
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VÂ!

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amiază, în stațiunea Neptun, pe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
. pe primarul orașului Bagdad

Ibrahim Mohamed Ismail, prima
rul orașului Bagdad.

Cu acest prilej a avut loa •

convorbire care i-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială» priete
nească.
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Acum, cind țara întreagă iși scrie raportul de 23 August

ț’W SUCCESELE NOASTRE,
Oi 1

MÎNDRIA NOASTRĂ
Marea întrecere socialistă ce se desfă

șoară in intimpinarea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de sub dominația 
fascistă și a celui de-al XI-lea Congres al 
partidului devine tot mai dinamică, mai 
bogată în realizări de prestigiu. Bilan
țurile întocmite în aceste zile de mi

nistere, de centralele industriale relevă im
portante rezultate in îndeplinirea planului 
și a angajamentelor, în punerea in funcțiune 
Ia termen și chiar mai devreme a unor obiec
tive și capacități productive, în asimilarea a 
noi produse și tehnologii, în creșterea efi-

cienței economice. începînd de astăzi, zia
rul nostru își propune să înfățișeze — ală
turi de alte știri și informații din cronica 
marii întreceri socialiste — principalele rea
lizări obținute de oamenii muncii din dife
rite ramuri industriale.

INDUSTRIA METALURGICA ECONOMIA FORESTIERA Șl

• Metalurgiștll, angajați cu toate forțele în întrecere pentru 
da patriei mai mult oțel, mal multă fontă, mai multe laminate 
produse de prelucrare, ou reolizat PESTE PLANUL LA ZI O PRO
DUCȚIE GLOBALA DE CIRCA 120 MILIOANE LEI Șl O PRODUCȚIE- 
MARFÂ DE 150 MILIOANE LEI.

a
Șl

MATERIALELE DE CONSTRUCȚII

• Exprimate in producție fizică, aceste sporuri și-ou găsit con
cretizare în realizarea peste prevederi a: 60 000 TONE FONTA, 
147 000 TONE OȚEL, 110 000 TONE LAMINATE FINITE PLINE, 14 100 
TONE ȚEVI, 13 300 TONE TASLÂ Șl BANDA LAMINATA LA RECE, 
43 000 TONE COCS METALURGIC.

• Pianul la export a fost depășit cu 
Au fost exportate mai ales produse de

peste 76 milioane lei valută, 
prelucrare metalurgică.

înnoirea și modernizarea fa

• PRODUCȚIA GLOBALĂ REALIZATĂ PESTE PLAN SE RIDICĂ LA 
745 MILIOANE LEI. APROAPE TREI PĂTRIMI DIN SPORUL DE PRO
DUCȚIE A FOST OBȚINUT PE SEAMA CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII. Creșterea producției globale in 7 luni din acest an. compa
rativ cu aceeași perioadă a anului trecut, este de 10 la sută. Calcu
lele arată că producția globală realizată in 7 luni șl 10 zile d!n 1974 
esîe egală cu cea obținută in întregul an 1966.

c Producția fizică peste prevederile planului la zl cuprinde : 
120 MII MC CHERESTEA RAȘINOASE Șl FOIOASE, 1 640 MII MP 
FURNIRE ESTETICE, MOBILĂ ÎN VALOARE DE 196 MILIOANE LEI, 
2,4 MII TONE CIMENT, 7,4 MII MC PREFABRICATE DIN BETON 
ARMAT, 31,3 MILIOANE BUCĂȚI MATERIALE DE ZIDĂRIE, 
MII MP PLĂCI DIN AZBOCIMENT, 5,2 MII CAZI DE BAIE 
FONTA EMAILATA.

934
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• Printr-o Intensă activitate pentru 
bricației, la ora actuală, circa 32 la sută din producția metalurgică 
o reprezintă produsele noi, Cifra este foarte apropiată de sarcina o’e 
plan prevăzută in cincinalul actual pentru sfirșitul anului 1974. Intre 
produsele noi, asimilate in ultimul timp, au o mare Importanță eco
nomică : tablele mijlocii șl groase pentru construcții navale, autobuze.

• în 7 luni, producția unităților silvice a depășit prevederile 
nului cu 33,8 milioane lei.

pta-

• Exportul de mobilă, pe 7 luni șl 10 zile, a fost cu 18,1 milioana 
lei valută mai mare față de sarcinile de plan.

Este ceea ce se poate 
spune despre Gorj in 
nimum de cuvinte 
după 30 de ani de la 
berare.

Ce pot să însemne . 
decenii pentru un Județ 
atestat a fi o asemenea 
subimpărțire administra
tivă încă do acum șase 
veacuri și mai bine ? Ori- 
cit de „formală" ar părea 
întrebarea, ea se justifică, 
totuși, cel puțin prin fap
tul că poate Inspira răs
punsuri precum următo
rul, primit din partea u- 
nui localnic — profesor 
de limba română, acti
vist cultural : „Dacă ne 
Imaginăm columna lui 
Brâncuși ca fiind dedi
cată prezenței Gorjului 
în devenirea țării — po- 
liedrii columnei avind 
funcția de a. ritma timpii 

'istorici ai -Jiului de Sus» 
— Înțelegem de ce, prin 
simbolul acestei columne, 
marele artist s-a străduit 
să ne dăruie ideea și sen
timentul infinitului... 
Căci, de Ia Dan I și Mir
cea cel Bătrin (și mai de 
demult : de la Litovoi ; 
și mai de demult: de la 
castrele Bumbeștilor și 
Porcenilor, ridicate peste 
davele dace de către le
giunile a Vil-a Gemina și 
a XH-a Macedonica) pină 
in epoca modernă, pină 
în ajunul noii istorii a 
țării — pină la sirma 
ghimpată a lagărului de 
la Tirgu-Jiu — Gorjul a 
fost prezent, a fost im
plicat in toate momentele 
definitorii, el puțind măr
turisi. ca atitea alte zone 
tradiționale ale acestor 
păminturi. pentru fiecare 
capitol de istorie româ
nească".

mi-
eli-
trel

— Dar pentru ultimii 
30 de ani ?

Căutăm, In primul rind, 
un răspuns sintetic. II 
primim din partea tova
rășului Gheorghe Paloș, 
prim-secretar al Comite
tului județean Gorj al 
P.C.R. : „In legătură cu 
dezvoltarea județului nos-

tru, aș vrea să subliniez 
în primul rind ideea de 
armonic. Atit prin repar
tizarea noilor obiective e- 
conomice șl social-cultu- 
ralc po întreg teritoriul, 

’ cit și prin corelarea in
tre aceste obiective șl

condițiile naturale ale 
Județului. Or, în măsura 
In care aceste realități — 
izvorind din politica în
țeleaptă, științifică a par
tidului nostru — au fost 
și sint consemnate ca de
finind dezvoltarea între-

Definiți pe scurt 
GORJUL

Simplu: un județ
in plina

industrializare

La termocentrala Rogojelu, în sala de comandă

gli țări, înseamnă că Gor
jul nostru participă in 
mod definitoriu la proce
sul de făurire a Români
ei acestui timp. In acest 
context, încă o caracteris
tică llustrind efortul de 
armonizare despre care 
vorbeam : ritmul acce
lerat al dezvoltării. S-ar 
putea spune multe pri
vind densitatea de schim
bări in profilul economic 
al acestor locuri consacra
te clndva doar ca «pito
rești», ca «arhaice», ca 
«stranii in frumusețea lor 
tradițională» — schimbări 
cu implicații profunde in 
viața socială, in structu
rile spirituale... Dar pen
tru ele ne-ar trebui spa
țiul unei monografii. (Nu
mai despre exodul gorje- 
nilor in căutare de lucim 
cile s-ar putea spune ! 
Sau despre sărăcia ge
neratoare de... proverbe : 
Dacă vrei să scapi de un 
ciine, se spunea, nu tre
buie să-1 omori : dă-i 
drumul in Gorj. Moare 
singur. De foarne). Sinte- 
tizind, deci, voi spune că 
dacă vechea stemă a ju
dețului incorpora uri sin
gur element — un cerb, 
simbolizind bogățiile ci
negetice ale zonei — ste
ma cea nouă cuprinde 
(abia cuprinde) o serie 
de simboluri — ale in
dustriilor minieră și car
boniferă, al prelucrării in
dustriale a ’ ‘ ’
cimentului, 
electrice — 
trei decenii 
jenii. oricit 
fantezie, ... 
putut imagina ca fiindu-le 
reprezentative. Și nu nu
mai cu trei decenii 
urmă. Unele dintre 
nici pină acum zece 
Pentru că Gorjul 
ceea ce am putea numi 
unul dintre Județele ulti
mului deceniu, al perioa
dei de avint constructiv,

lemnului, al 
al energiei 
pe care, cu 
în urmă, gor- 
de bogați în 

nu și le-ar fi

in 
ele, 
ani. 
este

Petre DRAGU

(Continuare 
in pag. a II-a)

Colentina, așa cum se Înfăți
șează astăzi, cu zecile el de 
blocuri, modernă cale de acces 
a orașului, a făcut 6ă dispară 
pentru totdeauna lunga sfoară 
întortocheată de cocioabe 

mahalalei trecutului...
(Continuare in pag. a IlI-a)

Foto : S. Cristian

o S-au livrat la fondul pieței peste plan produse in valoare de 
440 milioane lei, din care :

(Continuare in pag. a IlI-a)

FIZICA
de la modeste cercetări de laboratorÎN ZIARUL DE AZI

ÎN ANUL JUBILIAR la centrale electrice nucleareScriitori pe meleagurile natale

A DECIS VICTORIA
CLASA MUNCITOARE
— nucleul coaliției 
forțelor patriotice 

insurecționale 
în august 1944

In pagina a IV-a

Sâ întîmpinâm Congresul partidului, 
perfecționînd activitatea organizațiilor 
de partid : îndrumarea și controlul — 
laturi inseparabile ale îndeplinirii hotă
rîrilor
Adunarea generala a oamenilor mun
cii a decis : Producție dubla fața de 
angajamentul inițicl
Rubricile noastre : Fapte, opinii, propu
neri ; Sport; Faptul aivers ; De pretu
tindeni

ț QE de întrebări și răspunsuri 
despre proiectul de Directive

Cum se 
manifestă

relația dintre ritm, 
modernizare și efi
ciență în dezvoltarea 

industriei ?
IN PAGINA A 111-A

Cu mulți ani în ur
mă, sosind în capitala 
unei țări nu prea înde
părtate, căutind o adre
să, taxiul m-a dus pină 
la una din laturile din 
afară ale orașului. A- 
colo unde trebuia să 
fie, după cum credeam, 
periferia. Dar locurile 
arătau aidoma unui 
cartier, dacă nu cen
tral. oricum salubru, 
curat, cu ceea ce se 
cheamă urbanism.

