cocs metalurgic.

Și dacă adîncim ana
liza observăm că aseme
nea consecințe apar și pe 
parcursul înnobilării mi
nereului brut, adică in 
procesul realizării concen
tratelor care se expediază 
combinatului. In acest 
sens, după cum ne spu
nea inginerul Mircea Cri- 
șan, șef de secție la Uzi
na de preparare Teliuc, 
in lunile ianuarie si apri-- 
Ue, de exemplu, minereul

extras și trimis de mineri 
pentru transformarea în 
concentrate a avut un 
conținut de fier mai mic 
cu 0,86 la sută și, respec
tiv, cu 0,39 la sută, com
parativ cu nivelul plani
ficat. Aceasta a impus in 
timpul înnobilării consu
muri suplimentare de gaz 
metan, energie ș.a., fără 
a se atinge nivelul cali
tativ stabilit pentru con
centratul rezultat. Dar la

cerea întreprinderii mi
niere au efectuat o anali
ză de detaliu a situației, 
la care au fost antrenați 
toți specialiștii, cadre de 
răspundere și practicieni 
din producție. S-a ajuns 
la concluzia că. pentru 
îmbunătățirea calității 
minereurilor, se impun 
măsuri hotărite începind 
din abataje și pină la ie
șirea concentratului de 
pe poarta uzinei. Despre
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fel de adevărat este că la 
depășirea consumurilor 
au contribuit și deficien
țele interne de la uzina 
de preparare, despre care 
tovarășul inginer ne-a 
vorbit mai puțin. Frec
ventele întreruperi acci
dentale în funcționarea 
utilajelor întreprinderii, 
datorate exploatării ne
raționale și slabei între
țineri mecanice și chiar 
electrice, insuficienta exi
gență și răspundere pen
tru respectarea parame
trilor tehnologici stabiliți 
— mai ales in privința fi
nețe! măcinării minereu
rilor. operațiunii de pră- 
jire a acestora și preve
nirii pierderilor in proce
sul de calcinare — au in
fluențat direct, nefavora
bil calitatea concentratu
lui fero9 livrat furnalelor 
Hunedoarei.

Pornind de la necesita
tea înlăturării acestor ne
reguli, comitetul de par
tid, Împreună cu condu-

aplicarea unor asemenea 
măsuri am discutat cu to
varășii Lazăr Filip, secre
tarul comitetului de par
tid, și loan Matei, direc
tor adjunct pentru pro
bleme de producție de Ia 
I.M. Hunedoara. In aba
taje, de pildă, s-a trecut 
la o amplă activitate de 
perfecționare a pușcării 
selective — metodă prin
cipală de exploatare a ză
cămintelor — la intensi
ficarea controlului de ca
litate. completată de ge
neralizarea autocontrolu
lui în acest domeniu Ia 
locurile de muncă și pe 
orizonturi. Concomitent, 
la uzina de preparare a- 
tenția a fost îndreptată, 
in special, spre punerea 
Ia punct a separatorilor 
și optimizarea procesului 
de prăjîre magnetizantă a 
minereurilor, sore repa
rarea și întreținerea exi
gentă a utilajelor și in
stalațiilor. Au fost luate, 
de asemenea, măsuri pen

tru creșterea rolului con
trolorilor de calitate — in 
sensul nu numai de a de
pista rebuturile, ci și de 
a indruma brigăzile de 
mineri să acționeze în 
acele faze care mai pre
judiciază calitatea mine
reului. S-a întărit mun
ca politică-educativă, in
clusiv o vie agitație 
vizuală. reactivizindu-se 
inițiativa : „Nici un vago- 
net de minereu rebutat 
din cauza sterilului vizi
bil**.

Rezultatele de pină a- 
cum ale măsurilor între
prinse sint demne de re
marcat. Minerii aplică 
telinoldgii îmbunătățite 
de pușcare în fiecare aba
taj. care, odată cu ridi
carea calității minereu
lui, duc și la creșterea 
productivității muncii, 
ceea ce permite aproape 
tuturor brigăzilor dotate 
cu mașini de încărcat și 
transportat să se înscrie 
in limita randamentului 
planificat, de 6 tone mi
nereu pe post. Conținutul 
mediu de fier al mine
reului de alimentare a 
uzinei <le preparare a fost 
în ultimele luni (iunie, 
iulie, august șl septembrie) 
de pesie 28 la sută, nivel 
superior procentajului 
planificat pe aceste luni. 
Tn august, atest procent 
s-a ridicat la 28,37 la sută, 
față de 27.53 la sută, iar 
concentratul livrat fur
nalelor a avut un conți
nut de aproape 51 la sută 
metal. Pierderile de me
tal In steril sint reduse 
de la 11,3 la sută in ia
nuarie. la 10,5 la sută in 
prezent. In urma măsu
rilor întreprinse, in sen
sul îmbunătățirii calită
ții minereului, in trei tri
mestre ale anului s-au 
expediat furnalelor în 
plus multe mii de tone 
metal în minereu marfă 
livrat. Pentru luna octom
brie sint semne care do
vedesc că conținutul de 
metal în concentratele li
vrate C.S. Hunedoara va 
trece de 52 Ia sută.

După cum demonstrea
ză activitatea din ultimul 
timp de la I.M. Hunedoa
ra, îmbunătățirea calită
ții minereurilor și con
centratelor feroase este 
pe deplin posibilă. Acum, 
principalul consta în a se 
persevera pe căile deschi
se in această perioadă si 
a se investiga în profun
zime altele noi. care să 
permită — dacă nu depă- 
îirea actualelor niveluri 
calitative — cel puțin a- 
sigurarea constantei rea
lizărilor din ultimele 
luni, calificate pe merit 
.luni ale calității" pro
ducției.
Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"
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Un fir care ar putea 
înconjura 

de 18000 de ori Pămîntul
în orașul celor cinci veacuri, Zalău, o întreprin

dere modernă întregește noul peisaj industria! : 
filatura de bumbac. Aproape o mie de fete din 
localitate sau din împrejurimi, după ce au de
prins meseria la Cisnădie, Arad, sau în alte locuri 
cu tradiție în industria textilă, s-au întors „acasă" 
unde mînuiesc cu pricepere mașini de înaltă pro
ductivitate. Tinerele muncitoare, lucrînd la moder
nele instalații ale filaturii, torc zilnic un fir care 
ar putea să înconjoare de 18 (XX) de ori Pămîn
tul pe la Ecuator. Zi de zi, ceas de ceas, colec
tivul de aici se străduiește să pătrundă tot mai 
mult tainele profesiei, să obțină rezultate tot mai 
bune în producție. Vă prezentăm în montajul de 
fată, la locurile lor de muncă, patru muncitoare 
fruntașe: de la stînaa la dreaptă, Maria Mureșan, 
Viorica lacoș, Fazexas Ludovica și Rodica Pop.

Foto : S. Cristian

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMUREȘ1*

Noi tipuri 
de conductori electrici
In afară de produ

se electrocalorice și 
mașini de calculat e- 
lectromecanice. cunos
cute și solicitate atit 
in țară, cit și peste 
hotare, întreprinderea 
„Electromureș" din 
Tg. Mureș produce o 
gamă largă de con
ductori electrici izo
lați. Conductorii elec
trici au o largă în
trebuințare în multe 
domenii de activitate, 
la confecționarea cir
cuitelor și instalațiilor 
electrice de tot felul. 
Sporirea sort i menta - 
ției, îmbunătățirea 
calității conductorilor 
in vederea creșterii 
contribuției acestora 
la buna funcționare a 
instalațiilor si anara- 
tajelor cărora le sînt 
destinate constituie 
direcția principală in 
care acționează colec
tivul secției de specia
litate din întreprin
derea tîrgmureșană. 
In cursul anului a- 
cesta au fost asimi
late în fabricație mai 
multe tipuri de con
ductori și :cablajeauto. 
Astfel, a fost omolo
gat și introdus în fa

bricație un nou sorti
ment de cabluri pen
tru uzinele auto din 
Pitești. Cîmpulung 
Muscel și Brașov, ca 
și pentru întreprinde
rile „Tractorul" Bra
șov și „Autobuzul" 
București. De aseme
nea, a inceput fabri
carea cablurilor folo
site la construcția na
velor și a looomotivei 
Diesel-electrice. Prin
tre țările care impor
tă produse realizate 
de întreprinderea „E- 
lectromureș" se nu
mără Franța. Belgia, 
U.R.S.S., R. D. Ger
mană. R. S. Ceho
slovacă. R. P. Unga
ră. R. F. Germania, 
Iran. Un mare inte
res vădesc firmele 
străine pentru cablu
rile electrice și apa
ratele de uz casnic fa
bricate in această în
treprindere. In pre
zent se execută am
ple lucrări de extin
dere și modernizare a 
secției de conductori 
electrici.

DEAKY Lorand 
corespondentul 
„Scînteii'
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Preocupări pentru cinema

perfecționarea practicii
studenților

La Începutul unui nou an univer
sitar. o evaluare atentă a realizărilor 
din cel precedent se dovedește întot
deauna binevenită. Din acest rund 
de vedere, un succes de seamă al 
perioadei 1972—1973, care constituie 
element de referință astăzi, 11 repre- 
z ntâ programul de practică stu
dențească. Mai unitar șl mai sis
tematic, cu un conținut 
bine structurat șj aplicat intr-o rela
ție mai strinsă cu specificul profile- 
lor universitare, el a condus in final 
la n mai bună repartizare a tinere
tului universitar In formele activi
tăților direct productive. Procesul de 
instruire practică și de educare prin 
muncă a cuprins nu numai pe stu
denții din anii I și II. ci și pe cei 
din anii’ superiori. Drept primi con
secință. in atelierele școală ale insti
tutelor politehnice din București, Ti
mișoara. Iași, Cluj, in perioada prac
ticii de vară s-a 
putut lucra In 
două schimburi 
și. raportat nu
mai la progra
mul practicii din 
cursul lunii iu
lie. in cele 126 a- 
tcliere-sooalâ 
instituțiilor 
invățămint 
perior a fost realizată o producție e- 
foclivă de peste 15 milioane lei. In 
plus, organizarea practicii de vară în 
două serii (1—21 iulie și 23 iulie — 11 
august) a contribuit la soluționarea, 
in marc parte, a uneia dintre probie- 
mele cele mai presante in anii tre
cu: i : descongestionarea unităților e- 
ronomicc. In sfirșit, valoarea instruc- 
3 v-educativă a practicii a puiuț fi 
sporită și prin angajarea nemijlocită 
in producție a unor categorii de stu- 
denți. Așa de pildă, studenții de la 
Institutul de subingineri din Hune
doara și de la Institutul de mine din 
Petroșani au fost in proporție de 50 
la su*ă  salariați ai întreprinderilor de 
profil din localitate ; in Constanța. 67 
.la sută din studenții Institutului pe
dagogic s-au putut angaja la muzeul 
arheologic și la alte întreprinderi din 
localitate ; 40 din 70 studenti ai
Academiei de studii economice, aflați 
in prima perioadă de practică la 
..Electromagnetica", au fost angajați 
și au lucrat aici in schimburi ; 
angajări s-au mai făcut la Uzina 
de autocamioane din Brașov, Com
binatul siderurgic din Reșița, uzina 
„Semănătoarea" din București ș.a.

Si totuși, nu aceste cifre rețin cu 
deosebire atenția. în substanța lor. 
In sistemul de interdependențe pe 
care ele il atestă și-1 cultivă, se afir
mă o realitate mult mai bogată : in
tegrarea studenților intr-un program 
concret de lucru, fie acesta desfășu
rat in atelierul-școală sau in mijlocul 
colectivelor de muncă ale unităților 
productive, sporește posibilitățile și 
interesul tineretului universitar pen
tru latura aplicativă a pregătirii sale, 
cu efecte deosebit de favorabile asu
pra rezultatelor activității profesio
nale de ansamblu. Iar argumentul cel 
mai la indemină este însuși procen
tul de promovare integrală obținut in 
sesiunea examenelor din vară, la 
cursuri de zi și serale : cu 2,1 la sută 
ma: mare decit in 1972 și cu 5,2 la 
șută ma; mare decit in 1971.

Tocmai de aceea, pe agenda con
siliilor profesorale și a senatelor 
universitare — cum reiese si din an
cheta noastră, desfășurată in spa
țiul citorva unități de invățămint 
superior și de producție — la loc de 
frunte se află îmbunătățirea pe mai 
departe a legăturii dintre latura prac- 
tico-productivă și ținuta riguros ști
ințifică a procesului de pregătire a 
studenților, pe calea unei depline și 
fructuoase integrări a invățămintului 
cu producția și cercetarea științifică.

Ne-am adresat, pentru început, a- 
cademicianului profesor Cristofor Si- 
mionescu. rectorul Institutului poli
tehnic din Iași :

— Care apreciați a fi primele două 
condiții prin împlinirea cărora actua
lul an universitar să se poată situa 
de la Început in zona unei depline 
eficiente practice 2

— înainte de a vi răspunde, aș 
vrea să salut împlinirea unui vechi 
deziderat al meu, acela ca școala ro
mânească de toate gradele să-și des
chidă porțile in aceeași zi. Pentru că 
in concepția noastră, școala este un 
sistem unitar și aidoma unei clădiri

mai

iri are etajele riguros orindulle unul 
deasupra altuia. Așa incit, o primă 
cerință pentru ca instrucția șl edu
cația in instituțiile universitare să 
se desfășoare corespunzător, de alei 
si începe, de la unitatea și stabilita
tea rețelei, a planurilor judicios În
tocmite. dc la elaborarea si difuza
rea la timp a manualelor, de la asi
gurarea bazei materiale necesare. în 
felul acesta cred că poate fi împli
nită si cca de-a doua condiție, iden
tificabilă in calitatea procesului dc. 
invățămint, respectiv în nivelul la 
care se predă și in formele prin care 
se transmit cunoștințele. Deci, rezu- 
mind. cele două exigente ar putea fi 
formulate : invățămint dc inaltă ca
litate. cu mijloace materiale cores
punzătoare unei instruct!! si educații 
cit mai complete.

— In ce relații vedeți asemenea 
exigente cu aplicarea perfecționată a

EXIGENTE LA ÎNCEPUT
ale 
de 

6U-

DE AN UNIVERSITAR

contînultății, cred, da asemenea, 
cea mai bună formă a practicii 
parcursul anului nu este cea de o zi 
in fiecare săptămină. ci practica co
masată care-l conferă unitate atit 
procesului proprlu-zis de tnvătămir.t. 
cit și celui de formare a deprinde
rilor concrete de muncă.

Confruntate cu experiența cotidia
nă. asemenea principii se dovedesc 
uneori mai dificil do aplicat. Iată 
de ce am solicitat și opinia unui 
..practician" prin excelentă, inginerul 
Mihai Calotiță, directorul uzinei 
„Semănătoarea" șl. totodată, membru 
al Senatului universitar de la Insti
tutul politehnic bucureștean.