Mi-au venit atunci 
în minte periferiile 
Capitalei noastre, așa 
cum le-am apucat in 
copilărie, precum și pe
riferiile altor orașe ale 
țării — unele arătind 
ele insele, in complexul 
lor, a periferie. Nu de
parte de locul unde co
pilărisem, vechea stra
dă Romană, azi Emi- 
nescu, nu departe de 
Dunctul numit sl azi 

Făgădău începea peri
feria. Se numea la noi 
mahala. Locul de care 
vorbesc. apropiat de 
Făgădău, era fieful sau 
zona in care, ca și in 
alte mahalale, iși impu
nea autoritatea, bunul 
plac sau teroarea fami
lia Olangiilor. Mai pur
tau incă pantaloni largi, 
cu crețuri, briu roșu, 
mustăți cumplite, de 
vulpoi, unii și ciomege, 
bastoane, care alcătu
iau arsenalul, metodele 
de convingere electo
rală.

Se vorbea de un pi
toresc al mahalalelor 
și tipurilor umane ce

le populau. Un fel de 
Ditoresc De care nu 
vrem a-1 regreta, vorba 
lui Caragiale. Marele 
satiric ne-a lăsat o ga
lerie de tipuri. George 
Mihail Zamfirescu a

tiv imaginea cutărui sau 
cutărui fragment al unei 
oerioade din înfățișarea 
orașului vechi. Au la 
lndemină termenii com
parativi, starea ante
rioară, liniile, formele

renăsclnd din adormiri 
de scrum, ci prin pulsa
ția reală, vie. a voinței 
colective, a oamenilor, 
a poporului de pe aces
te tărimuri.

Cetate dragă nouă !

BUCUREȘTIUL
MEU DRAG

rată de paloșul plrcăla- 
bului Dragomir ! Ceta
te arsă in vremea dom
niei lui Laiotă Basa- 
rab ! Cetate străbătută 
de călești, de rădva- 
nul cu cerbii nebuniei 
lui Mavrogheni ! Cetate 
bintuită de ciuma nebu
nă, de ciuma domniei 
iui Caragea și a altor 
domnii străine, „Vae ! 
Vae ! Babilon, civitas 
illa fortis", deplingca 
psalmistul antica cetate 
a risipirilor cumplite. 
Dar pe tine, cetate iu
bită și chinuită a stră
moșilor, te-au întărit 
cumplitele încercări ale 
veacurilor de înlănțuiri, 
de apăsări străine șl ai 
renăscut tirziu, odată 
cu luminosul August 
1944. cind oamenii a- 
cestet țări au înlăturat 
definitiv tot ce amintea 
de robie si durere si au 

constru- 
lor feri

cite

In cei treizeci de ani care au trecut de la eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă. De baza dezvoltării susținute a economiei națio
nale. înfăptuirii sarcinilor stabilite de conducerea partidului si statu
lui nostru, un avint deosebit a cunoscut șl cercetarea științifică. Aceasta 
— cum este cunoscut — a fost legată tot mai mult de necesitățile pro
ducției materiale, de satisfacerea cerințelor privind dezvoltarea imoe- 
tuoasă. economică și socială, a tării. In cadrul noii rubrici a ziarului 
„Știința românească în cei 30 de ani", pe care o deschidem astăzi, 
vom prezenta cele mai importante realizări obținute in domeniile FI
ZICII. CHIMIEI. TEHNICII ȘI CERCETĂRII AGRICOLE — sectoare 
de mare însemnătate Dentru întreaga economie, pentru întreaga noastră 
societate.

redat In unele din scri
erile sale secvențe din 
drama oamenilor peri
feriei, i-a 
le-a dat un 
tragic unora, 
neclare și deznodămint 
fatal și neînțeles de ei.

Unii dintre noi, con
temporanii noștri mai 
virstnici, au fost mar
torii repetatei schimbări 
la fată a Capitalei noas
tre. Memoria lor este o 
lanternă magică: ea pro
iectează pe fondul afec-

însemnări de
Radu BOUREANU

umanizat, 
certificat 

idealuri și direcționările de azi 
ale urbanisticii.

Din cenușile supra
puse ale cataclismelor, 
istorice abătute asu- 
pră-1, Capitala noastră 
s-a ridicat nu prin mi
racole mitice, nu prin 
bătăi de aripi de sim
bolică pasăre mereu

Ingăduie-mi un interlu
diu poetic ! Ingăduie-i 
memoriei mele să aler
ge ca mercurul pe căile 
tale reale și ipotetice, 
pe ulițele amintirii ! 
Dă-mi însoțitori „Craii 
de curte veche" și a- 
cei cal albaștri ai fan
teziei ca să te adun nu 
doar din cioburile date
lor muzeale, cl din tot 
ce s-a pierdut și călă
torește In vagul azur al 
evocărilor I Cetate apă-

se 
pe 

s-au 
linia 

intere-

Durces să-și 
Iască viitorul 
cit.

...Multe din
făcuseră In trecut 
linie urbanistică 
făcut strimb, pe 
speculațiilor, a
selor politicianiste, afa
ceriste. Intr-un oraș cu 
multe spații verzi, gră
dini, copaci dătători de 
umbră și ozon s-a por
nit în acele triste vre
muri la o alungare a 
florei orașului, străzi-
(Continuare 
In pag. a V-a) J

Pentru a putea aprecia progresele 
pe care le-a realizat fizica româ
nească în anii socialismului, este 
bine să aruncăm o privire asupra 
situației în care se găsea cercetarea 
în acest important domeniu al știin
ței in perioada care a premers eli
berării patriei. In 
acea vreme, cer- ' 
cetarea in fizică 
era practic exclu
siv concentrată la 
catedre, învăță- 
mintul fizicii fi
ind asociat cu in- 
vătămintul chi
miei. In acest « 
fol. învățămîntul 
fizicii era un fel de anexă ne 
lingă invătămintul chimiei, ceea 
ce atrăgea pentru fizică un fel de 
rol de „cenușăreasă". In laboratoa
rele de fizică, cu puțin personal, 
predomina activitatea didactică. Pen
tru cercetare răminea timp puțin, 
iar baza materială a cercetării era 
foarte redusă. Este totuși remarcabil 
că, cu toate aceste condiții nefavo
rabile, a existat o adtivitate de inalt 
nivel — deși aceasta nu putea aco
peri nici pe departe întreg frontul 
de preocupări al științei mondiale.

Cotitura radicală In istoria recentă 
* fizicii românești a avut loo

însemnări de acad.
Șerban ȚITEICA, 

vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România

prin clteva acțiuni hotăritoare Ini
tiate de conducerea de partid 
și de stat. Este vorba, în primul 
rînd, de reforma invĂțămîniului fi
zicii, care a devenit de sine stătă
tor și, in felul acesta, au putut fi 
pregătite cadre cu solide cunoștințe 

de specialitate. In 
al doilea rind este 
vorba de crearea 
unor unități spe
ciale consacrate 
exclusiv cercetă
rii in domeniul 
fizicii. Se împli
nesc la toamnă 
25 de ani de 
cind a fost în

ființat primul Institut de cercetări 
in domeniul fizicii in țara noastră 
— Institutul de fizică aî Academiei — 
I.F.A. A treia preocupare impor
tantă a fost legarea cercetării
științifice de nevoile economiei. Aș 
vrea să citez un singur exem
plu pentru a ilustra cele spuse, 
încă' din 1950, colectivul de la Cluj, 
de sub conducerea prof. Aurel Io- 
r.escu, a întreprins cercetări privind 
cracarea gazului metan pentru obți
nerea acetilcnei, cercetări duse pină 
la faza finală a creării unei industrii
(Continuare In pag. a iv-a)
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SĂ ÎNTÎMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI 
PERFECȚIONÎND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

în procesul dc perfecționare continui a activității organiza
țiilor de partid — perfecționare care, așa cum sublinia șl 
recenta plenari * C.C. al P.C.R., trebuie s.Ț asigure creșterea 
forței dc acțiune și a rolului conducător al partidului in toate 
domeniile dc activitate — o importanță deosebita au. conco
mitent cu elaborarea unor hotăriri și măsuri bine chibzuite, or
ganizarea transpunerii lor in viață, urmărirea atentă, zi de zl. a 

n fapte, controlul sistematic al inclc-modului cum acestea devi 
plinirii lor.

Este un principiu fundamental, 
îndelung verificat, al muncii orga
nizatorice a partidului : Îndruma
rea $i controlul Îndeplinirii sarcini
lor și hotărirllor sint laturi indivi
zibile. de Însem
nătate esențială 
pentru materiali
zarea sarcinilor 
de partid. Tocmai 
de aceea. Comite
tul județean de 
cart’d Suceava 
depune strădanii 
ca programele, 
deciziile. Indica
țiile. măsurile, e- 
laborate de orga

nele superloa-e 
sau pe plan local, 
să fie transforma
te cu toată ope
rativitatea in re
alități ale vieții, 
atit prin asigura
rea Îndrumărilor 
organizatorice ne
cesare. cit și prin- 
tr-un control ri
guros, căci o bol&rire, oriclt de 
bună șl de judicioasă, dacă 
nu este urmărită, dacă nu se 
controlează modul de Îndepli
nire riscă să rămină literă pe 
hirtie. De aceea, nu procedează 
just acele organizații de partid 
care, acordind atenția principală 
elaborării hotăririlor. tratează con
trolul ca o îndeletnicire secundară, 
subsidiară sau periferică.

Cum procedăm ? In ce privește 
experiența noastră, ca să ne referim 
la un exemplu recent, vom în
cerca să Înfățișăm cit se poate 
de succint modul cum au ac
ționat unele organizații din județ 
dună ce a fost dată publicității Ho- 
tărlrea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la majorarea 
eșalonară, pe ramuri și activități, 
a retribuției, oamenilor muncii. 
In primul rind. biroul jude
țean a mtocmit propriul său plan 
de acțiune. în cadrul acestui 
plan, un loc important am acordat, 

d. popularizării și 
explicării pe scară largă a multi
plelor semnificații politice și so
ciale ale documentului prin difu
zarea cu o grijă deosebită a presei, 
afișarea unor exemplare la locuri 
vizibile, organizarea Ia cluburi, 
cămine culturale etc. a audierii 
sau vizionării colective a emisiuni
lor de radio și televiziune, prin 
muncă politică de la om. la om.

Pentru a traduce in fapt che
marea Comitetului Executiv de 
& se răspunde noilor măsuri de creș
tere a nivelului de trai prin spo
rirea producției și productivității 
muncii, a beneficiilor, s-a stabilit 
in planul de acțiune ca jnembră 
biroului și alți activiști să dea un 
ajutor concret conducerilor tehnico- 
administrative ale celor mai im

portante unități economice — Corn
ii,natul de prelucrare a lemnului d n 
Suceava, exploatările miniere și al
tele — in vederea întocmirii ime
diate a unor programe suplimen

fon sau din ..fuga mașinii". Pen
tru a combate asemenea manifes
tări, acordăm o atenție deosebită 
planificării deplasărilor pc teren, 
respectării lor, in așa fel incit fie
care activist tic in cea mai marc 
parte a timpului de muncă pc te
ren. in organizațiile dc partid, prin
tre oameni. In aceeași ordine ,d« 
idei, amintesc că folosim cu tot 
mai bune rezultate metoda deplasă
rii In diferite unități sau comune 
a biroului sau secretariatului co
mitetului județean ori a unor co
lective complexe de control șl în

ÎNDRUMAREA ȘI CONTROLUL
— laturi inseparabile 

ale îndeplinirii hotăririlor
tare de măsuri, menite să asigure 
valorificarea de noi rezerve ale 
producției. Totodată, am îndrumat 
organizațiile de partid să la. la rin- 
dul lor. măsurile politice cores
punzătoare. In planul de acțiune 
s-au prevăzut, totodată, ca parte in
tegrantă, sarcinile de control al în
deplinirii tuturor acestor puncte.

Am prezentat mai oe larg acest e- 
xemplu pentru a sublinia un princi
piu metodologic pe care vrem să-1 
încetățenim cit mai larg : a porni la 
acțiune stabilind dinainte exact ce 
al să întreprinzi, cu ce mijloace șl 
ce forțe. Subliniez această preocu
pare, fiindcă uneori sintem nevoiți 
să criticăm pripeala care duce la 
lipsă de finalitate sau la rezultate 
sub posibilități. Timpul afectat 
pregătirii temeinice a unei acțiuni 
dc îndrumare si control se recupe
rează, se fructifică prin ciștigul dc 
timp și prin rezultatele mai bune 
ce se obțin în urma unei munci 
bine pindite și organizate.

Desigur, un factor esențial al rea
lizării controlului și îndrumării 
este contactul viu, nemijlocit al 
comitetului județean, al membrilor 
biroului, si in primul rind al secre
tarilor. cu organizațiile de partid, 
cu comuniștii din județ. Nimeni nu 
neagă, in principiu, că numai un a- 
semenea contact zilnic, numai veri
ficarea personală, la fața locului, 
numai șederea mai îndelungată in 
cite o comună, revenirea sistema
tică si perseverență in cite o în
treprindere îngăduie o îndrumare 
și up control de bună calitate. în
lesnind, totodată, acordarea unui 
sorijîn operativ si in cunoștință 
de ciîttză atunci cind e ne
voie. In realitate insă, se mai ma
nifestă o prea mare îngăduință față 
de legătura cu terenul prin... tele

drumare. din care fac parte acti
viști și specialiști, pentru a stabili 
exact, la fața locului, modul in 
care se înfăptuiesc anumite hotă
riri sau indicații. Ne străduim ca, 
In tot mai mare m^ură, controlul 
să fie însoțit de măsuri concrete, 
imediate de îndreptare : in acest 
sens sfătuim pe instructori, pe ac
tiviști, pe toți cei ce întreprind 
acțiuni de control să nu se limi
teze la elaborarea ulterioară de se
sizări și informări, ci să și pună 
umărul imediat, in chiar timpul 
controlului, pentru a ajuta la în
deplinirea sarcinilor. Asemenea co
lective au efectuat recent un con
trol temeinic privind stilul de 
muncă al unui șir de comitete 
comunale de partid — din Broșteni, 
Dorna Arini. Cirlibaba, Moldovița, 
Drăgoiești și altele. Ca un elemeflt 
nou, s-a stabilit ca in fiecare co
mună unde s-au deplasat colecti
vele să rămină și după plecarea 
lor unul sau doi tovarăși, care să 
sprijine in continuare organizațiile 
de partid in îndeplinirea măsuri
lor stabilite.

O latură deosebit de importantă 
a muncii de partid este dezvolta
rea susținută a autocontrolului. Este 
limpede că, oricit de bine ar fi or
ganizat controlul de la județ sau 
de la oraș, el nu poate suplini ur
mărirea atentă a îndeplinirii sar
cinilor pe care trebuie să o facă 
fiecare organizație de bază. Or. și 
In județul nostru mai există încă 
organe de partid, de stat, econo
mice. organizații de masă și obștești 
care, deși adoptă măsuri bune, sta- 
b.leșc sarcini și responsabilități 
precise, nu- obțin totuși rezultatele 
scontate, tocmai datorită faptului 
că nu acordă suficientă atenție ur
măririi sistematice, punct cu

punct, a materializării măsuri
lor ^respective. Recent, comite
tul județean do partid a cri
ticat comitetele comunale dc par
tid din Dolhești, Grâneștl. Grftni- 
ct'șli pentru faptul că. hotărind des
fășurarea unei largi munci politice 
in vederea realizării unor lu
crări de imbunătățiri funciare, au 
lăsat înfăptuirea propriei hotăriri 
la voia intimplărli, n-au controlat 
realizarea e| In termenele prevă
zute. In diferite ședințe, in convor
biri personale cu secretari ai birou
rilor organizațiilor de bază și ai co

mitetelor de par- , 
tid subliniem stă
ruitor că este im
perios necesar «A 
se stabilească ter
mene exacte dc 
execuție, respon
sabilități precise 
pentru realizare» 
în fapt a orică
rei hotărirl. Din 
păcate insă, une
le organizații de 
partid dau dova
dă nu o dată de 
anumite amnezii. 
..uitindu-și" cu 
ușurință propriile 
hotăriri. E nece
sar să instaurăm 
cu perseverență 
în practica fiecă
rei organizații de 
partid metoda ca 

membrii de partid care au primit 
anumite însărcinări să raporteze in 
cadrul adunărilor de partid despre 
felul cum au acționat pentru tra
ducerea lor in viață.

O problemă care ne preocupă in 
mod deosebit este coordonarea și 
planificarea Judicioasă a tuturor ac
țiunilor de control și îndrumare, 
spre a se evita suprapunerile și 
paralelismele, situațiile in care e- 
chipele de control se succed, una 
după alta, la intervale scurte in 
același loc de muncă, nelăsind timp 
organelor și organizațiilor res
pective de partid pentru reali
zarea măsurilor stabilite. Datori
tă faptului că. mai ales in ultima 
vreme, toate acțiunile de control șl 
îndrumare — indiferent pc ce linie 
se desfășoară — sint cuprinse in
tr-un plan unic, aprobat dc biroul 
județean de partid, au putut fi pre- 
intimoinate situațiile, des intilnite 
altădată, cind unele locuri — de 
preferință, cele legate de reședința 
județului prin mijloace de comuni
cație mai accesibile — erau supra
saturate de controale, iar altele 
erau „uitate" perioade îndelungate.

Desigur, sintem conștientă că și in 
domeniul îndrumării și controlului 
— mai ales in perspectiva mărețelor 
sarcini si obiective decurgind din 
Programul partidului și din Direc
tivele ce vor fi adoptate la Congre
sul al XI-lea — persistă încă nea
junsuri. sint necesare’ permanente 
perfecționări, ne care organizația 
noastră este insă hotărită să le rea- 
lUfizeo.'-

Valerian GĂINA 
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.

o FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

• Docherii și navigatorii d’ U comandamentul tlotol 
fluviale „Nflvrom" Galați realizează importante depășiri ale planului. 
La indicatorii „parcursul mărfurilor" s-au efectuat suplimentar 62 mi
lioane tone/km, la „trafic portuar" — 619 000 tone, iar la „manipulări 
mărfuri" — 1 152 000 tone. Totodată, s-au economisit pină in prezent 
peste 900 tone combustibil convențional. (Ștefan Ignat, comandant-in- 
structor de flotă).

• Rețeaua comercială • municipiului suceava ■, v« tm- 
bogăti cu incă un modern magazin universal ce va fi dat in folosință 
zilele acestea pe bulevardul Ana Ipătescu. (Dumitru Tanasă, Suceava).

o Menajați florile I Seara “• ,cară’ «rupuri de lrKS10ri 
calcă Iarba și rup fără milă florile din parcul Spitalului de boli conta- 
gioase-Clui. Semnalăm aceasta In speranța că organele de ordine 
vor supraveghea cu rr.ai multă atenție șl această parte a orașului pen
tru a proteja zonele verzi. (Dr. Nicolae Oprean, directorul Spitalului 
de boli contagioase-Cluj).

© In primele șapte lunial" ”nu’ul curs- colec,1''ul in- 
treprinderii mecanice ,,Nicolina“-Iași a predat unităților de colectare 
a metalelor și D.C.A. deșeuri in valoare de peste 6 000 000 lei. (Constan
tin Petrovici, tehnician, întreprinderea mecanică ,,Nicolina"-Iași).

® SoliCitâm pe aceaslă c®!® conducerii întreprinderii de 
foraj și lucrări geologice speciale București, care execută lucrări pe 
raza comunei noastre, să ne acorde sprijinul necesar la fdrarea unor 
puțuri pentru amenajarea a noi surse de apă necesare unităților agri
cole din jur. Demersurile făcute pină acum au rămas fără ecou atit 
la întreprindere, cit și la ministerul de resort, deși există instalații și 
utilaje chiar in zona apei freatice, iar comuna are rețea de alimentare 
cu apă. (Nicolae Soare, primarul comunei Godeni. județul Argeș).

• 3 247 100 kWh energie electrică ,u ,ost eOTn°' 
mislti de la începutul anului de către colectivul Combinatului de pro
duse sodice-Govora. Acest rezultat a fost posibil datorită respectării 
cu strictețe a planului de măsuri întocmit in vederea reducerii consu
mului de energie electrică. (Gheorghe Ispășoiu, Combinatul ’• 
duse sodice-Govora).

® SJîlpi ai ...nepăsării.In £Patele combinatului 
duse sodice Ocna Mureș, in apropierea stației de 110 V se 
multă vrem?, o grămadă de confecții 'metalice provenind de . , 
stilpi de ineltă tensiune, care se degradează fără rost. Nu-i Dăcat oare 
de materialele și munca consumate cu fabricarea lor? (Nicolac Iuoraș, 
cartierul Uioara de Sus. Ocna Mureș, județul Alba).