— Dacă prin aplicarea practicii co
masate producția iese întotdeauna 
favorizată, din punctul de vedere al 
formării studenților nu se creează, 
prin însăși obligația de a asigura 
efectuarea unei operații dintr-un flux 

continuu, perico
lul unei unilate- 
rallzări a pregăti
rii ? Pe ce căi a- 
preciați că pot fi 
cel mai bine ar
monizate cerințe
le producției mo
derne cu cele ale 
pregătirii ingine-

că 
Pe

—
MO- 

18.13; 
11,18;

pentru doctorat
la academia

„Ștefan Gheorghiu1'
Academia „Stefan Gheorghiu" 

pentru pregătirea cadrelor de 
conducere a activității de partid, 
social-politice, economice și 
administrației de stat anunță 
că in perioada 24—26 noiembrie 
1973 organizează colocviul de 
admitere ia doctorat pe anul 
universitar 1973/1974.

Admiterea va avea loc con
form prevederilor Hotăririi Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 2 octombrie 1972, 
Decretului nr. 1058/1967 și Hotă
ririi Consiliului de Miniștri nr. 
2910/1967, la următoarele spe
cialități : Materialism dialectic 
și materia)i.sm istoric, Istoria 
filozofiei. Socialism științific, 
Științe politice, Sociologie, Eco
nomie politică, Organizarea și 
conducerea economiei, Economie 
mondială, Istoria economiei na
ționale, Istoria doctrinelor eco
nomice. Istoria contemporană a 
României, Istoria P.C.R. și a 
mișcării muncitorești din Româ
nia. Iștoria mișcării muncito
rești internaționale.

Candidații trebuie sâ îndepli
nească condițiile prevăzute de le
gislația in vigoare șl să aibă re
comandarea comitetului jude
țean, respectiv a Comitetului 
municipal București al Partidu
lui Comunist Român.

Pentru lămuriri, suplimentare, 
persoanele interesate se pot a- 
dresa la secretariatul academiei 

Ștefan Gheorghiu" din Bucu
rești, B-dul Armata Poporului 
nr. 1—3, Sectorul VII.

formulei invățămint-producție-cerce- 
tare ?

— Pregătirea practică trebuie re
alizată prin multiple forme. Referin- 
du-mă la școala tehnică superioară, 
n-aș pierde din vedere metodologia 
modernă care conduce la formarea 
unui specialist de larg orizont. Mai 
concret, cred că practica anilor mici 
are anumite obiective, iar practica 
anilor mari, de formare in speciali
tate și de desăvirșire, are cu totul 
alte obiective. Studentul prin practică 
trebuie să învețe să respecte munca 
și pe muncitor, să-și dozeze exact 
eforturile, să cunoască mijloacele de 
realizare, să nu demobilizeze în fața 
greulăților. să știe a face in meseria 
lui ceea ce pretinde altcuiva a face. 
Dar in același timp, studentul trebuie 
sâ știe să vadă și DINCOLO dc gra
nițele a ceea ce este realizat, să-și 
valorifice cunoștințele practice într-o 
perspectivă superioară. Din păcate, 
n-am ajuns să innodăm toate firele 
acestui complex proces de instrucție, 
dar totodată și de educație, instruc
ția fiind, cum bine știți, factor hotă- 
ritor al procesului de educație. Mă
suri organizatorice și eforturi pentru 
sporirea calității practicii au fost în
treprinse in special in ultimul an. 
după cuvîntarca tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Adică s-au creat condiții 
obiective pentru ca nivelul practicii 
sâ sporească, cantitativ și calitativ. 
Cele subiective se afirmă, de aseme
nea. foarte puternic, o dovadă fiind 
pasiunea mobilizatoare a studenților 
de a realiza ceva concret, de a pro
duce lucruri utile.

In Institutul de construcții din 
București există un sistem de prac
tică bine pus La punct. Prin aplicarea 
lui au fost obținute importante va
lori materiale. Dar in ceea ce pri
vește perfecționarea relației profe- 
sor-student 7

— Reușita deplină a programului 
studențesc de practică — apreciază 
prof. dr. docent Radu Prișcu, rectorul 
Institutului de construcții — presupu
ne ca el să înglobeze tehnologia exe
cuției, iar studentul să parcurgă toate 
fazele unei lucrări. Ceea ce necesită, 
cum ușor se poate deduce, ca proce
sul de invățămint să-l pregătească 
temeinic pe student in direcția cu
noașterii și efectuării acestor opera
ții. Se impune deci ca pe parcursul 
anului, in predarea diferitelor disci
pline, să se aprofundeze îndeosebi 
acele elemente de tehnologie pe care 
studentul le intilnește în practica de 
producție. In al doilea rind. se știe 
cit crește valoarea practicii cind stu
denții sint cointeresați, adică au con
vingerea deplinei lor utilități ca po
tențial tehnic ; or, o asemenea con
vingere nu poate fi cultivată decit 
pe terenul pregătirii temeinice, capa
bilă să asigure lucrărilor efectuate o 
inaltă calitate. De unde concluzia ca 
fiece curs, fiece prelegere să fie 
purificate dc încă frecventele ele
mente descriptiviste, sec informative, 
minore, propunindu-și in schimb re
liefarea funcționalității de calitate. 
Și cum tfh astfel de obiectiv poate 
fi realizat, respectindu-se rigorile

unei multilaterale 
rești ?

— In ce ne privește, credem că am 
exclus eventualitatea unui asemenea 
pericol. Cum ? Propunindu-ne — și 
realizind in bună parte — transferul 
definitiv și total în perimetrul uzinei 
al celor două facultăți cu care cola
borăm mai intens : facultatea de 
mașini agricole și cea de tehnologie. 
Iar pentru ca activitatea nemijlocită 
a studenților în echipele de produc
ție să se ridice la parametrii nece
sari de calitate și, totodată, să cul
tive atributele de creație, de conti
nuă descoperire pe calea muncii 
practice și utile, am adoptat urmă
toarea formulă : din primul și pină 
în ultimul an de practică, studenții 
trec prin secțiile unui intreg ciclu 
dc producție, urmind ca la finele ul
timilor trei ani să susțină, implicit, 
si cite un examen de obținere a ca
lificării intr-o specialitate. De pildă, 
după un stagiu de activitate in sec
ția de mecanică, vor obține o diplo
mă de strungar sau de frezor ; în 
secția de montaj se vor califica in 
meseria de lăcătuș, apoi vor deprin
de tehnica sudurii sau a forjării 
ș.a.m.d. Credem că astfel practica 
va fi resimțită ca o componentă 
organică a pregătirii inginerești, a- 
devărată marcă de prestigiu a aces
tei profesii.

Iată doar cîteva aspecte comple
mentare ale practicii studenților ; de 
fapt tot atitea argumente pentru o 
colaborare permanentă între învățâ- 
mint, producție și cercetare, factori 
în egală măsură interesați ca pregă
tirea ■viitorilor specialiști să întru
nească toate atributele eficienței.

• Deapre o anuma fericire t PA
TRIA — 9; 11.30; li: 16,30; lfl; 
21.15. FAVORIT — 9,15; 11,30;
I. 3,45; 16; 18,15; 20.30, GLORIA —
9; 11,15; 12,30; 16: 18,15; 20,30,
VICTORIA — 9: 11.15; 13.30; 16; 
18,30; 21.
• Doi pe un balansoar : SCA
LA — 9; 11.15; 13.30: 16; 16,30; 21. 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30: 21.
• Mafia albă : LUCEAFĂRUL —
fl; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
BUCUREȘTI — 1,30; 11; 13.80; 16 ; 
16,30; 21.
• Cu mllnile rurale ; Ultimul 
cartuș : TIMPURI NOI — 9—19,30 
In continuare.
• Paradisul : MELODIA
II. 15; 13,30; 16; 18,30; 30,45, 
DERN — 9; 11,15; 1,1,30: 16;
20.30, EXCELSIOR — •; 
13.30; 18; 19,15; 20.30.
« Șapte sile : COTROCENI —
13.30; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18: 20.15.

? Legenda
ENTRAL. 

16; 18,15;
11,15: 13,30; ........... ...................
• Pî’lca Junglei : PACEA — 15.30; 
17.45; “ --------------- - ----------
20.
• Cu 
— 9;
• Tu .. 
18; 20.15.
• Urmărire Ia Amsterdam : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18.30; 
20.45. UNIREA — 15.30; 17,45; 20.
• Neamul Șoimăreștllor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
19.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor t CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18.30; 20.45, TOMIS — 
9: 11,15; 13,30; 15,43: 13.15; 20,30, 
FLAMURA — 9: 11,15; 13,30; 10;
18,15; 20.30.
• Atentatul — 10; 
Uraganul — 18,45 
rleteului — 20,43 : 
(sala Union).
• Copernic : BUCEGI — 16; 19. 
• Stare de asodiu : BUZEȘTI — 
8.30; 11: 13.30; IC; 18,30; 21, MIO
RIȚA — 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 
20,43.
• Cartea junglei : FLOREASCA 
— 15,30; 18; 20,13.
• Clovnii : VIITORUL — 15,30; 
18; £0,15.
• Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici : DOINA — 9,45; 11,45; 14; 
16; 18; 20, VOLGA —9,45; 11,45;
13,43; 15,45; 18: 20.
• Cei șase urși și clovnul 
bullca : DRUMUL f ------
18; 20,15.
O O afacere pe < 
— 9; 11,13; 13,30; : --------------- 1330,

negrului Charley : 
— 9,15; 11.30; 13.45;
20.30. GRIVIȚA — 9; 
16: 18.15: 20.30.

20. PROGRESUL — 16; 18;

cârțile pe față t AURORA 
11,15; 13,30; 13.45; 18: 20,13. 
?i eu ; MOȘILOR — 15,30;

12: 14: 16,30,
Luminile va- 

C1NEMATECA

. _______ Ciu-
SĂR.II — 15,30;

cinste : DACIA 
.. 16; 18,15; 20,30,

GIULEȘTI — 13,30; 18: 20.15.
• Valter apără Sarajevo : RA
HOVA — 16: 19,15.
• Dreptul de a iubi : FLACĂRA
— 15,30; 18; 30,15.
• Cu toato acestea : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.

Ultimul volum de versuri 
al lui'Ion Brad. Noapte cu 
privighetori, tipărit, la edi
tura Eminescu, poartă chiar 
din titlu numeroase su
gestii pentru virata actuală 
și mișcarea intimă a liricii 
sale. Cartea, evoluind pe 
liniile unei consecvențe lă
untrice, jalonează cu lim
pezime dimensiunile spațiu
lui liric și posibilitățile nu
meroase de a face dln- 
tr-un tărim atit de umblat 
de gindurile poetului un ți
nut liric, caracterizat prin 
prospețimea și vigoarea 
imaginii poetice. însăși or
ganizarea grafică a volumu
lui sugerează concentrarea 
ordonată in jurul citorva 
stări poetice definitorii, ză
mislite de ipostaza exlaten- 
țial-creatoare, dezvoltate in 
spiritul logicii interne a o- 
perei de pină acum. Radi
calizarea conștiinței crea
toare a determinat această 
compartimentare, care răs
punde întru totul direcțiilor 
și mai cu seamă sensurilor 

' capitale ale liricii lui Ion 
Brad.

Dintre numeroasele nuan
țe posibile intr-o operă cu 
dimensiuni apreciabile, cum 
este a autorului de față, 
două direcții ni se par a 
concentra hotăritor fondul 
relevant al materiei poeti
ce. Una ține de chemarea 
copilăriei rurale, cu între
gul cortegiu de legături 
vechi de singe, de filiații și 
rude, ecouri ale unei vieți 
de gintă matriarhală, dez
voltind nu numai un acut 
sentiment al descendenței, 
dar și un mărturisit regret, 
chiar o vină secretă de a 
nu fi continuat această tra
diție a rădăcinilor, omni
prezentă în scrisul ardele
nilor. Regăsim aici, ca ?i 
în lucrările mai vechi, un 
bunic mitic „cu nume în
vățat dintr-un colind", „nu
me dezmierdat ca din ba
ladă", sau o bunică des
prinsă din ritualele de jale 
ale folclorului. Rădăcinile 
poetului au rămas în satul 
natal, dar drumul său se 
îndepărtează mereu de a- 
ceastă lume, care i se re
levă totuși în momente
le de reverie : ..Trăiesc din 
amintiri, mă joc cu sete ! 
Pe drumul acesta fragil / 
Al întoarcerii / La țara cit 
un leagăn / (RĂDĂCINĂ). 
Lumea copilăriei doare, 
indiferent că durerea vine 
de la pierderea unor 
ființe dragi, dacă este 
ecoul unor nedreptăți de-

mult trecuta sau al unor 
jertfe în luptă, iar durerea 
are in poezie de multe ori 
rezonanțe adinei tocmai 
prin calitatea ei etern u- 
mană. Atmosfera lirică do
minant meditativi, cu in
flexiuni baladești și nuan
țe de pastel blagian, miș
cată continuu de briza me
lancoliilor calme. începe 
în cartea de față să se 
agite. Fondul general ră- 
mlnlnd același, percepem 
totuși accente noi, născu
te din Intensitatea spori-

zăpada, / Toți să st mire, 
nimeni să-l vadă" (TĂ
GADA).

în lirismul plin de sin
ceritate, Înfiorat de adu
ceri aminte al lui Ton Brad 
recunoaștem semnele du
rabile ale unui poet au
tentic. care, prin ciclul 
„Rădăcini" din volumul de 
față, sporește intensitatea 
generală a lirismului, si- 
tuindu-1 în Intimitatea mo
tivelor durabile, de cir
culație continuă, cu posi
bilități întinse ae a emo-

CRONICA LITERARĂ

Ion BRAD

„NOAPTE CU
PRIVIGHETORI"

tă a emisiunii lirice : „Aud 
uneori fremătlnd, incor- 
dat / Un dor neștiut, Din- 
spre cer ? Dinspre sat ? 
Se pierde-n pădurea cu 
lujeri de-antene'1 (FEBRE).

Ajuns in cumpăna vie
ții, poetul își vede dru
murile creatoare ramifi
cate și semnul mirării, 
gestul îndoielii nu-1 oco
lește : „Mustește lutul a 
tăgadă. Doare / Amestecul 
de ceafă ți de soare. / Mu
gurii iar deschid răni in 
tulpini, / De singele lor 
nervii mi-s plini. / Nu e 
nici cintec decis, nici tă
cere. / Noaptea mi stri
gă. Ziua mă cere, I ...Nu 
știu să fiu o cumpănă 
dreaptă. / Intre ce-am fost 
și ce m-așteaptă. / Privesc 
în jur. Nu-i nimeni. Tre
sar / Cresc dedifei din cu
vinte. amar. / Nu pot să 
tac. Nu pot să strig / Cu 
fruntea încinsă-n broboa
ne. Mi-e frig / Mă chea
mă cei duși să-mi spună 
șoptit / Cd drumul întoar
cerii in pămint a fugit / 
Șarpe viclean cu solzi de

ționa și, neîndoielnic, el 
reprezintă ipostaza lirică 
eea mai propice afirmării 
individualității poetului.

Asociindu-se structural 
lirismului de emoție inti
mă, completîndu-1 și, in 
multe privințe, amplifi- 
cindu-I, dimensiunea omu
lui istoric, semnul său par
ticipativ la destinele ce
tății se constituie ca o altă 
dimensiune a lirismului, 
mai largă, mal generală șl 
totuși complementară pri
mei. Viziunea mitică și a- 
derențele sentimentale co
lorează afectiv virtuozi
tatea poetului desfășura
tă in preajma unor mari 
evenimente sau persona
lități ale istoriei noastre. 
Din perspectivă poetică 
avem de-a face cu o di
latare a spațiului satului 
natal la dimensiunile unei 
țări înscrise pe orbita e- 
temității. „Sora Soare
lui", poezie reprezentati
vă a ciclului istoric cu a- 
c-elași nume, realizată 
compozițional după tipa
rul vechilor balade fan-

tactic*,  I«1 realizeaxfi P’ 
deplin sensul ei de „cin- 
tare" imnică prin dimen
siunea cosmică a Imaginii 
poetice : „Nici o floare n-a 
ouut rădăcinile / Stropite 
cu atîta șinge / Ca tine, / 
Floarea soarelui, / Sora 
soarelui, / Țară, / Ca tine 
ca n-ai știut plinge / De
cit cu lacrimă de joc și 
pară". Sentimentul isto
riei unifică liric sub Beni
nul continuității și al de
venirii fapte îndepărtate 
In timp, cu accent deose
bit pe momentele crucia
le. Poetul privește în tre
cut pentru a afirma încă 
o dată dăinuirea acelor 
acte, gesturi și semne care 
au făcut posibile prezen
ta generațiilor succesive 
pină la noi. Poetul nu țe
se poezia In jurul unei 
filozofii a Istoriei, cit pre
țuiește istoria ca stare li
rică favorabilă cintăril 
patriei : „Toate țările sint 
fete frumoase / Mame ti
nere, mame bătrlne, / Cu 
soare in oase / Cu frigul 
in oase. / Din spulberul 
timpului / Numai lumina 
ochilor dragi ne râmlne. / 
Rătăcitor prin lume le 
strig / îublta mea tlnărd, 
țară / Maica mea milena
ră : / Fără tine mi-e frig. / 
Devin piatră. / îngheț / Ca 
o vatră / Despodobită de 
foc, / Casa fără copii, / Su
flet fără noroc / In respi
rația mărilor / Simt res
pirația ta, / In boarea ste
lelor / Ti-adulmec urmei 
le. / Chiar dincolo de moar
te ! Nu m-aș putea în
china / Decit la altarul 
tău / In vatră ascuns, / 
Peste care pasc turmele". 
(DEPĂRTARE). Prin ima
ginea vie a recuperării o- 
mului istoric, poezia lui 
Ion Brad asimilează un te
ritoriu liric cu generoase 
disponibilități, situind În
treaga sa creație in spa
țiul larg al preocupărilor 
artistului-cetățean.

Aflăm totuși in volu
mul de față și unele ver
suri mai puțin. realizate.

Consecventă cu sine in 
cea mai mare Întindere a 
sa, lirica lui Ion Brad din 
„Noapte cu privighetori" 
prin cele mai reușite poe
zii străbate încă un pas 
spre deplina cuprindere in 
vers a gindurilor unui poet 
confruntat permanent cu 
problematica și aspirațiile 
timpului său.

Emil VAS1LESCU

Pentru Teatrul Național 
din Craiova acest sezon 
teatral are semnificații de
osebite : este prima stagiu
ne desfășurată integral in 
noul lăcaș al teatrului.

Augurii se anunță favo
rabili.

Proba repertoriului a fost 
trecută cu bine, ca și cea a 
ritmicității sau a efortului 
de înnoire a mijloacelor de 
expresie, dc perfecționare, 
de autodepășire profesiona
lă. La scurtă vreme după 
premiera absolută cu „Lo
cul tău sub soare", lucrare 
de debut a unui craiovean. 
Gh. Robu a avut loc o a 
doua premieră : „Ultima 
oră" de M. Sebastian. Vor 
urma : „Viața e ca un va
gon" de Paul Everac, „Sim- 
băta amăgirilor" de L D. 
Sirbu, „O scrisoare pierdu
tă" de I. L. Caragiale, 
„Moartea guvernatorului'’ 
de Leon Kruczkowskl, 
„Vrăjitoarele din Salem" 
de A. Miller și. in sfirșit, 
„Oedip Rege" de Sofocle. 
Am dat toate titlurile, in 
majoritate familiare citito
rului. pentru a proba locul 
de cinste acordat piesei ro
mânești actuale, nobila do
rință de omagiere a clasi
cilor români și străini, des
chiderea către lucrări de 
valoare certă al° literaturii 
universale actuale.

In mod cert, ..Locul tău 
aub soare", piesa de debut 
a lui Gh. Robu, stă sub 
semnul unei ferme anga
jări etice și sociale. Spiri
tul individualist, formalis
mul. aspirațiile către o fe
ricire îngustă. ..fiara nu
mită confort", ca teluri su
preme ale existenței, sint 
rind pe rind incriminate. 
Se face, dimpotrivă, un e- 
logiu al pasiunii creatoare, 
al «piritului de sacrificiu.

18,00 Telex.
18,05 „Intre timp, inima-șl amin

tește...". Triptic poetic Bis
trița — Josenii Blrgăulul — 
Năsâud. Reportaj dc Aurel 
Rău.

18,25 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.

18.30 Ghișeul : Ora prlnzului la 
Slobozia.

19,05 Timp șl anotimp in agricul
tură.

19,20 1001 de seri : Heckle șl Je- 
ckle (III).

19.30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotârltor.

20,00 Publicitate.
20,05 Seară de teatru î „Acești în

geri triști" de D. R. Popescu. 
Adaptarea pentru televiziune 
și regia : Geo Salzescu,

22,33 24 de ore.

dra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Sttlpil societății
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sa)a 
Magheru) : Aici * dormit G. Wa
shington — 19,30.
• Teatrul „Ion 
cu Jianu — 9.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria !
— 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Doctor fără 
voie — 19,30.

, • Circul „București" : Al treilea 
gong Ia.„ circ — 19.30.

Mihal IORDANESCU

DIN LONDRA ÎN ȚARA NOASTRĂ

„En

atrt

comunică de 
de impresa- 
Paiatuiui vor

• Opera Română ; Carmen — 
19,30.
o Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețieni — 20.
• Teatrul dc comedie : Preșul 
— 20.
« Teâtrul „Lucia Sturdza Bulan-

Creangă*' : Ian-

(Urmare din pag. I)
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PROGRAMUL I

TURNEUL ORCHESTREI „NEW PHILHARMONIA ORCHESTRA"

După cum nl se 
la Agenția română 
riat artistic, la Sala_________  . „
avea Ioc două concerte simfoni
ce extraordinare susținute de 
„New PhUharmonia orchestra" din 
Londra (concert maistru : Des
mond Bradley). Luni, 29 octom
brie 1973, ora 20, programul 
concertului va cuprinde „Zr. 
Saga" de Sibelius, „Nocturna" de 
Britten șl simfonia a Ili-a de 
Beethoven. Dirijor : Okko Kamu; 
solist — Peter Pears (tenor). Con
certul de marți, 30 octombrie a.c., 
ora 20. avind ca dirijor pe 
Norman del Mar și solfst pe Mi
chael Roll (plan). înscrie In pro
gramul său poemul simfonic 
„Don Juan" de Strauss, Concer
tul nr. 2 în fa minor de Chopin 
și Simfonia I de Tippett. Bilete
le pentru cele două concerte sim
fonice extraordinare susținute de 
„New PhHharmonla orchestra" se 
pot procura de la casa Agenției 
române de impresariat artistic 
(Calea Victoriei nr. 68-70).

9,t>0 Telcșcoală • Chimic : Cau
ciucul sintetic (Televiziune 
școlară completivă) • Fizică 
(anul III liceu) : Electroliza 
(Televiziune școlară integra
tă) • Extemporal la limba 
română : — Lecturi literare : 
„Lacul" de Mlhal Eminescu 
— Dicționar ortografic: Scrie
rea substantivelor comune 
compuse — Recunoașteți per
sonajul ? Fragment din ,,A- 
lexandrii Lăpușneanu" de 
C. Negruzzl — Mărturii : 
Mioara MLnulescu despre Ion 
Mlnulescu.

îo.oo Telex.
10,05 Revista Xiterar-artlstlcă TV. 
10,45 Muzică ușoară cu Angela

Stoenescu, George Râpcău
șl Aurel Neamțu.

11,00 Film serial : „în umbra lu
pilor". Producție a studiou
rilor de televiziune ceho
slovace. Episodul I : „Vapo
rul misterios".

12,00 Telejurnal.
16,30-17,00 Lumea copiilor.
17,30 Curs de limba germană. Lec-

PROGRAMUL H

20,00 Film serial : Daktari.
20,25 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanuiui.
20,45 Dans șl muzică de pretutin

deni. Folclor din R.S.F. Iu
goslavia și U.R.S.S.

21,10 Telerama : Atelierele lumii 
(IV).

11.33 Telex.
21,40 „Fintina turmelor". Ecrani

zare dujiă piesa lui Lope de 
Vega. Episodul I.

al dragostei si încrederii 
in oameni, o pledoarie pen
tru acțiunea pusă conștient 
in slujba idealurilor colec
tivității. ale conștiinței so
cialiste.

Acesta e sensul ce se de
gajă Ia o lectură .atentă, re
petată. din configurația 
destinelor sugerate de autor

mai bine, and mai rău asi
milate (familiarizarea 
satira 2____2.1 _ 1_.
Mazilu, de pildă !)

După un prim tablou 
abstract (care imaginează 
„trenul conștiinței" — tren 
ce pare a se fi oprit 
pentru toți cei care au pier
dut pulsul vieții și ritmul

. ______ cu
dramatică a lui T.

sau reprezentate nu 
sînt — iarăși : din păcate !
— dintre cele mai generoa
se dramatic. Transpunerea 
artistică a conflictelor a- 
duse în discuție (autentice 
și chiar de o certă acuitate
— la cea mai elementară 
confruntare cu viata) este 
palidă, lipsită de forță.

CARNET TEATRAL
Gh. ROBU

//LOCUL TĂU SUB SOARE"
la Teatrul Național din Craiova

. sau din atitudinea pe care 
o adoptă față de ele.

„Locul tău sub soare" nu 
e o piesă lipsită de interes 
nici sub raportul legăturii 
cu conflictele autentice re
levate de viată — conflic
te selectate cu discernă- 
mlnt Din păcate insă, cali
tatea observației și maturi
tatea gindirii sociale a dra
maturgului debutant sint, 
deocamdată, net superioare 
finalizării artistice, re
surselor de expresie lite
rară și mai ales teatrală 
ale autorului. Aparent e- 
seistică, „Locul tău sub 
soare" nu reușește să în
chege un univers autonom. 
Este de fapt o scriere dra
matică indecisă, compozită 
sub raport stilistic șl obo- 
sitor-artificioasă. trădind 
nu o dată vocația unui me
taforism cam steril, ca și 
influența unor lecturi, cind

devenirii sociale), se trece 
la prelungirea in planul e- 
xistenței reale a conflicte
lor și atitudinilor schițate. 
Omul cu Piscina se va în
griji invariabil de tempera
tura piscinei sale, de ozo
nul plăminilor săi, de fe
meia sa. Lena va înțelege 
eroarea de a fi părăsit un 
om și de a se fi lăsat cap
tivată de iluzia fericirii 
prin confort. Șeful de șan
tier va înainta cu succese, 
cu eșecuri, cu poticneli, cu 
ezitări, (beneficiind de spri
jinul moral, de înțelepciu
nea și generozitatea Bătrl- 
nulul Cadet, comunist în
cercat) în traiectoria sa pe 
„spirala" progresului. EI își 
va cuceri astfel, cu demni
tate și noblețe umană, prin 
neobosit efort conștient, 
„locul său sub soare".

Situațiile concrete învo

Aspectul cel mal izbutit 
al piesei îl constituie per
sonajul „mai insistent, mal 
adevărat, mai puternic" al 
Bătrinului Cadet — fero
viar cu vechime in miș
carea comunistă, spirit ra
țional, ferm, necruțător, ne
înfricat, plin de Inițiativă 
și de încredere în oameni. 
El se străduiește cu lucidi
tate să trezească conștiin
țele amorțite și conduce cu 
răbdare procesul maturiză
rii umane a tinărului șef 
de șantier. Din păcate, nici 
situațiile in care e pus și 
nici conflictele in care este 
implicat nu sînt cele mai 
fericite pentru configurarea 
unul erou dramatic memo
rabil, Bătrlnul Cadet defi- 
nindu-se mai ales prin 
monolog.

Colectivul teatrului craio
vean (condus regizoral de

Georgeta Tome9cu) s-a a- 
propiat cu multă bună
voință de lucrarea debutan
tului craiovean. Au fost e- 
Iiminate, in chip inspirat, 
unele lungimi, deși — bine
înțeles, prlntr-o la fel de 
strinsă conlucrare cu auto
rul — era loc și pentru mai 
mult (așa. de pildă, perso
najul schematic și confuz 
ca semnificație al reporte
rului putea să dispară 
în întregime).

Am apreciat, urmărind 
pulsația universului scenic 
(creat și cu ajutorul sce
nografiei semnate de V. Pe- 
nișoară-Stegaru), un meri
toriu efort de aderență 
stilistică — greu de finali
zat cu succes cind este 
vorba despre o lucrare 
atit de puțin unitară ! De 
asemenea, strădania de a 
conferi personalelor, une
ori inconsistente, un plus 
de semnificație, de viată 
scenică iar conflictelor 
schițate — un plus de ten
siune. Ne-a impresionat 
astfel simplitatea, calda u- 
manitate a Bătrinului Ca
det creat de Vasile Cosma, 
întruchiparea dată de Petre 
Gheorghiu inconsistentului 
și suficientului Om cu Pis
cina. Se cuvin menționați, 
de asemenea, pentru meri
tul de a se fi luptat cu han
dicapul unor partituri su
mare : Valeriu Dogaru și 
Remus Mărgincanu.

Așteptăm, plini de spe
ranțe, evoluția viitoare a 
colectivului craiovean, con
vinși fiind că acesta se 
va strădui in continuare să 
onoreze noua scenă prin- 
tr-un efort de autodepășlre, 
de diversificare a modali
tății și de revigorare a mij
loacelor de expresie, prin- 
tr-o rodnică efervescență 
creatoare.

Natalia STANCU

in Țările Române un sistem filozofic, 
care și-a găsit expresia nemijlocită 
in Imaginea de nedescrls a științei 
sacre șl în Micul compendiu de lo
gică generală, creînd astfel o etică, 
o ontologie și gnoseologie prin care 
gindirea laică se afirma cu vigoare 
în detrimentul celei tradițional-reli- 
gloase.