@ Podul de Peste riul Tirnava Mare din comuna Aței, județul 
Sibiu, distrus de ape in iunie, n-a fost refăcut nici oină acum. Din 
această cauză, sute de muncitori din satele din preajmă care se depla
sează zilnic spre locurile de muncă la unitățile din M-dia$ si Cocșa 
sint nevoiți să ocolească pe jos cite 10—15 kilometri. (Mihai Neamțu, 
comuna Aței, județul Sibiu).'

de pro-

IMAGINI DIN ALBUMUL 

EDILITAR AL ȚĂRII
Două construcții îmbogățesc zestrea edllitarâ a orfl^fultil Bistrița: 
spitalul (arhitect: Mihai Enescu — București) și magdzinfcV''Universal 

,.Hermes" (arhitect: Nicolae Moraru — I.P.J. Maramureș)

[FARfULi 
jDIVERȘj 
| Pleacă 1, 
| rămîn 2

IBumbeștl-Livezeni, Bicaz, Si- ’ 
vfnești, Argeș, Porțile de Fier, 
Olt... 6 puncte geografice, 6 mari 
șantiere in edificiile cărora este 

Incorporată și munca unei en
tuziaste brigadiere : Maria Pa- 
raschița. După mai bine de un 
sfert de veac, „veterana" șan
tierelor a ieșit la pensie. Nu 
înainte de a fi sărbătorită de

I foști și actuali brigadieri. Cei 
mai emoționați de eveniment 
erau cel din echipa de con
structori din care a făcut și ea

1 parte. Dar „momentul culmi
nant" l-a constituit predarea I 
simbolică a ștafetei de briga- I

Idier-constructor de către Maria I 
Paraschița celor doi fii ai săi. | 
A plecat un constructor, au ră- I 
mas doi constructori in loc. J

Micii 
milițieni

| din Costești
Cu mișcări sigure, minuind cu 

I dezinvoltură baslonașele, ca pe 
I niște baghete de dirijori, zeci și 
I zeci de școlari In uniformă al- 
■ bastră au stirnit admirația tre- 
I cătorilor de pp arterei* de lar- 
| gă circulație din Drobeta Turnu- 
I Severin. Aici a avut loc finala 

pe țară a tradiționalului concurs 
„Cea mai bună patrulă școlară 
de circulație". Juriul a fost pus 

Ila grea încercare, intrucit toți 
micii milițieni au fost la tnăl- I 
țime. Mulțl dintre spectatorii I 

Iprezenți ii $i vedeau eiștigătorl I 
pe reprezentanții marilor orașe, 
cu trafic intens. Iată insă că cei 
mai buni dintre cei buni, ocu- 

Ipanfil primului loc, s-au dove
dit membrii patrulei școlare din 
Costesti-Argeș. Nu mai puțin 

I surprinzătoare a fost și ocuparea 
locului doi de către școlarii din 
comuna Malovâț-Mehedinți. Do
vadă că și la sate se circulă, nu 

I glumă.

Scrisoare 
către

i un ceferist
| necunoscut

Un județ in plină industrializare
(Urmare dio pag. I)
de dezvoltare multi
laterală fără prece
dent cunoscută de 
țara noastră Intre 
Congresele al IX-lea 
și al XI-lea ale parti
dului. Există argumen
te suficiente. Atit de 
ordin statistic, cit și 
concrete, vizibile pre
tutindeni in peisajul 
județului. Ca să nu 
mai vorbim de impli
cațiile de natură spi
rituală — consecințe 
firești ale transformă
rilor materiale".

...Cit se poate repro
duce din multitudinea 
de repere statistice pe 
care le oferă zece ani 
de dezvoltare a unui 
județ învestit cu ac
celerarea de ritm im
pusă de dezideratul 
armonizării ? Și, de 
asemenea, ce reper să 
alegem ca să fie cit 
mai expresiv ? Poate 
cel referitor la pro
ducția globală indus
trială, care înregistrea
ză. față de 1965, un 
spor de 251,8 la «ută, 
iar față de 1970 — de 
139.3 la sută. Dar poa
te că aceste procente 
— care reprezintă rea
lități noi. valori adău
gate rapid prosperită
ții județului, zestrei 
economice a țării — se 
înfățișează prea ab
stracte... Altfel spus, 
poate că „incă o dată 
atitea materiale de 
construcții" sau „o 
dată și jumătate mai 
mult cărbune" sau „de 
peste două ori mai 
multe produse alimen
tare" sau „cu 618.7 la 
sută mai multi ener
gie electrică" — toate 
obținute in 1973, față 
de 1965 — sint for
mule mai expresive, 
mai apropiate de ele
mentele noi ce figu
rează pe stema jude
țului. Sau. mai direct : 
in ’65 exista un Gorj

al cimentului ; in 1973 
a apărut, in același. 
spațiu, incă unul. La 
fel, au aparut : incă 
„un Gorj și jumătate 
al cărbunelui", incă 
„șase Gorjuri ale ener
geticii"... Toate — in 
mai puțin de un dece
niu, in condițiile înde
plinirii cu succes a 
programelor elaborate 
de Congresele al 
IX-lea și al X-lea ale 
partidului.

Și enumerarea unor 
repere de acest fel (de 
pildă, numărul tractoa
relor urcă de la 500 la
1 096) ar putea conti
nua. Ca și reperele 
privind implicațiile a- 
cestor sporuri in alte 
domenii. De exemplu, 
numărul de aparta
mente crește de la
2 900, in anii 1960—1965, 
la 11 000 in cincinalul 
actual; numărul ele
vilor, in școli de toate 
gradele, sporește cu 
aoroape 14 000 ; desfa
cerile de mărfuri cu 
amănuntul cresc de la 
2 112 lei pe cap de lo
cuitor in 1965, la 4 257 
lei in 1973. Aceasta, 
deși populația județu
lui sporește in perioa
da respectivă cu a- 
proape 30 000 de noi 
gorjeni, fie localnici, 
fie dintre cei atrași de 
chemarea zonei in 
plină industrializare.

Căci, In esență, ori
cit am căuta metafora, 
devenirea Gorjului ast
fel se numește : de la 
zonă arhaică, înapo
iată economicește. la 
Județ in plin și vigu
ros proces de indus
trializare. Iar cind 
spunem viguros, tre
buie să ne gindim. de
sigur, la forța care 
pulsează In acest județ 
din locuri implantate 
cu columnele indus
triei. Locuri ale căror 
nume fie că au consa
crat definitiv, la ni
velul întregii țări, des

fășurări constructiv- 
productive de mare 
amploare — Motru, 
Rovinari. Birsești. Ți- 
cleni, Bilteni, Rogo- 
jclu, Turceni, Cenia- 
Motru-Tismana — fie 
că se pregătesc să con
sacre — precum Jil
țul carbonifer, precum 
Tirgu-Jiul gata să in
tre in zodia chimici și 
a industriei sticlăriei
— noi trepte in dez
voltarea Gorjului.

Dar gorjenii ? „Gor- 
jul, spunea un local
nic, nu-și mai alungă 
de multă vreme oame
nii, ci, dimpotrivă, 
cheamă și primește 
forțe noi din țara în
treagă — iar aceasta 
este realitatea esenția
lă a Gorjului acestor 
ani. Cei veniți nu mai 
pleacă". Cu șase dece
nii in urmă, Nicolae 
Iorga scria despre 
gorjeni — pe tare-i 
găsise aplecați sub 
greul acelui timo — 
că „sint vrednici de 
această țară și de tre
cutul ale cărui urme le 
acopăr lanurile de po
rumb". Iar mai de cu- 
rind, in anii noștri, un 
nepot al Cărbuneștilor. 
martor al înnoirilor 
socialiste, scria : ,.Eu 
m-am obișnuit să so
cotesc tinerețea fără 
bălrînețe ca un bun 
gorjenq.se".

Să înscriem cuvin- 
tul arghezian, ca pe o 
emblemă. la soclul 
tuturor columnelor de 
forță și lumină sădite 
de socialism pe pămin- 
tul străvechi al Gorju
lui. Al Gorjului pe 
care azi il definim 
atit de limpede : un 
județ in plină indus
trializare. Un județ 
pentru care cifrele in- 
s-ris? in proiectul de 
Directive înseamnă noi ' 
trepte ale dezvoltării
— poliedri din co
lumna infinită a 
timpului socialist

„Ești deputat nu pentru ceea ce ai făcut, 
ci pentru ceea ce trebuie să faci“

CONCURS DE ADMITERE U JNSTHUTUL DE MARINA
Institutul de marină ,,Mircea 

cel Bătrin" din Constanța or
ganizează In perioada 26 august 
— 7 septembrie 1974 concursul 
de admitere pentru secția mili
tară, specialitatea — navigație. 
Tinerii din județele Brăila. Con
stanța. Galați. Ilfov și Tulc'-a. 
in vârstă de pină la 22 ani. ab
solvenți ai liceelor teoretice, cu 
diplomă de bacalaureat sau ai 
unor licee echivalente, care do

resc să candideze la acest con
curs, pot să prezinte cererile de 
înscriere la centrele militare 
respective pină la data de 20 
august. Tinerii din celelalte ju
dețe care doresc să candideze 
la examen vor depune cererile 
de înscriere pină la aceeași dată, 
la sediul institutului. Probele de 
examen sint cele publicate in 
broșura „Admiterea in învăță- 
mintul superior", ediția 1974.

Kercsztes Zoltan, din Bă- 
țani Mari, a lucrat 32 de 
ani la munca cimpului. A 
fost 12 ani primarul comu
nei. De 2 ani a ieșit (insă 
la pensie. Din 1969 este de
putat in Consiliul popular 
județean Covasna. Face 
parte din comisia perma
nentă juridică. Două zile 
l-am tot căutat. Și acasă și 
la primărie. Ori era plecat 
la Herculeani („E satul 
care m-a ales deputat. De 
două ori pe săptămină mă 
duc să văd cum mai merg 
treburile. Să stau de vorbă 
cu oamenii") ori la județ 
(„Cine a predat la achi
ziții 4 tone de cartofi a pri
mit butelie. Și acum nu le 
schimbă de 4 săptămîni*) 
ori la crescătoria de porci 

_ ori... A treia zi l-ani intil- 
nit la primărie. Venise cu 
niște consăteni după unelte. 
Se duceau să lucreze la dis
pensar. („Intr-adevăr, e ne
voie și de organizatori. Dar 
sa nu rămină cu mapa").

— Deputatul, dacă vrea să 
fie intr-adevăr deputat, tre
buie să facă și aprovizio
narea. Să fie și merceolog, 
și zidar, și jurist dacă e 
nevoie. Numai așa poate 
sa-și ciștige și sa-și men
țină încrederea oamenilor. 
De aceea e bine cind 
deputatul trăiește și mun
cește cot la cot cu alegă- 

b torii săi. Atunci între cetă
țean și deputat se stabileș
te o legătură directă, lipsi
tă de festivism și forma
lism. Atunci n-ai cum să 
uiți că ai ajuns deputat 
pentru că așa au vrut ei, 
cetățenii, consătenii tăi. oa
menii de lingă tine. Și dacă 
nu uiți acest lucru, nu uiți 
nici că cșii deputat nu nu
mai pentiu ce ai făcut, cit

mai ales pentru ceea ce tre
buie să faci.

...Dar îndeplinirea exem
plară a mandatului de depu
tat nu depinde exclusiv de 
el. Să vedem de ce. Inter
locutorul nostru, cum v-am 
mai spus, face parte din co
misia permanentă juridică 
a Consiliului popular jude
țean Covasna. Principala 
sarcină a comisiei, pe lin
gă efectuarea de studii și 
controale, este avizarea pro

la începerea dezbaterilor — 
in cadrul comisiilor să se 
citească toate documentele 
— care sint redactate atit 
În limba română, cit și in 
maghiară — să se analize
ze și să se contureze clar 
punctele de vedere — ale 
comisiei «sau deputaților — 
care urmează să fie susți
nute in plen. Și acesta este 
un mod de a proceda, cu 
avantajele sale, desigur. Pot 
insă toți deputății — mai

te situația din comună, să 
facă observații și propuneri 
concrete care să vizeze in
staurarea» unei depline le
galități.

— Eu am fost primar. 
Vrind, nevrind, a trebuit să 
Învăț legile. De altfel, toți 
membrii comisiei juridice 
au fost selecționați după 
criteriul pregătirii juridice 
Sau al tangențelor pe care 
le-au avut cu o asemenea 
activitate. Dar și așa nu

DIN EXPERIENȚA UNUI DEPUTAT DIN JUDEȚUL COVASNA

iectelor de hotăriri elabo
rate de organele județene, 
verificarea legalității și o- 
portunității actelor elabo
rate de către organele ad
ministrative subordonate.

— Aceste activități se fi
nalizează de regulă in se
siunile consiliului popular. 
A fost o vreme cind toate 
documentele care urmau să 
fie analizate și asupra că
rora trebuia să se pronun
țe sesiunea erau trimise 
din vreme deputaților, pen
tru studiu. De citva timp 
s-a renunțat la acest sis
tem. Fără explicații. Proba
bil, pentru economie de hir
tie. Or. s-a observat că 
unii deputați nici măcar nu 
citeau ce li se trimitea. Eu 
unul cred că nu s-a făcut 
bine. Nu mai am timp să 
mă sfătuiesc cu oamenii, 
cum ar fi normal.

In această situație, depu
tății au propus ca, după 
deschiderea sesiunii — pină

ales dacă nu sint specialiști 
și multe din problemele a- 
supra cărora urmează să se 
pronunțe sint uneori mai 
mult decit specioase — in
tr-o» singură oră. sau chiar 
trei, să parcurgă și să în
țeleagă pină la ultimul de
taliu toată documentația 
care face obiectul ordinii de 
zi a unei sesiuni.?

Activitatea deputaților nu 
se rezumă doar la pregăti
rea In participarea la sesiu
ne. Dacă acesta este incon
testabil capitolul cel mai 
important, in orice caz, cea 
mai mare parte se desfă
șoară intre sesiuni, in cir
cumscripțiile electorale sau 
in organele administrative 
din care fac parte. Keresz- 
tes Zoltan. ca fiecare mem
bru al comisiei juridice, 
răspunde de o comună — 
Brăduț. O dată pe semestru 
— conform unei programări 
prealabile — trebuie să ra
porteze comisiei permanen

este deloc ușor. Legile se 
schimbă, apar mereu altele 
noi. Și chiar de n-ar apă
rea. una este să le știi și 
alta să le aplici sau să în
drumi, să verifici aplicarea 
lor. De aceea, cred că din 
cind în cind specialiștii, ca
drele de conducere din ad
ministrație ar trebui să ne 
pună la curent cu toate 
noutățile. De două ori pe 
an măcar. 2 zile, in afara 
sesiunii să se facă pentru 
deputați o pregătire multi
laterală. Și să nu fie limita
tă numai la legislație. Pro
blemele comunei pe care o 
reprezinți, sau de care răs
punzi, nu se reduc la re
glementări. Ca deputat te 
lovești și de probleme de 
construcții, și de problerhe 
economice, sanitare și atitea 
altele. Atunci cu siguranță 
vom avea un vot compe
tent și cuvîntul ne va fi în
totdeauna constructiv. Iar 
la rindul nostru ii vom pu

tea ajuta pe cetățeni să în
țeleagă problemele, să înțe
leagă modul cum se pun.

...Orice apreciere sau co
mentariu în plus, pe margi
nea unor asemenea obser
vații și sugestii, n-ar pu
tea fi decit o simplă repe
tare. De aceea, in final nu 
vom face altceva decit să 
anunțăm pe scurt citeva din 
preocupările Consiliului ju
dețean al F.U.S.-Covasna 
menite să contribuie la îm
bunătățirea activității depu
taților.

in primul rind, la nivelul 
consiliului județean al 
F.U.S., la nivelul orașelor și 
comunelor se vor constitui 
comisii permanente pentru 
îndrumarea și controlul ac
tivității deputaților, care 
vor urmări cu precădere ge
neralizarea experiențelor 
bune, a unul stil dinamic.

Pentru ca deputății să 
poată cunoaște temeinic le
gile și celelalte acte norma
tive. cu sprijinul Asociației 
juriștilor, săptăminal, la 
Casa deputatului se vor or
ganiza instruiri.

Birourile executive ale 
consiliilor locale ale F.U.S. 
(județean, orășenești și co
munale), in cadrul ședințe
lor de analiză a muncii des
fășurate de deputați, se vor 
ocupa — ca punct aparte 
— de cunoașterea regle
mentărilor in vigoare, de 
controlul cunoașterii lor.

De comun acord cu co
mitetul executiv al consi
liului popular, s-a stabilit 
ca toate cadrele de condu
cere, in deplasările pe te
ren, să colaboreze nemijlo
cit cu deputății.
Florin CIOBANESCU 
Tomory GEZA

Cu documentul de transport 
C.F.R. nr. 863094, din 29 iunie 

. 1931, Gh^rghe-Pintiiie-a trimis 
de la I.C.H. Someș, comuna 

’BeEș-CJuJ, pe^ădresh sofiei*sale, 
|Paraschiva Pintilie. din Drobeta 
Turnu-Severin, cartier Kiseleff, 
bloc A 5, scara 1. ap. 17, un 
bagaj in greutate de 433 kg. al
cătuit din obiecte de gospodărie 

Ide care s-a folosit cit a lucrat 
pe șantier. înainte de a suferi 
o intervenție chirurgicală, fapt 
care l-a făcut să se întoarcă a- 
casă pentru un tratament mai 
îndelungat., „De atunci și pină 
acum — ne scrie soția lui — aș
teptăm să ne vină lucrurile de 
care avem mare nevoie. Tare 
mult l-aș ruga pe ceferistul 
care dă de lucrușoarele noastre 
prin vreun vagon sau mesage
rie să le dea cale liberă spre I 
Drobeta Turnu-Severin, că doar | 
n-au intrat in pămint. trebuie ■ 
să se fi rătăcit pe undeva". Pe I 
unde ? |

îi lipsea doar | 
permisul

Iorgu Crai din Fetești avea I 
automobil, proprietate persona- . 
lă, avea și certificat de inma- I 
triculară, auea și prieteni dor- I 
nici de plimbare, avea șt el în
suși un dor nebun de ducă. Un I 
singur lucru insă n-avea Crai : I 
permis de circulație. In schimb, I 
avea încredere în norocul lui ■ 
că n-o să fie prins de vreun I 
echipaj al miliției. Și,' ce-i | 
drept, e drept : n-a fost prins, 
pentru că nici n-a avut cind. I 
Pornit la plimbare, autoturis- I 
mul i-a rămas in pană de mo- * 
tor exact in clipa in care tre- i 
cea peste linia ferată Țăndărei- I 
Galați, la kilometrul 84 4- 600, | 

I unde nu există barieră păzită.
I Neștiind cum să-și meșterească I 
I mașina, a fost nevoit s-o lase I 
Ipe linia ferată. Surprinsă de • 

trenul personal 8026 a fost grav | 
avariată. Noroc că toți plimbă- I 

I reții din ea au reușit să se sal- | 
veze la vreme. Deocamdată, Crai . 
a scăpat de-o grijă : nu mai I 
are nevoie de permis de circu- I 

Ilație. Ce să mai conducă ? ”

Dar mina 
| nu le-a 
| tremurat

ICa de obicei, punctuali, în zo- * 
rii zilei lucrătorii din echipa lui ■ 
Gheorghe Nuț, de la I.A.S. I 
Utviniș-Arad, s-au adunat să | I plece la cimp. Doi dintre ei —

G. Bodoghiu șl I. Ursan — au I 
anunțat că nu pot merge pen- I 

Itru că băuseră seara prea multă • 
cafea, că nu se simt bine și că I 
le tremură mina. Rămași la I I dormitor, cei doi — fără să le | 
tremure deloc mina — au sco
tocit prin dulapurile celorlalți, 
au înșfăcat obiecte de imbrăcă- 

I minte și tot ce-au găsit mai de 
I preț și, de cum au ajuns la 
| Arad, s-au și dus la restauran- 
Itul de lux „Astoria" $1 au în- 

ceout să dea pe git, pahar după . 
pahar. Din nou. fără să le... tre- I 
mure mina. După cum ne scrie I 
cititorul nostru Gh. Dragoș, cind 1 
a văzut Nuț isprava celor doi I 
s-a și dus in căutarea lor. Prinși I 
și dați pe mina miliției, abia I 
cind au fost puși să-și scrie de- ■ 
clarațiile a început să le tremu- I 
re mina... ;

J Rubrlcd redactata de
Petre POPA

i șl corespondenții „Scintell* .

I

gorjenq.se
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O Cum se 

manifestă 
relația»

dintre ritm, 
modernizare 
și eficiență 

în dezvoltarea 
industriei?

X.___________ J

RITM MODERNIZARE. EFI
CIENȚA — trei factori care se 
aflâ intr-o permanentă și strlnsft 
relațip. Desigur, la asigurarea 
eficienței economice contribuie 
șl alte elemente — productivi
tatea, reducerea costurilor, cali
tatea producției ș.a. ; tn rlndu- 
rile de față, ne propunem insă 
Fă ne oprim asupra raportului 
acestor trei factori de însemnă
tate determinahtă.

Un ritm înalt — presupunând 
0 creștere intensă și un volum 
sporit de producție, o producti
vitate a muncii superioară, u- 
tllizarea cu un randament cit 
mai mare a fondurilor fixe — 
creează, prin toate acestea, con
diții pentru obținerea unei efi
ciente economice mal ridicate.