Pe măsura integrării ginditorului 
In viața social-politică a Moldovei, a 
confruntării cu marile probleme e- 
oonomice și sociale ale țării, ale Im
periului Otoman și ale altor state, 
concepția filozofică a lui Dimitrie 
Cantemir a evoluat, raționalismul 
conturindu-se în note apropiate de 
cele ale filozofiei modeme, iar u- 
manismul căpătind caracterul concre- 
titudlnil. Dacă în „Divanul", Dimitrie 
Cantemir, adresîndu-se fratelui său 
Antioh, pe atunci domn al Moldovei.’ 
scria cu gîndul la cultura româneas
că și la dezvoltarea spirituală a nea
mului — „dar mai ales neamul nos
tru, al moldovenilor, să fie îndru
mat de prealuminăția ta să strige 
în „CIntarea cîntărilor" (2. 12) și să 
spună arâtînd (cartea aceasta) unul 
altuia: „Au răsărit florile în țara 
noastră", Istoria ieroglifică, Descrie- 
■rea Moldovei, Istoria creșterii și des
creșterii Imperiului Otoman, Hroni
cul vechimii româno-moldo-vlahi- 
lor. Sistema religiei mahomedane 
atestă intenția gînditorulul de a tre
ce produsul spiritual autohton din
colo de hotarele țării șl de a face 
din el constituent al valorilor cultu
rii universale.

De altfel, concepția sa despre filozo
fie, teoria cauzalității, ideile ce pri
veau procesul cunoașterii sînt prin 
ele însele proba indiscutabilă a fap
tului că domnitorul din 1710—1711 și 
pribeagul de după 1711 a creat la 
tensiunea proprie marilor cugetători. 
Pornind de la teoria cauzalității ela
borată de către Aristotel, dar dis- 
tanțîndu-se de soluțiile autorului 
„Organonului". Dimitrie Cantemir de
osebește intre o filozofie „fizică" si 
o filozofie „obiceinică", apreciind că la 
nivelul lumii fizice acționează nu
mai cauza materială, formală și efi
cientă, cauza finală fiind proprie lu
mii „obiceinlce". Cu alte cuvinte, în 
viziunea gînditorului, finalismul nu 
este propriu lumii naturale, scopul, 
factorul conștient fiind caracteristice 
omului și acționind deci la nivelul 
lumii sociale. în același timp, Di
mitrie Cantemir a accentuat asupra 
posibilității cunoașterii lumii de că
tre om. demonstrind Importanța cu
noașterii senzoriale și raționale in

elaborarea judecăților cu privire la 
fenomenele naturii și ale societății.

în condițiile in care Bacon pusese 
bazele senzorialismulul modern, Des-, 
cartes și Leibniz ale raționalismului^ ’ 
cind J. Locke dezvoltase empirismul 
și 'cind, pe de altă parte, se punea 
problema realizării sintezei dintre 
empirism și raționalism, Dimitrie 
Cantemir, fără să elaboreze o doc
trină cu caracter de sistem, a insis
tat asupra corelației dintre experiență 
și gindire, demonstrind că expe
riența este, In același timp, izvor șl 
mijloc de verificare a oricărei crea
ții. Era și aici o intuiție a dialecticii 
procesului cunoașterii și o nouă ilus
trare a originalității și profunzimii 
gindirii autorului Istoriei ieroglifice.

Imaginea lui Dimitrie Cantemir se 
conturează mai' precis, dacă vom 
adăuga că, pornind de la propria sa 
teorie a cauzalității și de la pro- 

. prla-i experiență politică și socială, 
a elaborat și o filozofie a istoriei o- 
riglnală, ce-1 desemnează nu numai 
ca un mare cărturar ci și, am spu
ne chiar in primul rind, ca un mare 
patriot. Căci trebuie spus, filozofia is
toriei elaborată de Dimitrie Cante
mir, ca, de altfel, întreaga sa gîndi- 
re filozofică, a avut ca scop slujirea 
țării, motlvind necesitatea imperioa
să a cîștigării independenței prin eli
berarea de sub dominația atit de a- 
păsătoare a Imperiului Otoman. Con
cepția sa despre fenomenele istori
ce, deși admite determinarea primor
dială a acestora de către o forță su
pranaturală, atestă îndepărtarea de 
determinismul propriu ortodoxiei. 
Pentru Dimitrie Cantemir, fenome
nele istorice au un caracter „fizic" și 
se desfășoară în conformitate cu le
gitatea „fizică". Dezvoltind o teorie 
critică apropiată de cea a Jul Mon
tesquieu despre istoria universală, 
fostul domnitor al Moldovei demons
tra că Imperiul Otoman intrase in 
faza decăderii sale, justificind astfel 
necesitatea luptei împotriva acestuia. 
Teoria era astfel completare a prac
ticii, iar practica servea teoriei.

Modul propriu de sintetizare a cu
noștințelor filozofice de pină la el, 
înțelegerea tendințelor practicii so- 
cial-istorice și încrederea in putința 
omului de a-și realiza condiția, mo
dul original In care a îmbinat valo
rile naționale cu cele universale, au 
făcut din Dimitrie Cantemir una din
tre personalitățile marcante ale e- 
pocil, recunoscut ca atare In vremea 
sa șl în secolele următoare. La trei 
sute de ani de la nașterea sa, este 
considerat ca valoare autentică șl 
prestigioasă a culturii umanltățiL
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Sosirea în Capitală 
a unei delegații a Adunării Federale 

a Republicii Socialisle Cehoslovace 
conduse de Alois Indra, membru al Prezidiului C. C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președintele Adunării Federale

Luni dimineața a aoait In Capitali 
delegația Adunării Federale a Repu
blicii Socialist® Cehoslovace. condusă 
de Alois Indra, membru al Prezidiu
lui C.C. al P C. din Cehoslovacia, 
președintele Adunării Federale, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
va face o vizită In țara noastră.

Din delegație fac parte deputății ? 
Frantisek Tesar, prim-secretar al 
Comitetului de partid al regiunii 
Cehiei de est. membru a] Comisiei 
pentru industrie, transport fi comerț 
a Camerei Popm-ului, Jan Bandzak. 
secretar general al Partidului liber
tății (R.S. Slovacă), viceprețiedinte al 
Adunării Federale, Karel Bocck. 
muncitor la Combinatul metalurgic 
din Trinoc, membru al Prezidiului 
Camerei Națiunilor, membru al Co
mitetului pentru plan și buget al 
Camerei Națiunilor, Frântîska. Pila- 
tova. procuror, președinte al Comi
tetului constituțional-juridic al Ca
merei Poporului, Juraj Turosik, di-

Semnarea unor protocoale 
economice

Cu Uniunea Sovietică in domeniul silviculturii
Ministrul economiei forestiere și 

materialelor de construcții. Vasile 
PaUli.net. și președmtcle Comitetului 
de Stat pentru silvicultură de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
G. I. Vorobicv, au semnat luni la 
București un protocol privind dez
voltarea relațiilor de colaborare in 
domeniul silviculturii, al schimbului 
de experiență intre specialiștii din

Cu India privind listele de mărfuri pe anul 1974
In perioada 16—22 octombrie au 

avut Ioc la Ministerul Comerțului 
Exterior tratative cu o delegație e- 
conomică indiană pentru stabilirea 
listelor de mărfuri pe anul 1974 in 
cadrul acordului comercial și de 
plăti de lungă durată dintre Repu
blica Socialistă România si Repu
blica India.

In urma acestor tratative. luni 
s-a semnat protocolul privind liste
le de mărfuri pe anul 1974.

România va livra in India utilaj 
petrolier, masini-unelte. locomotive 
hidraulice, rulmenți, alte produse 
ale industriei constructoare de ma
șini. îngrășăminte chimice, produse 
chimico-farmaceutice. produse din 
otel si alte mărfuri.

PEDEAPSA MAXIMĂ PENTRU 

SUBMINAREA ECONOMIEI NAȚIONALE
Tribunalul militar teritorial Bucu

rești a judecat, de curind, pe Ion 
Tudora — domiciliat in București, 
șoseaua Mihai Bravu — învinuit de 
subminarea economiei naționale.

In funcția pe care o deținea, ca 
șef de serviciu la Centrala indus
trială de mașini agricole, direcția de 
import-export (IMAGREX), Ion 
Tudora a favorizat încheierea de 
contracte cu unele firme străine 
pentru importul de utilaje agricole in 
condiții dezavantajoase economiei 
naționale, prorocind statului pagube 
de patru milioane lei.

Tinerețea centenară
(Urmare din pag. I)

unit, cu vechi si traini
ca tradiții muncitorești. 
In climatul unei atitu
dini înaintate fată de 
muncă, al dragostei si 
respectului pentru pres
tigiul întreprinderii, 

aici s-a Plămădit, și-a- 
poi a fost rostită, cu 
cităva vreme in urmă, 
chemarea ..In fiecare 
trimestru. să lucrăm, 
cel puțin o zi. cu mate
riale economisite 
Numeroase alte colec
tive de oameni ai mun
cii din județ si din tară 
au aoreciat-o si i-au 
răspuns. Există apoi 
aici o puternică miș
care de inovatori. Nu
mai in cursul anului 
trecut au fost Înregis
trate 222 de propuneri 
de inovații, dintre care 
s-au aplicat 114. adu- 
cind economii oostcal- 
culate de 8 327 000 lei, 
iar in primele șapte 
luni ale anului In curs 
inovațiile aplicate au 
adus uzinei economii 
de 5 460 759 leL

Printre cei mai buni 
inovatori se numără si 
electricianul Sandu I. 
Vasile, care lucrează 
în uzină de 23 de ani. 
Mereind pe o linie 
continuu ascendentă in 
pregătirea teoretică șl 
practică, absolvind cite- 
va cursuri de speciali
zare. după ani de mun
că si de învățătură, el 
a ajuns să se numere 
azi printre muncitorii 
de bază ai uzinei. Cele 
mai complexe lucrări 
de instalații electrice 
lui I se încredințează, 
cu certitudinea că vor 
fi executate ireproșa
bil. El a realizat, nu 
demult, intr-o concep
ție proprie, inductorii 
instalației de tratament 
prin curenti de înaltă 
frecventă, el a executat 
Instalația electrică la 

cuptoarele de topit otel 
cu boltă rabatabilă, prin 
care s-a redus timpul 
de Încărcare a sariel 
de Ia 90 de minute la 
numai zece minute, u- 
surindu-se totodată 
mult efortul fizic al 
topitorilor prin elimi
narea Încărcării ma
nuale.

Realizări remarcabi
le au fost obținute in 
uzină si in domeniul 
autoutilăriL al perfec
ționării si modernizării 
utilajelor si instalații
lor. Am discutat pe a- 
ceastă temă cu un alt 
om care pășește mereu 
in primele rinduri. și 
anume cu inginerul 
Alexandru Chlrn.

O discuție cu acesta 
este interesantă In Pri
mul rlnd pentru că in
ginerul nu se limitează 
la o expunere tehnicistă 
despre activitatea sec
ției pe care o conduce 
(mecano-enerRetică). ci 
privește lucrurile intr-o 
perspectivă largă, aceea 
a intereselor întregii 
țări : in al doilea rlnd 
pentru că. deși ar avea 
cu ce să se laude, nu o 
face nici un moment, 
multumindu-se cu rela
tarea sobră a faptelor, 
evitlnd să vorbească 
despre 6ine sl subli
niind contribuția altora. 
Făcind o scurtă retro
spectivă. A. C. mi-a 
spus că. an de an. u- 
zlna a asimilat o În
treagă gamă de produse 
not din ce in ce mal 
complexe. Si astfel, la 
un moment dat s-a pro
dus un dezechilibru In
tre exigentele tot mai 
ridicate reclamate de 
noile produse si posibi
litățile reale ale între
prinderii. Pentru a li
chida această stare de 
lucruri s-a hotărî t dez
voltarea capacităților 
de producție din fon
duri centralizate. în a-

reolor al rezervației naturale ..Ta
tra-. membru al Comitetului cultu
ral al Camerei Națiunilor. Bozena 
Hollerova, muncitoare in orașul Ko- 
lin. Ondrej Be.no, președintele coope
rativei agricole din Turanl.

La sosire, pe aeroportul OtopcnL, 
delegația a fost Intimpinată de Ște
fan Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale, Emil 
Drăgănescu» membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Maria Grota, Ilie Murgulescu $1 
Gheorghr Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., deputați.

Au fost de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri al ambasadei.

(Agerpres) 

institutele de cercetare de speciali
tate.

In timpul petrecut în țara noastră, 
delegația de specialiști din domeniul 
silviculturii din U.R.S.S., condusă de 
G. I. Vorobiov, a vizitat unități fo
restiere, stațiuni de cercetare, pepi
niere, Facultatea de silvicultură — 
Brașov, precum și combinate de pre
lucrare și industrializare a lemnu
lui. (Agerpres)

India va exporta.în România mi
nereu de fier, feromanean si alte 
feroaliaje, mică, piei seminrelucra- 
te. piper, cafea, produse manufac
turate si alte mărfuri.

★
Delegația indiană care a partici

pat la tratativele pentru stabilirea 
listelor de mărfuri pe anul 1974 a 
fost primită luni de Nicolae M. Ni
colae. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior. Cu 
acest prilej, au fost examinate sta
diul actual și perspectivele dezvol
tării schimburilor comerciale si ale 
activității de cooperare între cele 
două țări.

(Agerpres)

9
în fața probelor administrate, Ion 

Tudora a recunoscut că a primit, in 
schimbul activității sale infracțio
nale, importante avantaje materiale 
— bani și obiecte — valorind peste 
două milioane lei.

Tribunalul, stabilind activitatea 
criminală a infractorului, de trădare 
a intereselor patriei, a pronunțat pe
deapsa maximă prevăzută de lege — 
condamnarea la moarte. Recursul și 
cererea de grațiere fiind respinse, 
sentința a fost executată.

(Agerpres)

cest scop ar fi fost ne
cesare importuri de u- 
utilaie in valoare to
tală dc peste 22 milioa
ne lei valută.

— Anallzindu-ne po
sibilitățile. continuă in
ginerul. am ajuns la 
concluzia că putem re
duce această sumă la 
numai 8 milioane lei 
valută, înfăptuind in 
uzină, cu mijloace pro
prii. un amplu program 
de autoutilare.

— O contribuție im
portantă la proiectare și 
execuție, intervine Vic
tor Bordea. secretarul 
comitetului de partid 
al uzinei, a adus ingi
nerul Chiru. Dacă nu 
spune eL trebuie să 
spun eu. pentru că. 
stiti dumneavoastră, de 
la hlrtia de calc pină la 
functionarea utilajului 
la parametrii proiectați 
intervin o mie si una 
de probleme si pentru 
fiecare din ele trebuie 
găsită o soluție. Numai 
eu știu in cite zile si 
sâptămini la rind pro
gramul lui de lucru nu 
a fost de 8 ore. ci de 
zece sl chiar de 12.

— Nici unul dintre 
cei care au lucrat nu 
Si-a precupețit timpul, 
spune inginerul Chiru.

I.U.P. din Tirgoviște 
călește. decL nu numai 
otelul ce intră In insta
lațiile de forai si în 
celelalte agregate si u- 
tilaje pe care le pro
duce. ci sl caracterele 
oamenilor care lucrea
ză In halele ei. Se poa
te spune că uzina cen
tenară din cetatea de 
scaun de odinioară Pă
șește in cel de-al doi
lea veac de existentă 
cu fruntea sus. cu min- 
dria justificată de a se 
număra Printre citade
lele de cj^te ale indus
triei României socia
liste.

Plecarea ministrului
Luni a părăsit Capitala Petre 

Lupu. ministrul muncii, care, la in
vitația lui A. T. Volkov, președintele 
Comitetului de Stat pentru probleme 
de muncă $1 salarii al Consiliului 
do Miniștri al U.R.S.S., va face 
împreună cu un grup dc specialiști 
o vizită in schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Otopcni, 
ministrul român a fost condus do 
Mircea Voinescu, prim-adjunct al

O delegație de activiști ai P. C. R. 
a plecat Ia Moscova

O delegație de activiști de partid, 
condusă de Virgil Cazacu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului educației și invățămintu- 
lui, care, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
va face o vizită in schimb dc ex
periență in Uniunea Sovietică, a 
plecat luni spre Moscova.

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a răcit in 

cea mai mare parte a țării, excep- 
tind Moldova și Dobrogoa, unde s-a 
încălzit ușor. Cerul a fost variabil, 
mai mult noros in jumătatea de sud 
a Olteniei, in centrul și sudul Mun
teniei, unde, temporar, a plouat. 
După-amiază înnorările s-au accen
tuat și a început să plouă și in Do
bro gea și în extremitatea nord-ves
tică a țării. Ploi locale s-au mai 
semnalat in Banat șl Transilvania. 
Vintul a suflat moderat, prezentind 
intensificări locale din sectorul sud- 
vestic in Moldova, pe litoral și În 
zona de munte. Temperatura aerului

LA 28 OCTOMBRIE

Răspunzind dorinței parlici- 
panților de a se organiza con
cursuri cit mai interesante și 
variate, Administrația de stat 
Loto-Pronosport anunță pentru 
ziua de 28 octombrie 1973 un 
concurs special Pronosport, la 
care se vor atribui numeroase 
și importante premii. Participa
rea sc face pe aceleași buletine 
ca la orice concurs obișnuit. în
scrierea pronosticurilor (1. X. 
2), precum și depunerea și în
registrarea buletinelor se fac in 
aceleași condiții ca la oricare 
concurs „Pronosport".

La concursul special Propo
se vor 

în 
; in 
bani,

sport din 28 octombrie 
atribui cișiiguri obișnuite 
bani, cișiiguri suplimentare 
autoturisme, excursii și 1 
precum și premii suplimentare. 
Ciștigurile obișnuite în bani se 
âtribuie ca la un concurs obiș
nuit pqntru 13—12—11 sau 12— 
11—10 rezultate exacte ș.a.m.d. 
Ciștigurile suplimentare se vor 
atribui dintr-un fond special. Se 
vor acorda, prin tragere la 
sorți, autoturisme „Trabant-601**  
și excursii în R.F. Germania, (de

se aude fluierul final al arbitrului. 
Așa i-a reușit eliminarea vestitei 
echipe din Florența, tot astfel a do- 
bindit și egalitatea de scor in fața 
lui Dinamo. Atacuri in valuri suc
cesive, fără descurajare, exact pină 
in minutul 90, inclusiv ! Punctele 
slabe ale celor două echipe ? La Di
namo, prea multă precauție In apă
rare și prea puțină convingere pe 
contraatac, chiar după ce obținuse 
astfel avantajul unui gol. La Univer
sitatea, neajunsuri importante în a- 
sigurarea „spatelui frontului", agra
vate de superficialitatea unora din
tre fundași. Am impresia că aceste 
deficiențe ale ambelor formații au 
o origine comună. Sub influența 
excelentelor rezultate ale Universi
tății in prima parte a campionatu
lui, ca șl a unor partide bine jucate 
de către formația craioveană, s-a 
născut o opinie care supradimensio
nează forța actualilor lideri. Dina
mo, de altfel șl Florentina, „parcă 
s-au temut să joace la victorie pe

Nlcolau (România) — 9,5 puncte șl 
o partidă întreruptă.

• FOTBAL. — Selecționata Polo
niei, care In urma rezultatului de 
egalitate (1—1) obținut cu echipa 
Angliei s-a calificat In turneul final 
al Campionatului mondial, a susținut 
un joc amical la Dublin in compania 
reprezentativei Irlandei. Scor : 1—0
pentru irlandezi. • La Lusaka, în 
primul meci al turneului final din 
cadrul zonei africane a preliminarii
lor Campionatului mondial de fotbal: 
Zambia — Maroc 4—0 (2—0).

• VOLEI. — In ziua a treia a „Cu
pei mondiale" la volei feminin, con- 
petlție care se desfășoară In aceste 
zile Ln Uruguay, s-au Înregistrat ur

• SPORT • SPORT • SPORT» SPORT o SPORT • SPORT

O rivalitate care 
depășește cadrul campionatului

Evenimentul etapei trecute a fost, 
firește, meciul Universitatea Craio
va — Dinamo. Care sint urmările a- 
celui scor egal, de 1—1, șl ale Îm
părțirii punctelor partidei intre ad
versari ? Mai intli, se poate vedea 
că alte echipe fruntașe au profitat 
de situație, fie micșorind diferența 
(F.C. Constanța), fie păstrînd intac
tă distanța față de liderul craiovean 
(Steaua). Faptul acesta ' favorizează 
accentuarea interesului amatorilor 
de fotbal pentru cele ce 6e intimplă 
cu partea de sus a clasamentului. 
Totuși, ținind seama de antecedente, 
de valoarea jocului și a formei echi
pelor Universitatea și Dinamo, în
clin să cred că acestea rămin prin
cipalele pretendente la „titlul" pri
mei părți a campionatului. Judecind 
d-eci scorul egal de la Craiova ex
clusiv prin prisma relației Universi
tatea — Dinamo, mi se pare că a- 
vantajează pe actualii lideri. Indife
rent de eventuala nemulțumire a 
suporterilor olteni pentru faptul că 
echipa lor n-a ciștigat ambele punc
te pe terenul propriu, sintem obli
gați să constatăm că Dinamo n-a 
reușit, în confruntare directă, să 
reducă diferența de puncte ce o se
para de Universitatea. Or, tocmai 
asemenea meciuri directe intre ri
valii la titlu au pe parcursul campio
natelor o mare importanță pentru 
ierarhia finală,

Trecind la partea fotbalistică pro- 
priu-zisă, derbiul ne-a oferit și ne ofe
ră incă numeroase elemente de discu
ție. Influențat in bine de un arbitraj 
corect și sever, „care a îndrumai am
bele echipe spre un fotbal regula
mentar" — cum îmi spunea cunos
cutul antrenor Traian Ionescu — 
meciul a depășit nivelul mediu ca
litativ din campionat și a satisfă
cut publicul prin faze dinamice, cu 
multă încărcătură emoțională. Di

• Turneul interzonal feminin de 
șah a continuat in stațiunea maritimă 
Caile Galdana de Ferrerias (Insula 
Minorca) cu disputarea partidelor din 
runda a 15-a. Cu mult succes au evo
luat in această rundă jucătoarele so
vietice : Zatulovskaia a ciștigat la 
Jovanovici, Aleksandria la Lazarevici 
și Konopleva la Baum6tarck. jar Șui 
și Kozlovskaia au întrerupt in poziții 
favorabile partidele cu Cardosso și, 
respecți/, Jivkovici. S-au întrerupt, 
de asemenea, partidele Nlcolau—Le
vitina și Karakas—Ferrer. Partidele 
Polihroniade—Verdczi și Hartston — 
Donnelly s-au încheiat remiză. Cu 
patru runde înainte de încheierea 
turneului, situația In clasament se 
prezintă astfel : 1-2. Nana Aleksan
dria (U.R.S.S.) și Jana Hartston (An
glia) — 10 punct»; 3. Alexandra

muncii la Moscova
ministrului muncii, dc alțl membri 
ai conducerii ministerului.

A fost prezent V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri a.l. al U.R.S.S. 
la București.

★
La sosirea la Moscova, ministrul 

muncii a fost intimninal de A. P. 
Volkov, precum si dc membri ai 
ambasadei române.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. precum și 
V. S. Tikunov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București. (Agerpres) 

la ora 14 oscila Intre 8 grade la To- 
pllfa, Odorhel, Joseni. întorsura Bu
zăului șl Ocna Șugatag și 22 dc grade 
la Mangalia.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 octombrie. In țară : Vre
mea va fi In general răcoroasă șl 
instabilă, mai ales la Începutul in
tervalului. Cerul va fi mai mult no
ros. Vor cădea ploi de scurtă dura
tă. mai frecvente în estul și sud-estul 
țării. Vint potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 0—10 
grade, izolat mai coborite, iar maxi
mele vor oscila intre 6—16 grade. în 
zona de munte și, pe alocuri, in nor
dul țării, se vor semnala lapoviță șl 
ninsoare. în București : Vrețne răco
roasă și instabilă. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi de scurtă 
durată la începutul intervalului.

Concurs special „Pronosport
\circa 20 de zile), cu participa

rea la campionatul mondial de 
fotbal de la MUnchen 1974. Fre- 
miile suplimentare se vor atri
bui variantelor pe care s-a în
scris pronosticul 1 la toate me
ciurile la care acesta a ieșit e- 
xact, iar la celelalte meciuri 
s-au inșeris alte pronosticuri in 
afară de 1. adică x sau 2. Pen
tru a putea participă la atribui
rea premiilor suplimentare, bu
letinul trebuie să aibă o taxă de 
participare achitată de cel put
tin' 15 lei.

Concursul special Pronosport 
din 28 octombrie programează 
interesante întîlniri fotbalistice 
din campionatul național catego
ria A și din campionatul italian, 
astfel : A.S.A. Tg. Mureș — U- 
niversitatea Craiova ; Politehni
ca Iași — C.S.M. Reșița ; U.T. 
Arad — Sportul studențesc ; Pe
trolul — Rapid ; C.F.R. Cluj — 
Politehnica Timișoara ; Steagul 
roșu — Jiul ; Cagliari — Tori
no : Cesena — Verona ; Inter- 
nazionale — Napoli ; Juventus — 
Lazio ; Lanerossi — Genoa ; 
Roma — Milan ; Sampdoria — 
Bologna.

namo a jucat tactic mai reușit de
cit adversarii, s-a apărat precis și 
a ieșit în mod organizat din starea 
defensivă. Probabil, bucureștenii au 
avut sîmbătă cel mai bun compor
tament din această toamnă. Univer
sitatea, cu un joc mai puțin lucid 
decit in intilnirea cu Fiorentina, dar 
la fel de tenace și de avintat, are 
marele merit de a nu considera me
ciurile încheiate atita vreme cit nu

Fotbal: ADNOTĂRI
LA ETAPA A X-A * •

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Voitec, a primit o tele
gramă dlh partea președintelui Sena
tului bclgi&n. Pierre Harmel, prin 
caro exprimă mulțumiri pentru feli
citările adresate cu prilejul alegerii 
sale in această funcție.

*
Ralph pateman, vicepreședinte ăl 

Confederației industriilor britanice, 
conducătorul delegației care a făcut 
o vizită in țara noastră, a părăsit 
luni dimineața, Capitala.

La aeroportul Otopenî oaspetele 
a fost salutat de Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România, pre
cum și de Derick Rosslyn Aflho. am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a Republicii Aus
tria — 26 octombrie, luni a avut loc 
in Capitală o seară cultural A, orga
nizată sub auspiciile Institutului 
român pentru relațiile culturâle cu 
străinătatea. Cu acest prilej a
vorbit ziaristul Petre Stăncescu. 
Magda Ianculcscu, Valentin Teodo- 
rian și Dan Mușetescu au susținut 
apoi un recital de muzică austriacă.»

La manifestare au fost prezenți
Andrei Vela, vicepreședinte al In
stitutului român pentru relațiile
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au participat, de asemenea, Wer
ner Sautter, ambasadorul Austriei 
la București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Simpozion româno-iugoslav 
cu prilejul împlinirii a 110 ani 

de la stabilirea relațiilor 
diplomatice româno-sirbe
Luni au început la Craiova lucră

rile unui simpozion româno-iugoslav 
prilejuit de aniversarea a 110 ani de 
la stabilirea relațiilor diplomatice ro
mâno-sirbe, organizat de filiala lo
cală a Asociației de drept interna
țional și relații internaționale 
.(A.D.I.R.I.), Centrul de științe so- 
clal-politice și universitare din Cra
iova, în colaborare cu Institutul de 
istorie al Academiei sirbe de științe 
și artă, Institutul de istorie contem
porană din Belgrad și institutele de 
istorie din Novisad și Skoplje — 
R.S.F. Iugoslavia. Simpozionul re
unește reputați Istorici, oameni de 
cultură, cadre didactice universitare 
și cercetători științifici din cele două 
țări prietene.

Timp de trei zile vor fi prezen
tate numeroase comunicări consa
crate tradiționalelor raporturi de 
prietenie și colaborare dintre po
porul român și popoarele iugoslave.

(Agerpres) 

terenul din Craiova. Pe de 
altă parte, gazdele au abando
nat sîmbătă orice prudență în 
apărare, iar faptul era să-i coste 
două puncte, cum i-a mal costat 
și altădată !

Rivalitatea sportivă dintre Univer
sitatea și Dinamo, pasionantă și 
parcă mai atractivă In ediția de față 
a competiției naționale, se prelun
gește într-un anume fel și in arena 
internațională. Dincolo de extraordi
nara ambiție cu care se înfruntă 
direct și indirect pentru supremație 
in campionat, ambele echipe năzu
iesc să întreacă rezultatele de pină 
aoum ale reprezentanților români in 
cupele europene. Activitatea „pe 
două fronturi" va fi și ea un punct 
de apreciere a raportului Universita
tea— Dinamo, de judecare a capacită
ților lor competiționale in condiții de 
dificultate sporită. Iată, în treacăt, 
o probă asupra posibilităților de re
adaptare taotică rapidă, extrasă din 
derbiul de sîmbătă. Dinamo a jucat 
la Craiova un meci predominant 
defensiv, complet opus ideilor tacti
ce cu care va trebui să acționeze 
miine, pe teren propriu, contra lui 
Atletico Madrid. Exact invers decit 
în meciul de la Craiova va juca, 
probabil, Universitatea la Liege ! Re
zultă din cele de mai sus că ambele 
noastre reprezentante in cupele euro
pene sînt în situații de a demonstra 
amatorilor de fotbal nivelul de matu
ritate tehnico-tactică la care au 
ajuns, forța lor de readaptare de la 
un meci la altul intr-un răstimp 
foarte scurt, odată cu gradul capa
cităților psihice de luptă pe terenu
rile de sport.

Le dorim celor doi rivali să meargă 
mal departe piept la piept In cupele 
europene, spre bucuria susținătorilor 
fotbalului nostru.

Valeria M1RONESCU

mătoarele rezultate : Canada—Argen
tina 3—0, Peru—Uruguay 3—0, 
U.R.S.S.—Cuba 3—0, Coreea de Sud— 
Brazilia 3—0,
• TENIS. — Desfășurat la Bogota, 

meciul dintre Columbia și Venezuela, 
contînd pentru preliminariile „Cupei 
Davis" (Zona Sud-americană), s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 In favoa
rea columbienilor.
• BASCHET. — Turneul interna

țional feminin de baschet de la Pra- 
ga a fost ciștigat de selecționata 
olimpică a U.R.S.S. (in meciul decf- 
siv, 78—59 cu Sparta Praga). Pentru 
locurile 3-4, Politehnica București — 
SLavia Praga 77—61 (41—27). Pe locul 
cinci : Zeleznlciar Sarajevo, 79—65 
(40—41) cu „Polonia" Varșovia.

viața internațională

ȘEDINȚE ALE UNOR COMISII

PERMANENTE ALE C.A.E.R.