In același timp, realizarea 
unui ritm inalt — necesitind pu
nerea. in funcțiune de noi capa
cități de producție, dezvoltarea 
de noi ramuri și sectoare in
dustriale, dotarea producției cu 
tipuri noi de mașini și utilaje 
— asigură un cadru propice 
pentru modernizarea producției. 
Se poate spune că ritmul inalt 
este un stimulator al promovă
rii largi a progresului tehnic, 
In timp ce — dimpotrivă — un 
ritm redus presuDune inerent 
conservatism, tendința de stag
nare tehnică.

Cit privește legătura dintre 
modernizare și eficiență, după 
cum este cunoscut, cu cit pro
ducția se situează la parametri 
tehnici și calitativi superiori, cu 
atit ea este mai competitivă,

m realizează la un grad mai 
inalt de eficiență.

Cum se reflectă acești ter
meni in prevederile proiectului 
de Directive referitoare la dez
voltarea industriei ?

In ce privește RITMUL, pro
iectul dc Directive stabilește 
pentru noul cincinal asigu
rarea. în continuare, a unor 
ritmuri înalte dc creștere : ast
fel. pentru ansamblul Industriei 
se preconizează un ritm me
diu anual dc creștere de 9—10 
la sută. Prin aceasta se vor 
obține sporuri anuale ale pro
ducției Industriale pe 
locuitor — la princi
palele produse — in 
general asemănătoare 
sau chiar mal mari 
dccît ale țărilor avan
sate economic, Inre- 
gistrindu-se astfel 
progrese pe calea re
ducerii decalajului față 
de acestea. Amploa
rea acestei prevederi
poate fi mai bine înțelea
să ținind seama că, in anul 
1980, România urmează să pro
ducă. pe locuitor. 800 kg oțel, 
față de... 22 kg In anul 1948 ; 
vom depăși astfel, la acest indi
cator, țări ca Italia, Franța, 
R D. Germană, R.P. Polonă ș.a. 
De asemenea, In cincinalul viitor 
vom realiza un consum indus
trial anual de energie electrică 
pe muncitor de circa 21 200 kWh 
— consum de peste 11 ori mai 
mare față de nivelul anului
1950. Sporul producției indus

triale va permite să obținem — 
intr-o singură zl din ultimul an 
al viitorului cincinal — 203 trac
toare, față de 51 In 1965 ; 
33 000 kW motoare electrice — 
față dc 500 in același an : 2 340 
televizoare — față de. respectiv, 
34. Lulnd ca etalon același an. 
1965, România va produce dc 
peste 15 ori mai multe fire și 
fibre sintetice șl artificiale ; dc 
pesle 11 ori mai multe Îngrășă
minte chimice, de peste 0 ori 
mai mult cauciuc sintetic. După 
cum so vede, sint sporuri dc

....Cincinalul viitor — sublinia 
tovarășul Nlcolae Ccaușcscu in 
cuvintarea rostită la recenta 
pitulară a C.C. al P.C.R. — tre
buie să asigure transformarea 
rndicală, pe bază modernă, a 
întregii noastre Industrii, ridica
rea calitativă șl tehnică a în
tregii activități economice. A- 
cCasta este problema centrală a 
cincinalului viitor 1" Se nre in 
vedere, in acest sens, continua
rea intensă, pe scară largă, a 
procesului de modernizare a 
industriei — curs început In

5 de întrebări și răspunsuri 
despre proiectul de Directive

.... >u.

producție de proporții nemalin- 
tilnltc In țara noastră — și este 
deosebit de important, pentru 
creșterea eficienței Întregii ac
tivități economice, faptul că 
aceste creșteri masive se înre
gistrează in primul rind In ra
muri de bază ale Industriei : 
metalurgia, construcțiile de ma
șini, chimia și energia electrică.

In ce privește MODERNI
ZAREA, aceasta va constitui 
una din trăsăturile esențiale ce 
va caracteriza dezvoltarea In
dustriei In perioada 1976—1980.

mod hotărit și pe un front larg 
Încă in actualul cincinal și 
care, după cum prevede proiec
tul de Directive, se va genera
liza și va deveni atotcuprinză
tor in cincinalul următor.

Această modernizare se va 
realiza pe două căi fundamen
tale. In primul rind, in cadrul 
fiecărei ramuri industriale vor 
avea Ioc profunde mutații ca
litative, dc structură, In sensul 
creșterii prioritare a sectoarelor 
care prelucrează superior resur
sele materiale, a subramurilor

„de vlrf ale progresului tehnl- 
co-ștllnțlfic contemporan. Este, 
concludent faptul că se pune 
accent deosebit pe dezvoltarea 
principalelor sectoare ale con
strucțiilor de mașini — electro
tehnica șl electronica, mașlnlle- 
uneltc, mecanica fină și optica, 
utilajele tehnologice, mijloacele 
de transport — in ritmuri di
ferențiate șl prin importante 
schimbări de proporții ; de pil
dă, electronica șl electrotehnica 
vor da In 1980 peste 20 la sută 
din producția construcției dc 

mașini, față dc. 2,9 la 
sută în anul 1965 ; de 
asemenea, se poate re
leva in același sens că 
petrochimia, chimia 
de sinteză fină și de 
mic tonaj ș.a. vor de
ține o pondere esen
țială in ansamblul pro
ducției industriei chi
mice. In al doilea rind, 
ne va intensifica ac

țiunea de dotare cu tehni
că Înaltă, perfecționată, a 
întregii Industrii, ceea ce va 
avea efecto favorabile asu
pra modernizării șl creșterii 
eficienței producției. în acest 
context, trebuie remarcate ac
centele puse pe introducerea 
susținută tn Industrie a tehno
logiilor moderne, elaborate de 
cercetarea științifică. Astfel, 
din totalul tehnologiilor noi șl 
perfecționate prevăzute pe eco
nomie, In chimie se vor aplica

peste 30 la sută, In con
strucțiile de mașini — circa 12 
la sută, in metalurgie — 7 la 
sută s a. In același sens converg 
prevederile de extindere largă 
a mecanizării și automatizării 
producției, de perfecționare a 
proceselor de cooperare «I spe
cializare In producția indus
trială.

Ca urmare a influentei aces
tor factori, precunț șl a Înde
plinirii celorlalte prevederi re
feritoare la sporirea productivi
tății muncii, reducerea theltu- 
lelilor de producție. îmbunătăți
rea calității produselor ș.a., 
proiectul de Directive ridică Ia 
rang de obiectiv esențial pentru 
cincinalul viitor creșterea im
portantă șl continuă a eficien
ței industriei, a întregii activi
tăți economice. Prin sporirea 
substanțială a eficientei in toa
te ramurile, industria isl va 
accentua poziția conducătoare 
In economie, 1st va spori pon
derea in crearea venitului na
tional. va contribui in și mai 
mare măsură la dezvoltarea ac
celerată a Întregii economii — 
In interesul creșterii forței eco
nomice a patriei, ridicării nive
lului de trai al Întregului po
por.

Marcela LIVADA 
doctor în economie

Printre unitâțlle Industriale bucureștene care au anunțat îndeplinirea mai devreme a sarcinilor de plan pa 
primii patru ani ai cincinalului se află și întreprinderea de mașini electrice București. In întrecerea socia
listă desfășurată în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și o celui de-al Xl-lea Congres 
al partidului, colectivul de aici obține zilnic noi șl Importante realizări. De o apreciere pe deplin me
ritată se bucură în acest colectiv activitatea montorulul Nlcolae Stolan, din secția I montaj (fotografia nr. 
1), pe care fotoreporterul l-a surprins pregătind pentru livrare un nou produs. Rezultate bune in produc
ție obțin, de asemenea, bobinatorii Marin Conțiu (fotografia nr. 2) șl Ștefanla Cristea (fotografia nr. 3), 

care dau o atenție deosebită calității muncitelor*
pnrv- I _ . ...... Foto: S. Cristian.
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SUCCESELE NOASTRE,oStrîngerea furajelor

în agricultură, fiecare zi 

folosită din plin pentru:

MINDRIA /VO4S77M

Adunarea generală
a oamenilor muncii a decis:

Producție dublă fată
5

tie angajamentul inițial

recenta 
deschid 
iar co- 
chemat

Campania de recoltare a cereale
lor păioase se apropie de sfirșit Din 
c/’île centralizate, in cursul zilei de 
iei,, la ministerul de resort rezultă 
că a fost recoltat in propor
ție d«_ 97 la sută din suprafețele cul
tivate in întreprinderile agricole de 
stat si 87 la sută in cooperativele a- 
gricole. In 20 de județe s-a înche
iat recoltatul griului. Suprafețe mai 
mari de recoltat sint in județele 
Neamț, Sălaj, Cluj, Mureș, Brasov, 
Suceava, unde vegetația a fost mai 
lntirziată. In majoritatea unităților 
agricole situate in aceste zone, se
cerișul griului și stringerea furaje
lor se află in centrul preocupări
lor organelor de partid și agricole, 
ale consiliilor populare. Intrucit, in 
aceste zile, odată cu 'secerișul griu
lui se cosesc finetele naturale, este 
nevoie să se asigure o bună orga
nizare a muncii, repartizarea judi
cioasă a mijloacelor mecanice si de 
transport, formarea mai multor echi
pe de cosași si secerători.

Acum, cind timoul se menține In
efabil. este cu atit mai necesar ca 
organizațiile de partid de la sate să 
desfășoare o intensă muncă politică 
pentru mobilizarea tuturor forțe
lor ai mijloacelor in vederea inten-

sificării recoltatului, folosindu-se din 
plin fiecare zi și oră bună de lucru 
in cimp. Peste tot. acolo unde nu 
pot lucra combinele, să intre sece- 
rătorii. Specialiștii, cadrele de con
ducere au datoria să controleze per
manent starea lanurilor, să asigure 
utilizarea cu randament maxim a 
combinelor 6i celorlalte utilaje. Im
portant este să se lucreze cu toate 
mijloacele si forțele manuale fără 
întrerupere.

Concomitent cu strângerea neintir- 
ziată a întregii recolte de griu și a 
furajelor, in toate zonele țârii tre
buie grăbite pregătirile în vederea 
insămintărilor de toamnă. Pe baza 
concluziilor desprinse la consfătuiri
le ineinerllor-șefi din unitățile agri
cole privind cultura griului este 
necesar să 6e asigure cea mai bună 
amplasare a acestei culturi, să se 
folosească intens mijloacele mecani
ce la pregătirea terenului, acordin- 
du-se o atenție deosebită calității a- 
răturilor si lucrărilor de fertilizare 
a terenului, asigurării si condiționă
rii din timp a semințelor din soiu
rile care pot da producții sporite 
in condițiile fiecărei zone si unități 
agricole.

(Urmare din pag. I) (Urmare din* pag. I)

INDUSTRIA METALURGICA

cazane, reciplențl și construcții sudate: sortimentele 
de profiluri din oțel pentru autocamioane ; sortolipo- 
dimenslunile realizate pe microlaminoare; țevile din 
oțeluri aliate și din oțeluri inoxidabile; profilurile din 
oțel pentru autocamioane.