• PENTRU GEOLOGIE
în perioada 16—22 ootombrie a 

avut loc la București a XXV-a șe
dință, jubiliară, a Conriislei perma
nente C.A.E.R. pentru geologic.

La ședința comisiei au participat 
delegațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Cubei, R. D. Germane, Mongoliei, 
Poloniei, României, Ungariei și 
U.R.S.S. Au fost prezenți, de aseme
nea, reprezentanți al Iugoslaviei, 
care participă la ședință pe baza 
Convenției dintre C.A.E.R. și guver
nul R.S.F. Iugoslavia, precum și re
prezentanții R. D. Vietnam, cară au 
participat in calitate de observatori. 
Comisia a ascultat raportul pre
ședintelui despre sărbătorirea a 10 
ani de activitate a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru geologie șl 
despre direcțiile principale iile acti
vității viitoare, precum și rapoartele 
conducătorilor delegațiilor țărilor in 
comisie șl a conducătorului secto
rului de geologie despre rezultatele 
importante în dezvoltarea largă și 
multilaterală a colaborării economice 
și tehnico-științifice a țărilor membre 
C.A.E.R. în domeniul geologiei.

Comisia a examinat raportul pri

© PENTRU SIDERURGIE
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Tn 

orașul Donețk a avut loc a 42-a șe
dință a Comisiei Permanente a 
C.A.E.R. pentru siderurgie. Au parti
cipat delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia. Cuba, R. D. Germană, Polo
nia, România. Ungaria și Uniunea 
Sovietică. In conformitate cu a- 
cordul dintre C.A.E.R. și guvernul 
Iugoslaviei, la ședință a participat și 
o delegație a R.S.F.I.

Comisia a adoptat recomandări în 
legătură cu direcțiile principale ale

© PENTRU INDUSTRIA UȘOARĂ'
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Intre 

16 șl 20 octombrie, la Cracovia a 
avut loc ședința Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru industria ușoa
ră. La ședință au participat delega
ții ale Bulgariei, Cehoslovaciei, Cu
bei. R. D. Germane, Mongolici, Polo
niei, României, Ungariei și Uniunii 
Sovietice. Totodată, la ședință au 
participat ca invitați reprezentanți ai 
Băncii Internaționale de Investiții.

Comisia a examinat probleme re
feritoare la realizarea recomandărilor 
celei de-a XXVII-a sesiuni a consi
liului șl ale Comitetului Executiv al

„PARIS MATCH"

Hiperrealismul—reacție 
și protest împotriva

artei societății de consum
Apărut ca o reacție împotriva societății dezumanizante, așa numite 

„de consum", și totodată împotriva curentelor abstracționiste, care 
deformează, ignoră sau fac pur și simplu de nerecunoscut realitatea 
obiectivă, hiperrealismul — curent ce își face Ioc intr-un șir de (ări 
occidentale — urmărește să redea, cit mai exact, în toată goliciunea 
ei, cu o minuțiozitate maximă, „superfotograflcă" lumea înconjură
toare.

Propunîndu-și să facă cunoscut cititorilor 6ăi acest curent plastic, 
condițiile care I-au generat, semnificațiile sale de contestare, revista 
„Paris Match" îi consacră un articol din care reproducem :

„Pictura, a spus o dată Salvador 
Dali, este o fotografie in culori, rea
lizată in întregime de mină" — scrie 
revista franceză. Afirmația a fost 
făcută cu mai bine de două decenii 
in urmă, cind arta abstractă traver
sa epoca de debut a marșului , ei 
triumfal. Atunci, Dali a făcut pe 
mulți să zîmbească. Astăzi, amatorii 
pasionați de opere de avangardă nu 
mai rid : a apărut o școală nouă de 
pictură care practică «fotografia co
lor. executată manual». Este școala 
hiperrealistă, care s-a născut în 
urmă cu circa cinci ani în Statele 
Unite și a cărei prezență în galeriile 
de artă din toate capitalele occiden
tale constituie acum un adevărat e- 
veniment. Pentru hlperrealiști, a 
fixa pe pînză vitrine, aparate de tot 
felul, automobile noi sau deterio
rate, a picta meti
culos, laborios, cu 
o infinită grijă 
pentru detaliu, nu 
înseamnă nici 
nebunie, nici glu
mă. Fără îndoială, 
acesta este un 
semn al timpului 
în care trăim.
Hiperrealiștii caută să reproducă 
realitatea, s-o imortalizeze, fără ca 
artistul să-i adauge o notă perso
nală, gustul, simțămintele sale. El 
vrea să ofere pur șl simplu o ima
gine a societății de consum, a produ
selor sale, a ceea ce este, la un mo
ment dat, la modă. Decepționați de 
abstracționism, pictorii hiperrealisti 
vor să prezinte societatea de con
sum cit mai veridic, mai veridic, 
poate, decit este percepută în realita
te, mai brutal, mai imparțial, așa cum 
o fac fotografia Său mijloacele publi
citare. Ceea ce urmăresc pictorii hi- 
perrealiști este de a reproduce pur și 
simplu realitatea, pura realitate fără 
vreun sentiment, fără emoție : ade
vărul intrinsec, rece, Inuman, crud, 
uneori.

Pictorii hiperrealisti lucrează în- 
spirindu-se după fotografie, ca punct 
de plecare. «Folosesc fotografia, a 
explicat unul dintre el, Audrey Flak, 
pentru că îmi permite să stujliez 
ceea ce se petrece la un moment 
dat intr-un anumit minut — mai 
interiorizat decit aș putea s-o fac 
după realitate. Ea îmi pune la dis
poziție lucruri care altminteri mi-ar 
fi inaccesibile. Ea îmi permite să 
studiez detaliile...»

Treptat, după ultimul război mon
dial, noile generații de artiști s-au 
săturat de pictura care era o simplă 
expresie a subiectivității creatorului 
respectiv, fără a-și propune să pla

Răsfoind 
presa străină

vind lucrările efectuate în vederea 
realizării sarcinilor geologice prevă
zute in programul complex și a altor 
probleme geologice in perioada 1971— 
1973.

Particlpanții la ședință au exami
nat propunerile privind organizarea 
expediției geologice internaționale în 
R. P. Mongolă și au pregătit Infor
marea corespunzătoare pentru comi
tetul executiv al consiliului.

Au fost examinate, de asemenea, 
propunerile privind direcțiile princi
pale ale colaborării in domeniul 
științei și tehnicii, in domeniul geo
logiei pe anii 1976—1980, proiectul 
programului de lucru privind colabo
rarea tehnioo-științifică în domeniul 
geologiei in probleme de protecția 
subsolului și ameliorarea mediului 
înconjurător, precum și alte proble
me ale colaborării eoonomice și teh
nico-științifice și pentru reducerea 
termenelor de elaborare a unor 
teme.

Ședința s-a desfășurat Intr-o at
mosferă sărbătorească, de lucru» șl in 
înțelegere deplină. (Agerpres) 

dezvoltării colaborării în domeniul 
cercetărilor științifice și tehnice în 
ramură pe anii 1976—1980 și a propus 
țărilor interesate să încheie un acord 
de colaborare tehnico-științifică in 
problema reducerii directe a mine
reurilor în fier. Au fost adoptate, de 
asemenea, recomandări în legătură cu 
standardizarea unor produse din do
meniul tehnicii securității si igienei 
muncii. A fost adoptat, totodată, pla
nul de muncă al comisiei pe anul 1974.

C.A.E.R., precum și propuneri refe
ritoare la dezvoltarea colaborării în 
domeniul industriei ușoare, inclusiv 
In legătură cu specializarea și coope
rarea in producție. Au fost elaborate, 
de asemenea, materialele inițiale re
feritoare la coordonarea planurilor pe 
perioada 1976—1980. A fost adoptat 
planul de lucru al comisiei pe anii 
1974—1975 și au fost examinate alte 
probleme importante, printre care 
programul de perspectivă cu privire 
la dezvoltarea colaborării în dome
niul cercetărilor tehnico-științifice.

că celui ce o privea sau să-1 solicite 
sensibilitatea. Nu puteau fi inven
tate la infinit forme fără nici o 
semnificație, în timp ce lumea reală 
era extrem de prezentă dincolo de 
ușile atelierelor pictorilor abstrac- 
ționiști : războiul, mașinile de tot' 
felul, automobilele, expansiunea e- 
conomică, poluarea, societatea de 
consum. Artiștii, în special cel tineri, 
devin acum interesați în lumea 
reală, artificială, tehnicizată... Pic
torii din epocile de cotitură n-au 
fost oare fascinați întotdeauna de 
lumea înconjurătoare ? Și întrucit 
lumea de azi este o lume dură, in 
care sentimentele par a fi excluse, 
hiperrealiștii îsi propun să picteze 
după chipul și asemănarea ei, fără 
a exprima vreun sentiment.

Pictorii hiperrealiști au, In majo
ritatea cazurilor.

- intre 30 și 40 dc 
ani. Au trăit ace
leași evenimen
te ; au făcut cam 
aceleași studii ar
tistice, în care 
tehnicile publici
tare joacă un roi 
important, în spe

cial In Statele Unite. Pictorii hiper- 
reallști consideră că pictura, pictura 
eternă, trebuie să renască prin inter
mediul fotografiei și al funcțiilor 
sale. Ei se frămîntă să aleagă pri
veliștile în care lumina și reflexele 
saîe, formele șt contururile lor sc 
compun cit mai sugestiv. Ei le com
bină. fac proiecte, apoi, luni de zile, 
elimină, întăresc, adaugă, așa cum 
făceau și fac întotdeauna pictorii. 
Timp de luni de zile... iar rezultatul 
nu mai este fotografia inițială. Pic
torii hlperrealiști urmăresc să repro
ducă realitatea absolută, iar nu foto
grafia.

Cel ce privește pentru prima oară 
o pictură hiperrealistă oscilează In
tre tentația de a ridica din umeri — 
in numele gustului clasic — și ne
liniștea pe care o iscă un lucru la 
care nu se aștepta. Este ca și cum 
obiectele cele mal familiare capătă 
un aspect necunoscut : lumea obiș
nuită devine oarecum neliniștitoare.

Dar nu sînt oare toate acestea ca
racteristice pentru lumea în care 
trăim ? Ceeâ ce fac, chiar dacă in 
mod exagerat si cu brutalitate, pic
torii hiperrealiști este probabil ceea 
ce pictura a făcut de cele mai multe 
ori : să ofere o oglindă a prezentu
lui. Și ceea ce nu a făcut Întotdea
una : să refuze de a înfrumuseța 
lumea cu iluzii consolatoare — În
cheie revista franceză.

PaUli.net


viața internațională
Consiliul de Securitate a adoptat rezoluția cu privire la

ÎNCETAREA FOCULUI ÎN ORIENTUL APROPIAT
NAȚIUNILE UNITE 22 (Corespondența de la C. Alexandroa-
— Consiliul de Securitate s-a întrunit în ședința extraordinara 

m noopteo de duminica spre luni pentru a lua in dezbatere un 
proiect de rezoluție, supus de Uniunea Sovietică și Statele Unite, 
vizind încetarea ostilităților militare în Orientul Apropiat și înce
perea imediată a negocierilor între Israel și statele arabe impli
cate, în vederea stingerii conflictului.

După Invitarea delegațiilor Egip
tului, Israelului, Siriei, Arabici Sau- 
dite și Nigeriei de a participa la 
dezbateri, a luat cuvîntul ambasado
rul John Scoli, reprezentantul per
manent al S.U.A. la Națiunile Unite. 
El a prezentat Consiliului de Secu
ritate proiectul de rezoluție soxneto- 
american, care are următoarea re
dactare :

„CONSILIUL DE SECURITATE.
1. cere tuturor părților partici

pante la luptele actuale aă înceteze 
complet focul și să pună capăt 
imediat tuturor activităților militare, 
în maximum 12 ore de la adoptarea 
acestei hotăriri, în condițiile rămîne- 
rii trupelor pe pozițiile pe care le 
ocupă in prezent ;

2. cere părților interesate să 
Înceapă, imediat după încetarea 
focului, aplicarea tuturor prevederi
lor rezoluției Consiliului de Secu
ritate numărul 242 din noiembrie 
1967 :

3. hotărăște ca imediat și conco
mitent cu încetarea focului să se 
înceapă negocieri între părțile inte
resate. sub auspicii corespunzătoa
re, in scopul stabilirii unei păci 
juste și durabile în Orientul A- 
propiat".

După intervenția reprezentantului 
S.U.A.. au luat cuvîntul Iakov Ma
lik. adjunct al ministrului de ex
terne al U.R.S.S., ambasadorii la 
O.N.U. ai Marii Britanii — Donald 
Maitland, Franței — Louis de Gui- 
ringaud, Indiei — Samar Sen, mi-

nistrul afacerilor externe al Kcnyei 
— Njoroge Mungai, ambasadorii la 
O.N.U. ai statului Panama — Aqui- 
llno Boyd, Indoneziei — Chaidir An
war Sâni. Perului — Javier Perez 
de Cuellar, Israelului — Yosef Tc- 
koah, R. P. Chineze — Huan Hoa, 
ministrul afacerilor externe al Su
danului, Mansur Khalid, ambasado
rul Austriei la O.N.U., Peter Jan- 
kowitsch, ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului, Mohamed Hassan 
El Zayyat, și ambasadorul Guineei 
la O.N.U., Jeanne Martin Cisse.

Pus la vot, proiectul de rezoluție 
a fost adoptat la ora 4,50 GMT, cu 
14 voturi pentru și o neparticipare 
la vot.

★
NEW YORK 22 (Agerpres). — Ime

diat după încheierea lucrărilor Con
siliului de Securitate, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
salutat rezoluția adoptată. El și-a 
exprimat speranța că acțiunile mili
tare din Orientul Apropiat vor în
ceta și că in curind vor începe tra
tative in vederea unei reglementări 
trainice.

R. A. EGIPT: ORDIN 
DE ÎNCETARE A FOCULUI

CAIRO 22 (Agerpres). — Președin
tele Anwar Sadat, in calitatea sa de 
comandant suprem al forțelor arma
te egiptene, a dat Comandamentului 
general ordinul de încetare a focu
lui, la ora prevăzută de rezoluția vo
tată. luni, de Consiliul de Securitate, 
cu condiția ca trupele israeliene să 
acționeze in același sens — infor
mează o declarație dată publicității 
de postul de radio Cairo și reluată de 
agenția M.E.N.

Un purtător de cuvînt oficial a a- 
nunțat că încetarea focului a deve
nit efectivi de-a lungul întregului 
front al Canalului de Suez. Ia ora 
16-52 G.M.T. (18,52. ora locală).

ISRAEL t COMUNICAT

rezoluția Consiliului de Securi
tate. Un purtător de cuvînt mi
litar israelian a precizat, toto
dată. că in absența unei reacții 
siriene, operațiunile pe frontul înăl
țimilor Golan continuă — relatează 
agențiile Reuter și France Presse.

R. A. SIRIA A EXAMINAT

durabile și onorabile in regiune" — 
a spus premierul iordanian.

El a precizat că forțele iordaniene 
care Sint dislocate în Siria, aflin- 
du-se sub comandament sirian, vor 
continua să acționeze și să respecte 
hotăririle luate de acest comanda
ment.

REZOLUȚIA

PRIVIND ÎNCETAREA
FOCULUI

TEL AVTV 22 (Agerpres). — Re
unit luni dimineața, in sesiune ur
gentă extraordinară, guvernul israe- 
lian a hotărit in unanimitate să 
anunțe că Israelul este gata să ac
cepte o încetare a focului, in confor
mitate cu rezoluția Consiliului de 
Securitate bazată De propunerile 
prezentate in comun de S.U.A. și 
U.R.S.S. — anunță un comunicat o- 
ficial israelian. citat de agențiile 
de Dresă.

Un al doilea comunicat oficial pre
cizează că forțelor israeliene li s-a 
dat ordin să înceteze focul, pe fron
tul egiptean, la ora stabilită prin

DAMASC 22 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc, citat de agenția 
France Presse, anunță că adoptarea 
de către Consiliul de Securitate a 
rezoluției americano-sovietice preco- 
nizind încetarea focului a fost exa
minată, luni dimineață, de Coman
damentul Central al Frontului Na
țional Progresist. Această rezoluție 
a fost, de asemenea, examinată de 
comandamentele - regional și inter- 
arab ale Partidului Baas în cursul 
unei reuniuni comune care a avut 
loc luni după-amiază.

DECLARAȚIA PRIMULUI
MINISTRU IORDANIAN

încheierea vizitei lui 
H. Kissinger la Moscova

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Se
cretarul de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, și-a încheiat luni vizita in 
U.R.S.S. După cum relatează agenția 
T.A.S.S., la 20—21 octombrie, el a a- 
vut convorbiri cu Leonid Brejnev și 
cu Andrei Gromiko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S. Cu acest 
prilej, a fost analizată multilateral 
situația actuală din Orientul Apro
piat și căile posibile pentru stabili
rea păcii în această regiune.

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

GENEVA 22 — (Corespondentă de 
la Corneliu Vlad) : La Centrul in
ternational de conferințe din Gene
va au continuat lucrările celei de-a 
doua faze a Conferinței pentru 
securitate si cooperare iu Europa. 
In subcomisia pentru principiile re
lațiilor dintre state s-au desfășurat, 
in continuare, discuțiile privind ne- 
rccurgerea la forță si la amenința
rea cu forța. Delegația Iugoslaviei 
a prezentat pe larg propunerile 
sale privind conținutul acestui prin
cipiu, accentuind asupra necesității 
de a se include prevederi potrivit 
cărora statele participante trebuie 
să se abțină de la orice acțiune care 
ar duce la folosirea directă sau in
directă a forței si ar antrena o vio
lare a drepturilor suverane ale al
tor state. Potrivit punctului de ve
dere al Iugoslaviei, statele partici
pante trebuie să se angajeze să a- 
dopte măsuri în scopul încetării 
cursei înarmărilor și al începerii 
procesului de dezarmare, contribu
ind astfel la eforturile desfășurate 
în vederea înfăptuirii dezarmării 
generale si totale. Reprezentanții 
diferitelor state au subliniat. în in
tervențiile lor. importanta princi
piului nerecurgerii la forță si nece
sitatea formulării cît mai precise a 
acestuia. în. conformitate cu princi
piile și scopurile Cartei Națiunilor 
Unite.

In organul special de lucru au 
continuat dezbaterile generale asu
pra proiectului elvețian privind ela
borarea unei metode de reslemen-

tare pașnică a diferendelor. Dele
gația elvețiană a adus detalii supli
mentare asupra principalelor preve
deri cuprinse în proiectul prezentat 
de ca. pe baza întrebărilor formula
te de o serie de delegații partici
pante.

în subcomisia pentru cooperarea 
industrială au început discuțiile a- 
supra proiectelor de cooperare in 
domenii de interes comun, cum 
sint : energia electrică, transportu
rile. resursele naturale. utilizarea 
energici atomice in scopuri pașnice 
etc. Delegația R. P. Ungare a pre
zentat. in acest context, propunerile 
cuprinse în documentul comun al 
Ungariei si R. D. Germane prezen
tat conferinței, privind cooperarea 
în aceste domenii. A avut loc un 
prim schimb de vederi în legătură 
cu posibilitățile de executare a unor 
asemenea proiecte, stabilirea unor 
forme specifice de colaborare, pre
cum si in legătură cu contribuția 
Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa la realizarea cooperării 
în aceste domenii.

In aceeași zi și-au început lucră
rile subcomisiile pentru problemele 
mediului înconjurător si pentru pro
blemele cooperării în alte sectoare 
economice (transporturi. turism, 
formarea de cadre naționale etc.). 
S-a convenit asupra procedurii și 
programului de lucru in aceste or
gane subsidiare ale conferinței. 
Totodată, au continuat lucrările în 
subcomisiile pentru contacte umane 
și informații.

La Varșovia și-a început lucrările

Conferința Națională a P.M.U.P.
VARȘOVIA 22 — (Corespondentă 

de la G. Ciobanul : In prezenta a 
peste 2 000 de delegați aleși de or
ganizațiile de partid si invitați din 
întreaga tară, la Varșovia s-au des
chis. luni, lucrările Conferinței Na
ționale a Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Raportul Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
„Cu privire la îndeplinirea consec
ventă a hotărirllor Congresului al 
VI-lea referitoare la creșterea in 
continuare a eficientei conducerii e- 
conomiei" a fost prezentat de Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Piotr Jaroszewicz. președintele 
Consiliului de Miniștri, a prezentat 
raportul cu privire la premisele a- 
sigurării unui ritm dinamic de dez
voltare social-economică a ' Poloniei 
in anii 1974—1975. Pe marginea ce
lor două documente au început dez
bateri.

Conferința Națională, eveniment 
politic de importantă majoră în via
ta tării, va analiza în cele două 
zile do dezbateri modul de realiza
re pînă in prezent a hotărirllor Con
gresului al VI-lea al P.M.U.P. și 
va stabili sarcinile pentru următorii 
doi ani.

Lucrările continuă.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorii României

In Republica Elenă • în Nigeria

AMMAN 22 (Agerpres). — „Gu
vernul regatului hasemit al Iorda
niei a acceptat hotărîrea Consiliului 
de Securitate privind încetarea focu
lui in Orientul Apropiat și reafirmă 
necesitatea aplicării rezoluției 242 
din 22 noiembrie 1967“ — a declarat, 
luni seara, Zeld-Rifai, premierul 
iordanian.

..Regatul hașemif a acceptat rezo
luția 242 și consideră că aplicarea 
sa completă stabilește baze solide 
pentru realizarea unei păci juste.

★
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat la Casa Albă, 
președintele Nixon a cerut secreta
rului de stat Henry Kissinger ca. în 
drum spre Washington, să se opreas
că in Israel, „în legătură cu efortu
rile curente întreprinse pentru a se 
pune capăt ostilităților și pentru a 
grăbi deplina aplicare a rezoluției 
Consiliului de Securitate îri proble
ma încetării focului".

VARNA 22 — Corespondență de la 
C. Amariței : Luni au luat sfirșit 
lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres Sindical Mondial, la care au 
participat 574 de delegați, observatori 
și invitați reprezentind peste 200 mi
lioane de oameni ai muncii din 93 
de țări.

Congresul a desemnat noul Consi
liu General al Federației Sindicale 
Mondiale, compus din 71 membri ti
tulari și 72 membri supleanți din 60 
de țări și 11 uniuni sindicale inter
naționale. Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România este reprezen
tată in Consiliul General de către 
tovarășii Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., și 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central.

In prima sa ședință, Consiliul Ge
neral a ales biroul și secretariatul 
noului orgân de conducere. Ca pre
ședinte al Consiliului General al 
F.S.M. a fost ales Enrique Pastorino. 
Președinte de onoare a fost ales 
Louis Saillant. Secretar general a 
fost ales Pierre Gensous.

Congresul a adoptat o serie de do
cumente importante ,-pentru activita
tea viitoare a F.S.M., printre care 
documentul de orientare, Carta 
drepturilor sindicale din țările capi
taliste, Apelul către muncitorii și 
sindicatele din întreaga lume. De a- 
semenea, au mai fost adoptate rezo
luții, mesaje și telegrame de solida
ritate cu lupta popoarelor pentru in
dependență, libertate și pace. Cuvîn- 
tul de închidere a Congresului Sin
dical Mondial a fost rostit de En
rique Pastorino, președintele Consi
liului General al F.S.M.

ATENA 22 — Corespondență de la 
I. Bedea : Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Elena, 
Ion Brad, și-a prezentat, luni, scri
sorile de acreditare președintelui 
Ghiorghios Papadopoulos.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis președintelui Papadopbu- 
los, din partea președintelui Consi
liului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj cordial de salut, 
urări de sănătate și fericire persona
lă, ca și urări sincere poporului elen 
prieten, de noi succese pe calea pro
gresului și prosperității.

Răspunzind, președintele Republi
cii Elene a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu mul
țumirile sale cele mai vii și urările 
cele mai sincere pentru fericirea sa 
personală, pentru progresul și pros
peritatea poporului român. Președin
tele Papadopoulos s-a declarat feri
cit să constate că relațiile de coope
rare și bună vecinătate, bazate pe 
respectul și stima reciprocă, dintre 
România și Grecia, se dezvoltă tot 
mai mult, colaborarea dintre ele 
constituind o contribuție importantă 
la cauza păcii internaționale și, în
deosebi, în Peninsula Balcanică.

LAGOS 22 (Agerpres). — Amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Lagos. Octavian Cărare, și-fc 
prezentat scrisorile de acreditare^, 

.șefului statului nigerian, generalul 
Yakubu Go won.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis președintelui Nige
riei, Yakubți Gowop, un mesaj de 
prietenie din partea președintelui 
Consiliului de Stat. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. La rîndul său. 
generalul Yakubu Gowon a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu urări 
de sănătate si succese, iar poporu
lui român prosperitate.

Convorbirea dintre șeful statului 
nigerian și ambasadorul român s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate.

COMUNICAT COMUN
la Încheierea convorbirilor 
dintre delegațiile de partid 

și guvernamentale 
ale R. D. Germane 

și R. D. Vietnam

Succesul orchestrei

agențiile de presă transmit

Succese ale patrioților 
din Guineea-Bissau

La invitația guvernului 
sovietic, la 31 octombrie urmează să 
sosească, intr-o vizită oficială. in 
U.R.S.S., Walter Scheel, vicecancelar 
si ministru de externe al Republicii 
Federale Germania, anunță agenția 
TJLSĂ

AI Il-lea Congres al Par
tidului Calea Birmană spre 
Socialism 5i'a inchciat lucra- 
rile la Rangoon. Congresul a dezbă
tut și aprobat proiectul noii Consti
tuții a țarii și a hotărit ca. in luna 
decembrie a acestui an, prevederile 
sale principale să fie supuse unui re
ferendum național

Un monument închinat
Rezistenței a fost inaugurat la
Rimini in Parcul Cervi. Monumentul 
este opera artistului riminez, Elio 
MorrL -La manifestarea populară or
ganizată cu acest prilej, Sandro Per
ii ni, președintele Camerei Deputați- 
lor, purtător al medaliei de aur a Re
zistenței, a subliniat necesitatea unei 
lupte consecvente și unite împotriva 
oricăror manifestări de tip neofas
cist

Un Iot de 833 de cetățeni pa
kistanezi deținuți de India au fost 
repatriati. duminică, in Pakistan. O- 
perația de predare, efectuată în con
formitate cu prevederile acordului 
indo-pakistanez. realizat la 23 au
gust anul acesta, s-a desfășurat sub 
supravegherea reprezentanților Cru
cii Roșii.

Guvernul Bahreinului * 
anunțat sistarea tuturor exporturi
lor de petrol către Statele Unite,

hotărire adoptată in spiritul rezolu
ției recentei conferințe a Organiza
ției țărilor Arabe Exportatoare de 
Petrol (A.O.P.E.C.). Surse citate de 
agenția Associated Press au declarat 
că Bahreinul își va reorienta in în
tregime exporturile sale de petrol, 
apreciate la 68 000 barili zilnic, către 
Europa și Japonia.

Pablo Casals a încetat 
dill Vințâ ^ani’ capi
tala portoricană. San Juan. unde 
fusese internat săptămina trecută, 
in urma unei afecțiuni a căilor res
piratorii. Celebrul violoncelist era in 
virstă de 96 de ani.

Ploile torențiale “re s au 
abătut asupra regiunii munților Hi
malaya, urmate de puternice inun
dații și alunecări de teren, au pro
vocat moartea a 80 de persoane și 
pieirea a sute de vite — s-a anunțat 
oficial in capitala nepaleză; Kat
mandu.

Cunoscutul pionier al a- 
viației mondiale,Alan cobuam. 
a încetat din viață, in virstă de 79 
de ani, în orașul britanic Bourne
mouth. In 1920. Alan Cobham a efec
tuat o serie de zboruri, apreciate ca 
deosebit de temerare în acele tim
puri, intre Anglia și sudul Africii, 
Australia și Birmania. culminind cu 
înconjurarea întregului continent a- 
frican.

Renumita soprană KIaria 
Calas, împreună cu nu mai puțin cu
noscutul tenor Giuseppe di Stefano 
au sosit la Hamburg, prima etapă 
a unui lung turneu care va cuprin
de 40 de spectacole susținute in Eu
ropa, Asia, Australia și Statele Uni-

te. Este prima reapariție a Măriei 
Calas pe scena unei săli de con
cert, după o întrerupere de opt ani 
a carierei artistice.

Consiliul Comandamen
tului Revolutei din Irak a 
hotărit să naționalizeze cota de par
ticipare și interesele companiei olan
deze „Shell" reprezentind 23,7 la sută 
din totalul capitalului, în cadrul so
cietății „Basrah Petroleum Co“ 
(B.P.C.) — a anunțat postul de radio 
Bagdad. Această măsură urmează 
unei hotăriri similare adoptate la 7 
octombrie a.c. prin care au fost 
naționalizate participările firmei. 
„Neaer East Corporation", sub care 
se ascundeau, de fapt, interesele 
companiilor nord-americane „Exxon" 
și „Mobil Oii".

Radioteleviziunii 
române la Praga

PR AGA 22 (Agerpres). — Co
respondență de la C. Prisăcaru. 
Sub bagheta dirijorului Iosif 
Conta, orchestra Radioteleviziu
nii române, care se află in tur
neu în R.S. Cehoslovacă, a dat, 
duminică seara, primul său 
concert la Casa oamenilor de 
artă din Praga. Programul a 
cuprins : „Simfonia a IX-a" de 
Dmitri Șostakovici, suita „Da- 
phnis și Chloe" de Ravel, 
„Simfonia spaniolă" de Lalo — 
solist artistul poporului Ion Voi- 
cu — și „Rapsodia I" de ~ 
ge Enescu.