• Șl-au adus o contribuție deosebită la înfăptuirea 
acestor realizări:

— siderurgiștil de la Galați, Hunedoara șl Reșița
— lamlnatorii șl trefilatoril de la întreprinderea de 

țevi din Roman și „Industria sîrmel" din Cîmpia 
Turzii

— metalurgiștii de la „Neferal” din București
— colectivele întreprinderilor de produse refractare 

din Alba lulia șl „Carbochim" din Cluj

V______ __________ __

t ECONOMIA FORESTIERĂ

Șl MATERIALELE DE CONSTRUCțll

— MOBILA IN VALOARE DE 180 MILIOANE LEI
— 106,8 MII TONE CIMENT
— 43,6 MILIOANE BUCĂȚI MATERIALE DE ZIDĂRIE
— 10 200 MC CHERESTEA RAȘINOASE.

•> In primul semestru al anului s-au realizat be
neficii peste plan de 480 milioane lei, din care |u- 
mătate din activitatea de comerț exterior.

• DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI AU FOST PUSE IN 
FUNCȚIUNE 35 DE CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE NOI. 
Recent au început să producă :

— linia automată pentru producția de mobilă din 
panouri de la Pitești.

— secția de fabricație pentru dale cu poliesteri 
de la Tulcea.

— secția de feronerie Arad.

J

Din cei 14 participant! care au luat 
cuvintul in adunarea generală a oa
menilor muncii de la întreprinderea 
„Industria sirmei" din Cimpia Turzii, 
pe marginea dării de seamă prezen
tate de tovarășul loan Stanatlev. 
președintele comitetului oamenilor 
muncii. 13 au fost muncitori șl maiș
tri. Poate tocmai aceasta a impri
mat adunării un caracter practic, de 
lucru, combativ. Ei au subliniat că 
documentele adoptate 
plenară a C.C. al P
perspective luminoase țârii, 
lectivul întreprinderii este 
să-și aducă o contribuție substanția
lă la înfăptuirea obiectivelor prevă
zute. Vorbitorii au apreciat ca bune 
rezultatele obținute in cele 7 
luni din acest an : îndeplinirea an
gajamentului anual' de 45 milioane 
?lei p$d'ucbe \ șij- '! ......
plimentară, reali
zarea peste plan 
a 14 300 tone pro
duse metalurgice, 
din care 1 084 to
ne sortimente noi 
de laminate fini
te pline, 524 tone 
de noi sortimente 
de bare trase, 
peste 270 tone noi 
mărci de electrozi 
de sudură, 750 
tone otel obținut ____ ________
re ș.a. Sursa acestora constă in creș
terea productivității muncii, in apli
carea a peste 70 de măsuri propuse 
in adunarea generală precedentă. 
Totodată, au fost depășite cu 4,9 la 
sută sarcinile la export, iar volu
mul beneficiilor suplimentare 
dică la 8,2 milioane lei.

— Toate aceste realizări —___
nia loan Jurcă, maistru principal la 
trăgătoria de otel tare nr. 2 — sint 
de natură să ne bucure, dar nu să 
ne si mulțumească. Trebuie să ți
nem seama că avansul in cincinal 
este destul de mic. In al doilea rind, 
de la 1 noiembrie a.c.. vom bene
ficia de o majorare a retribuției de 
circa 4 milioane lei pe două luni din 
acest an si de 28 milioane lei pină 
la finele cincinalului. E firesc ca noi 
să găsim rezerve pentru creșterea a- 
vansului in cincinal, pentru acoperi
rea acestor fonduri alocate de stat 
pentru ridicarea nivelului nostru de 
trai. Am primit mandat din partea 
comuniștilor și a oamenilor muncii 
care m-au delegat la această adu
nare să cer ca, în cîteva zile, să se 
asigure încărcarea secției la nivelul 
indicatorilor proiectați.

Cabloarea Elena Moldovan, mais
trul loan Taloș de la otelărie. ter- 
mistul Nlcolae Tomuța de la bare 
trase ș.a. au arătat că propunerile 
muncitorilor șe bucură din ce In ce 
mai mult de prețuirea conducerii în-

treprinderii, ministerului si centralei. 
Dovada : aproape toate propunerile 
făcute in adunările generale prece
dente au fost aplicate, consolidin- 
du-se participarea oamenilor muncii 
la conducerea Întreprinderii.

— Muncitorii noștri — arăta pre- 
satorul Paul Bere de la secția elec
trozi — și-au exprimat marea lor 
satisfacție și adeziune fată de pro
iectul de Directive, fată de măsu
rile de majorare eșalonată a retri
buției oamenilor muncii. Se cere un 
mai mare efort de gindire și orga
nizare din partea noastră, a tutu
ror. Iată, de Dildă. secția noastră și-a 
propus să înlăture importul de e- 
lectrozi de sudură. Pentru aceasta, 
ar fi necesară lărgirea capacității cu 
circa 7 000 tone pe an. In parte, a- 

Wuri DliSro

întreprinderea 
„Industria sirmer* 
din Cimpia Turzii

prin microlamina-

6ubli-

a ■ ■ b u
Relevind strălucitele per

spective pe care Congresul 
al Xl-lea al partidului le 
va deschide întregului po
por, recenta Plenară co
mună a C.C. al P.C.R. șl 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale a României și-a ex
primat convingerea că oa
menii muncii de la orașe 
ș: sate. întregul nostru po
por iși vor înzeci eforturi
le pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a 
planului pe acest an și pe 
anul 1975, pentru înfăptui
rea înainte de termen a ac
tualului cincinal, creind ast
fel o bază trainică In ve
derea realizării tuturor o- 
biectivelor mobilizatoare 
ale viitorului cincinaL Cum 
6e acționează in întreprin
deri pentru atingerea aces
tui deziderat major ? Ne 
oprim, in teleconferinta de 
astăzi, la cîteva unităti 
care, din cauze diferite, 
eu înregistrat unele râmi- 
neri in urmă la producția 
fizică.

— Colectivul întreprinde
rii de unelte și scule 
Brașov și-a respectat cu
vintul — așa iși incepe 
Nlcolae Mocanu relatarea 
de la o unitate care a în
cheiat primul trimestru al 
acestui an cu o restanță de 
213 tone scule și unelte de 
mină, ceea ce reprezenta 8.2 
la sută din planul trimes- 
țriaL Această situație a

»
fost analizată lntr-o aduna
re a activului de partid, 
sindical și U.T.C. din În
treprindere.

— Ce s-a Intîmplat in 
cele patru luni care au tre
cut de atunci ?

— Muncitorii, inginerii șl 
tehnicienii întreprinderii, 
in frunte cu comuniștii, 
și-au onorat cuvinlul dat. 
în cursul dimineții de 1 au
gust au fost realizate ulti
mele kilograme de scule si 
unelte din restanța primu
lui trimestru, de 213 tone. 
După cum ne-a relatat in
ginerul Gheorghe Constan
tin. directorul întreprin
derii. restantele au putut 
fi lichidate in timp record 
datorită participării fiecă
rui membru al colectivului, 
cu toate forțele, la elabo
rarea si aplicarea celor mal 
judicioase măsuri.

— Judecind după rezul
tatele la zi. Înseamnă că 
acum in plină atenție se 
situează... realizarea anga
jamentelor.

— Intr-adevăr, revenirea 
la o situație normală la 
I.U.S. Brașov a creat pre
misele ca planul pe trimes
trul HI să fie realizat și 
chiar depășit cu circa 6 mi
lioane lei, ca angajamentele 
anuale sâ fie îndeplinite 
pină la 23 Angust. înfăp
tuirea acestor obiective mo
bilizatoare prezentate de 
inginerul-șef Ion Ionuț 
depinde insă, de un factor

hotăritor și anume, de mă
rirea stocului de continui
tate a producției și de crea
rea unul stoc tampon in 
baza județeană de aprovi
zionare Brașov. Ministerul 
Aprovizionării, ca și Mi-

— de a rezolva aceste pro
bleme.

— O altă legătură tele
fonică la Drobeta Turnu- 
Severin. cu corespondentul 
nostru Virgil Tătaru.

— La întreprinderea de

derii — colectivul nostru a 
muncit bine. S-au realizat, 
astfel, integral sarcinile de 
plan pe luna iulie și s-au 
recuperat, totodată. 98 va
goane echivalente pe 4 osii 
(30 milioane lei) din res-

semestru. Cum au acționat 
comuniștii pentru întrona
rea unei viguroase disci
pline in producție ?

— încă de la apariția pri
melor restante — ne spune 
Gheorghe Ucanu, secreta-

LA TELECONFERINȚA DE AZI:

Ordinea și disciplina în producție
• BRAȘOV — Angajamentul anual va fi realizat pină la 23 August
• DROBETA TURNU-SEVERIN — Așa se pot fabrica zilnic 4 vagoane in plus
• ARAD — Rezultate ale organizării raționale a muncii

nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii au dato
ria să-și onoreze, in sfirșit, 
promisiunile pe care le-au 
făcut Întreprinderii și orga
nelor locale de partid de 
mai multă vreme — și care 
au fost reînnoite la recen
ta analiză cu activul comi
tetului județean de partid

vagoane bilanțul primului 
semestru al anului a con
semnat o restantă de 160 
vagoane echivalente pe 4 
osii.

— Cum se prezintă situa
ția după expirarea primei 
luni din noul semestru ?

— în luna iulie — ne 
preciza Ion Fluieraș, direc
torul adjunct al intreprin-

tanța primului semestru. In 
această lună s-a aiins cel 
mai înalt ritm de fabrica
ție din cei aproape 14 ani 
de cmd construim vagoane.

— Dlntr-o relatare ante
rioară rezultă că abaterile 
de la disciplina In produc
ție au constituit una din 
cauzele majore care au ge
nerat restanțe In primul

rul comitetului de partid 
De întreprindere — in fie
care secție și atelier co
muniștii au creat o puter
nică opinie împotriva celor 
care nu se încadrau în dis
ciplina de producție. Prin- 
tr-o diversitate de forme 
ale muncii politice de masă 
stabilite. în funcție de spe
cificul fiecărui loc și sec
tor de activitate s-a urmă-

rit. in primul rind, ridica
rea gradului de conștiință, 
pentru ca. fiecare muncitor 
6ă fie convins pe deplin că 
de rezultatele muncii sale, 
de felul în care iși face 
datoria depinde realizarea 
ritmică și integrală a sar
cinilor de plan, că numai 
în felul acesta va putea fi 
depășit cit mai repede 
„momentul critic". Un sin
gur exemplu : in luna iu
nie a.c. absențele nemoti
vate din producție s-au re
dus cu 20 la sută în com
parație cu luna mai a.c., 
iar in luna trecută ele s-au 
diminuat cu 16,2 la sută 
față de luna iunie. Orele 
productive ciștigate s-au 
materializat in mai multe 
vagoane. In tot cursul lunii 
iulie pe poarta întreprinde
rii au ieșit zilnic, in me
die, 15 vagoane, cu 4 va
goane mal mult, pe zi, față 
de cit s-a prevăzut.