Publicul — oameni de 
și cultură din capitala 
slovacă, membri ai corpului di
plomatic, iubitori ai muzicii 
simfonice — a răsplătit cu re
petate aplauze înalta artă in
terpretativă a membrilor or
chestrei, virtuozitatea artistu
lui poporului Ion Voicu și a 
dirijorului Iosif Conta.

Orchestra Radioteleviziunii 
române urmează să mai pre
zinte. concerte la Brno. Ostra
va, Olomouc si Bratislava.

GUINEEA-BISSAU 22 (Agerpres). 
— în ultima parte a lunii septembrie 
și începutul lunii octombrie, forțele 
patriotice din Guineea-Bissau au 
scos din luptă numeroși soldați apar- 
ținînd trupelor colonialiste portugheze 
și au capturat sau au distrus o mare 
cantitate de armament aparținînd i- 
namicului — a declarat Aristides 
Pereira, secretarul general al Parti
dului African al Independentei din 
Guineea-Bissau si Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.).

La 22 septembrie, unități de genișii 
ale patrioților au pătruns în zona din 
sudul țării aflată sub ocupația portu
ghezilor și au aruncat în aer mai 
multe obiective militare. In regiunea 
Canchungo, patrioții au înfrint o 
companie portugheză heliopurtată. o- 
morind peste 30 de soldați inamici, 
restul fiind făcuți prizonieri împreu
nă cu ofițerul care-i comanda. Cu 
acest prilej, a fost capturată o mare 
cantitate de armament automat, in
stalații ,de transmisiune și importan
te documente militare.

datUn alt comunicat de război, 
publicității la Conakry, arată că, la 3 
octombrie, forțele armate ale palrio- 
ților au bombardat, supunind unui 
intens tir de artilerie grea, instala
țiile trupelor colonialiste din orașul 
Farim, distrugindu-le în mare parte.

între 5 și 12 octombrie, patrioții au 
dezlănțuit atacuri susținute, încunu
nate de succes, asupra fortificațiilor 
de la Cameconde, Cacine, Canjuda-; 
do, Catio, provocînd grele pierderi 
colonialiștilor portughezi.

BERLIN 22 (Agerpres). — Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și Horst Sindermann. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, și Fam 
Van Dong, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, primul minis
tru al R.D. Vietnam, au semnat, luni, 
la Berlin, un comunicat comun cu 
privire la convorbirile dintre delega
țiile de partid și guvernamentale ele 
celor două țări, anunță agenția A.D.N.

Au fost semnate, de asemenea, un 
acord cu privire la ajutorul oferit 
R.D. Vietnam în reconstrucția orașu
lui Vinh, precum și un acord pe ter
men lung de colaborare în domeniul 
învățămintului profesional.

Geor-

Miting la Dortmund
CU PRILEJUL VIZITEI 

SECRETARULUI GENERAL 
AL P. C. FRANCEZ

TUNISIA

Proiecte de industrializare
Cooperarea cu România, expresie a relațiilor 

economice reciproc avantajoase

Personalitatea lui Dimitrie Cantemir evocată 
la Congresul internațional de la Istanbul

ANKARA 22 (Agerpres). — între 
15 si 20 octombrie s-a desfășurat, 
la Istanbul, primul Congres inter
național de turcologle organizat de 
Institutul de turcologie al Universi
tății din Istanbul.

Au participat oameni de știință 
din 16 tari, printre care ei Româ
nia.

Oamenii de stiintă români au pre
zentat comunicările : Relațiile dintre 
Țările Române și Trabzun (prof. 
C.C. Giurescu) : Țările Române în 
cele mai vechi condici turcești din 
arhivele orașului Istanbul : Dimi
trie Cantemir in izvoarele istorice 
turcești (prof. M. Guboglu) î Dimi

trie Cantemir si savantii turci din 
Istanbul (Ion Matei). Comunicările 
oamenilor de stiintă români s-au 
bucurat de o deosebită apreciere in 
rindurile participantilor. Intr-o emi
siune, radio Istanbul a remarcat 
nivelul științific ridicat al comuni
cărilor delegației române si prezen
ta sa activă la discuții.

La ședința solemnă de închidere 
a congresului, profesorul C.C. Giu- 
rescu. conducătorul delegației ro
mâne. a scos In evidentă însemnăta
tea științifică a congresului, subli
niind că el are loc în preaima ani
versării a 30 de ani de la întemeie
rea Republicii Turce de către Kemal 
AtarUrk,

GENEVA 22 (Corespondență de la 
C. Vlad). — La Palatul Națiunilor 
din Geneva s-au deschis lucră
rile celei de-a 113-a sesiuni a 
Consiliului Interparlamentar, la care 
sint reprezentate peste 60 de țări ; 
din România participă o delegație 
compusă din Corneliu Mănescu, pre
ședintele grupului român din Uniu
nea Interparlamentară și deputății 
Ion Mărgineanu și Mircea Ange- 
lescu. Pentru prima oară, la lucrări 
iau parte delegațiile R.P.D. Coreene, 
Argentinei, Columbiei și Mexicului 
afiliate Ia Uniunea Interparlamen
tară. Sesiunea consiliului a fost 
convocată după ce Uniunea Inter
parlamentară a hotărit, ca urmare a 
evenimentelor tragice petrecute în 
Chile, anularea celei de-a 61-a con
ferințe a sa, care trebuia să aibă loc 
la Santiago de Chile în perioada 
4—12 octombrie. Participanții la re
uniune au păstrat un moment de re
culegere in memoria președintelui 
Republicii Chile, Salvador Allende, și 
a altor personalități ale vieții politice 
chiliene care și-au pierdut viața în 
timpul loviturii de stat militare.

In discursurile rostite în ședința 
inaugurală, Vittorio Winspeare Guic- 
ciardi, directorul oficiului Națiuni
lor Unite de la Geneva, Walter 
Renschler, președintele grupului in
terparlamentar elvețian, si Andră 
Chandemagor, președintele Consiliu
lui Interparlamentar, au exprimat 
preocuparea și neliniștea manifestate 
în lume față de evenimentele grave 
petrecute in Chile, față de măsurile 
represive ale juntei militare de la 
Santiago împotriva parlamentarilor 
și a altor oameni politici chilieni. t-

Adreslndu-se parti cipanților, șeful 
Departamentului politic federal al 
Elveției, Pierre Graber, a deplins 
profund „împrejurările care au dus 
la anularea celei de-a 61-a confe-

rințe a Uniunii Interparlamentare". 
Făcînd o trecere în revistă a situa
ției internaționale, șeful diploma
ției elvețiene a evocat situația din 

• Orientul Apropiat.
Privitor la problemele europene, 

Pierre Graber a subliniat că obiecti
vul Conferinței pentru securitate și 
cooperare este „de a face un prim 
pas spre stabilirea unei păci dura
bile în Europa, a unei păci mai si
gure decit cea pe care o 
echilibrul intre arsenale 
proporții gigantice".

Parcicipanții la sesiune 
pentru o nouă perioadă 
— ca secretar general al 
terparlamentare, pe Pio Carlo Teren- 
zio. In cadrul lucrărilor s-a hotărît 
ca Uniunea Interparlamentară să fie 
reprezentată la Congresul mondial al 
forțelor păcii de la Moscova (25—31 
octombrie a.c.).

In cadrul dezbaterilor, numeroși 
vorbitori s-au pronunțat pentru în
cetarea măsurilor represive la care 
sînt supuse elementele progresiste 
patriotice și democratice din Chile. 
Luind cuvîntul, reprezentantul României, - =•' - ■
mat

BONN 22 (Agerpres). — Georges 
Marchais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, întreprinde 
o vizită în Republica Federală Ger
mania, la invitația P.C. German. 
Luind cuvîntul la un miting desfă
șurat în orașul Dortmund, din regiu
nea Ruhr, Georges Marchais și 
Kurt Bachmann, președintele Parti
dului Comunist German, au subli
niat existența unor condiții favora
bile cooperării între forțele comu
niste și progresiste din țările Euro
pei occidentale și necesitatea unită
ții acestor forțe pe scară internațio
nală. Cei doi vorbitori s-au pronun
țat pentru stabilirea unor noi rapor
turi de colaborare și acțiune între 
partidele comuniste și partidele so
cialiste.

oferă astăzi 
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au reales — 
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Corneliu Mănescu, a expri- 
profunda îngrijorare a opi- 
publice din țara noastră 
de desfășurarea evenimen- 
din Chile, față de perse

cuțiile Ia care sînt supuși membrii 
parlamentului, alți oameni politici 
deținuți în Închisori și lagăre. Vorbi
torul s-a pronunțat pentru restabili
rea drepturilor și libertăților consti
tuționale în Chile, pentru respecta
rea drepturilor fundamentale ala o- 
mului în această țară, pentru inten
sificarea acțiunilor in vederea salvă
rii vieții senatorului Luis Corvalan 
și a celorlalți patrioți chilieni, su
puși persecuțiilor regimului de la 
Santiago.

VIENA 22 (Agerpres). — La Viena 
și în Austria superioară s-au desfă
șurat, duminică, alegeri pentru reîn
noirea celor 100 de mandate în con
siliul municipal și, respectiv, pentru 
desemnarea celor 56 de membri ai 
Dietei locale. La urne s-au prezentat 
peste 2 milioane de alegători, repre
zentind aproximativ 40 la sută din 
totalul electoratului austriac.

După cum informează agenția 
France Presse, la Viena, Partidul so
cialist, de guvemămînt, a ieșit întă
rit, obținind 66 din cele 100 de man
date. Partidul populist a obținut 31 
de mandate.

In ce privește Austria superioară, 
Partidul populist a obținut 28 din 
cele 56 de mandate, cu 3 mai, mult 
față de alegerile legislative din 1971. 
Partidul socialist a obținut 24 de 
mandate, pierzind unul, iar Partidul 
liberal obține 4 mandate. In urma 
acestor alegeri, Partidului populist — 
care întrunește cel mai mare număr 
de mandate — îi revine, potrivit 
Constituției, dreptul de a numi gu
vernatorul provincial pentru Austria 
superioară.

Numai cu cițiva ani 
in urmă, capitala Tu
nisiei concentra trei 
sferturi din întreprin
derile industriale ale 
țării, restul activită
ților economice des- 
fășurindu-se la Bizer- 
ta, cunoscut port la 
Mediterana. Acum are 
loc un proces de mu
tații economice, avînd 
ca principal element 
atragerea in circuitul 
industrializării a ce
lorlalte regiuni ale ță- 
riL Aceste mutații le 
întîlnești pretutindeni, 
fie străbătînd panglica 
de asfalt, de sute de 
kilometri, de-a lungul 
Mediteranei, fie înain- 
tind spre adîncul țării, 
printre dunele de ni
sip. Saharei tunisiene 
i-au fost smulse mii si 
mii de hectare, trans
formate astăzi în șan
tiere de prospecțiuni 
miniere, -în procesul 
general de dezvoltare 
a țării. un rol de prim 
ordin deținîndu-1 va
lorificarea resurselor 
autohtone de ma
terii prime. Spe
cialiștii tunisieni, ală
turi de geologi din 
alte țări, printre care 
șl români, cutreieră 
țara identificînd im
portante zăcăminte de 
fosfați, plumb, zinc, 
substanțe radioactive, 
Îndeosebi în extremul 
sudic al țării, în zona 
oazelor Gafsa, Nefta 
și Tauzeur. Și, odată 
cu punerea în valoare 
a acestor bogății, pe 
harta țării apar noi 
puncte industriale. 
Medlaoui, de exemplu, 
zonă deșertică, ale că
rei depozite de fosfați 
și superfosfațl situea
ză Tunisia printre 
cele mai bogate țări 
In aceste zăcăminte, 
este acum centrul u- 
nor mari întreprinderi, 
în jurul cărora iau 
naștere moderne așe
zări urbane. Extrage
rea și prelucrarea mi
nereului de fier au 
facilitat, de asemenea, 
crearea unor noi ra

muri ale industriei în 
partea de vest a țării. 
Un produs deosebit de 
căutat — mercurul — 
a început să fie valo
rificat pe valea riului 
Medjerda.

Sînt înregistrate noi 
resurse de petrol în 
nordul țării, ca și în 
Sahara, pentru a căror 
prelucrare se constru
iește în prezent o a 
doua rafinărie. Specia
liștii tunisieni au des
coperit și importante 
zăcăminte de gaz me
tan la El Borma, de 
care sînt legate acum 
ambițioase proiecte de 
dezvoltare a industriei 
chimice. Această ra
mură este reprezenta
tă la Sfax, cunoscut 
pină acum doar ca 
poartă navală pentru 
exportul uleiului de 
măsline. Alte obiecti
ve ale industriei chi
mice iau ființă pe te
renuri pînă nu de 
mult sterpe, în regiu
nile Gabes și Kas- 
serine. Mai spre su
dul țării, la Sousse, 
unde altădată cuvîn- 
tul „industrie**  s-ar 
putea spune că nici 
nu era cunoscut, func
ționează de scurt timp 
o uzină pentru asam
blarea autovehicule
lor, iar în localitatea 
Kairouan, centrul ma
rilor artizani’ de co
voare, se construiesc 
unități ale industriei 
textile.

Tunisia produce, de 
cîțiva ani, fontă și oțet 
Complexul metalur
gic de la Menzel 
Bourghiba se număra 
printre cele mai im
portante întreprinderi 
de acest fel din în
treaga Africă. Sint în
semnele unor eforturi 
pe drumul dificil al 
desprinderii unei țări 
din starea de subdez
voltare moștenită de 
la trecutul colonial.

Urmărind să-și ridi
ce economia pe teme
lia progresului tehnl- 
co-științific contempo
ran, guvernul tunisian

intensifică diferite for
me de cooperare cu 
alte țări, printre care 
și România. Construc
torii de mașini din 
România au expediat 
majoritatea echipa
mentelor miniere și 
electrice necesare des
chiderii unui impor
tant zăcămint de fos
fați în sudul tării, la 
M’rata, valorificat du
pă proiecte românești. 
Infruntînd desertul, 
specialiștii noștri
montează acum o 
bandă rulantă auto
matizată, pe o lungime 
de 8 km, care va scoa
te la suprafață mine- 
reurile din subteran. 
Mina de la M’rata, 
spun beneficiarii tuni
sieni, constituie un 
exemplu concludent al 
posibilităților tot mai 
ample de cooperare a- 
vantajoasă intre Ro
mânia și Tunisia. în 
domenii diverse de ac
tivitate.

Procesul industria
lizării urmează să se 
desfășoare în același 
ritm accelerat, exis- 
tind convingerea că 
numai in acest mod 
vor fi asigurate valo
rificarea superioară a 
însemnatelor bogății 
ale subsolului, dez
voltarea de sine-stă- 
tătoare a țării, ridi
carea nivelului de ci
vilizație al poporului. 
Noul plan cincinal, a 
cărui realizare a în
ceput anul acesta, este 
menit să imprime in
dustriei o evoluție și 
mai rapidă. In acest 
scop, se prevede un 
volum dublu de in
vestiții față de pe
rioada precedentă, 
două treimi din ele 
fiind destinate sectoa
relor direct producti
ve. Tunisia s-a înscris, 
așadar, in procesul fi
resc al modernizării 
generale, vizînd dez
voltarea tuturor regiu
nilor țării.

Mircea 
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