— Pină la ce dată va fi 
lichidată Întreaga restan
tă ?

— în primele două de
cade ale lunii august vor 
fi recuperate și cele 62 de 
vagoane, cit a mai rămas 
din restanța primului se
mestru — ne-a asigurat di
rectorul adjunct. Colectivul 
de aici este hotărit ca la 
23 August să raporteze rea
lizarea planului pe cele 8 
luni și recuperarea, in to
talitate. a restantelor.

— Un ultim apel de la 
întreprinderea de strunguri 
din Arad. Te rugăm. Con
stantin Simion, 6ă relatezi 
care este situația la zi pri
vind recuperarea celor 445 
de strunguri restante la fi
nele semestrului I.

— înainte de toate este 
notabil faptul că și aici 
planul lunii Iulie a fost 
realizat la toți indicatorii 
de producție șl financiari. 
Pentru a intra cit mai 
repede in cadența planului 
— precizează tovarășul Va- 
șile Jurj, secretarul comi
tetului de partid — a fost 
și urmează să mai fie Îm
bunătățită organizarea pro
ducției la secția de prelu
crări mecanice ; se va ur
mări zilnic modul de rea
lizare a sarcinilor pe for
mațiile de lucru : se va ex
tinde sistemul de lucru in 
acord global la atelierul de 
mecanică grea, unde au fost 
sesizate cele mai mari 
ștrangulări de producție.

Așadhr, restantele vor 
fl lichidate in cel mat 
scurt timp. colectivele 
celor trei unități fiind gata 
să acționeze și pentru în
făptuirea angajamentelor 
pe 1974. Și cu siguranță că 
vor reuși ! Esențial este ca 
măsurile stabilite' să fie a- 
plicate neintîrziat, ca rit
mul susținut de lucru să 
fie menținut.

Viorel SALAGEAN

Ca răspuns la 
chemarea Comite
tului Executiv al 
C.C. ai P.C.R., 
am șl întocmit 
un program de 
măsuri concrete, 
prin aplicarea că
rora vom obține 
suplimentar, pină 
la finele anului, 
1 200 tone elec
trozi și 600 tone 

flux de sudură. Am primit 
mandat să ridic aici 3 proble
me. 1) Rezolvarea problemei amba
lajului și a transportului electrozi
lor. 2) Fac apel la tovarășii noștri 
de la Iaminoarele 1 și 2 de a se stră
dui sâ îmbunătățească calitatea sir- 
mei inoxidabile. 3) Problema la
boratorului. El aparține institu
tului de cercetări subordonat centra
lei. Or, ponderea activității sale o 
reprezintă problemele ridicate de 
producția curentă și. deci, el trebuie 
să se ocupe mai mult da produc
ție.

Alți vorbitori, printre care lamina- 
torul Rudolf Encdy, acoperitorul de 
metal loan Negrea, Traian Cosmaș, 
secretarul comitetului U.T.C., strun
garul Mihai Mindruț, ing. -Ileana 
Buda, s-au referit pe larg la re
zervele existente in întreprindere, 
care, puse in valoare, ar putea du
bla, in semestrul al doilea, realiză
rile suplimentare din prima parte a 
anului, ar crea condiții pentru ob
ținerea în 1975 a unei producții cu 
215 milioane iei mai mare față de 
acest an. Pentru aceasta — arătau 
ei — sint necesare eforturi in scopul 
punefti in funcțiune a capacităților 
restante la trăgătoria de oțel tare 
nr. 2, a instalației de gaz inert de 
la trăgătoria de oțel tare nr. 1, uti
lizării mai complete a timpului de 
lucru al mașinilor și utilajelor, gos
podăririi mai judicioase a materiei 
prime, energiei si combustibilului.

Adunarea generală a aprobat un 
cuprinzător plan de măsuri prin 
aplicarea căruia se va obține un plus 
de producție de incă 10 milioane lei 
peste prevederile planului in acest 
an. concretizate în 6 000 tone pro
duse metalurgice. Participanțil au 
cerut insă conducerii întreprinderii 
să 'organizeze de îndată noi inves
tigații in secții și ateliere, la fie
care Joc de muncă, pentru realiza
rea zilnică, de către fiecare munci
tor. a unei producții peste plan in 
valoare de cel puțin 60 de lei, care, 
la nivel de întreprindere, ar repre
zenta o producție lunară suplimen
tară de 11 milioane lei.

Prezent la adunare, tovarășul 
Ștefan Mocuța, Drim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al P.C.R., 
a relevat perspectiva luminoasă pe 
care o deschid țării documentele 
adoptate de recenta plenară a 'Co
mitetului Central și eforturile pe 
care colectivul de la „Industria sir- 
mei“ le face pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen. Cela 
4o milioane lei producție suplimenta
ră contribuie substanțial la bilanțul 
cu care oamenii muncii din județul 
Cluj intimpină marea sărbătoare a 
eliberării și Congresul al Xl-lea al 
partidului. Totodată, Drimul-secre- 
tar a arătat că prin creșterea gra
dului de mecanizare și automatizare 
a proceselor de producție, cit și prin 
îmbunătățirea organizării muncii șl 
a gradului de folosire a timpului 
de lucru, s-ar pune in valoare re
zerve de sporire mal rapidă a pro
ductivității munciL Este necesar ca 
organizațiile de partid st de tineret, 
cadrele de conducere ,i toti lucrato
rii si acorde atenția maxima aces
tor probleme, in scopul obținerii da 
noi succese In marea Întrecere.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scintell"
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r CLASA MUNCITOARE- 1
nucleul coaliției tortelor patriotice insurecționale in august 1944
înfăptuirea insurecției din Au- 

cnist 1944 a fost. așa cum este cu
noscut. opera întregului popor ro
man. rezultatul acțiunii celor mal 
lard si mal diverse forte politice, 
democratice, nrocreslste. patriotice. 
Inclusiv a armatei române, a ce
lor mal diverse c&teroril so
ciale. coalizate in frontul natio
nal antihitlerist Este meritul isto
ric a.1 Partidului Comunist Român 
de a fi situat in centrul întregii 
sale activități realizarea celui mal 
larg sistem de alianțe politice cu
noscut in istoria țării, stlmulind 
astfel participarea ș| asigurind ac
țiunea unitară a Întregului popor 
— caracteristică fundamentală a 
insurecției din August 1944.

în aplicarea acestei politici. Par
tidul Comunist Român s-a spriji
nit, in primul rind. in mod firesc 
pe clasa muncitoare, ca forța cea 

si mai combativă a 
întregii societăți. Dună cum apre- 
c a tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
..eroica noastră clasa muncitoare a 
fost forța hotâritoare a luptei 
antifasciste. însuflețind prin exem
plul său masele largi populare". 
At it pregătirea, cit și desfășurarea 
insurecției au pus în evidentă, o 
dată mai mult. înaltele trăsături 
ale clasei noastre muncitoare — 
curajul, dîrzenia. abnegația revolu
ționară, patriotismul înflăcărat și 
internaționalismul consecvent — 
eu dovedit in mod strălucit capa
citatea ei de a-si îndeplini misiu
nea istorică de forță conducătoare 
a poporului în lupta de eliberare.

Articolul de mai jos iși propune 
eă reliefeze unele aspecte ale a- 
cestui rol, urmind ca p-oblema sis
temului larg de alianțe politico- 
sociale să fie tratată intr-un arti
col viitor.

*
Rolul îndeplinit de clasa munci

toare in evenimentele istorice de 
acum trei decenii nu a fost rodul 
unei conjuncturi, ci a avut o de
terminare istorică, sociala, politică. 

Este bine cunoscut că, de la apa- 
riția pe scena istoriei României, 
proletariatul, prin Însăși natura sa 
de clasă, prin locul său in produc
ția materială, prin interesele sale 
corespunzînd pe deplin cu intere
sele tuturor oamenilor muncii, cu 
cerințele obiective ale dezvoltării 
societății, s-a afirmat ca forța so
cială cea mai înaintată, purtătoare 
consecventă a idealurilor de liber
tate. dreptate socială și progres 
ale poporului român.

După crearea partidului său po
litic in 1893, și mai ales după 
crearea Partidului Comunist Ro
mân ca detașament de avangardă, 
revoluționar, marxist-leninist. lupta 
clasei muncitoare s-a ridicat pe un 
plan superior — impunindu-se. in 
pofida represiunilor regimului 
burghezo-moșieresc, ca un factor 
de prim plan în viata societății 
românești, in combaterea politicii
antipopulare ț* jppwiw-î’dc^hinanti. j

Luptătoare consecventă 
împotriva fascismului. Ro' 

Iul clasei muncitoare, ca apără
toare consecventă a intereselor vi
tale ale tării și întregului popor 
român, s-a afirmat cu o deosebită 
forță in lupta împotriva fascismu
lui. Acest rol «-a exprimat in pri
mul rind prin faptul eă partidul 
ei politic, Partidul Comunist Ro
mân. a fost principalul organizator 
al luptei forțelor largi, democra
tice, patriotice, a întregului po
por împotriva primejdiei grave pe 
care o reprezenta fascismul pentru 
democrație, pentru Independența 
șl integritatea teritorială a țârii, 
pentru cauza generală a păcii și li
bertății popoarelor. Așa cum sa 
știe, eroicele bătălii muncitorești 
din Ianuarie-februarie 1933, orga
nizate si conduse de partid, s-au 
înscris printre primele acțiuni re
voluționare de masă alo proletaria
tului international după instaura
rea hitlerismului in Germania, 
pentru apărarea intereselor econo
mice si libertăților democratice, 
împotriva fascis
mului si războiu
lui. In perioada 
următoare, mișca
rea antifascistă a 
căpătat, sub con
ducerea P.C.R.. o 
tot mai largă am
ploare ; crearea 
unor organizații 
democratice, anti
fasciste (Comite
tul Național Antifascist, Amicii 
U.R.S.S.. Frontul Studențesc De
mocrat ele.), in rindurile cărora au 
militat numeroși intelectuali, per
sonalități de vază ale vieții cultu
rale și științifice ; puternicele ma
nifestații de masă desfășurate in 
anii 1935—1938 sub lozinca frontu
lui popular antifascist ; marile de
monstrații antihitleriste de la 
1 Mai 1939 — toate au reflectat 
participarea activă la 
antifascistă a unor mase 
mai largi, aparținind celor mai di
verse categorii sociale. în acest 
ansamblu, clasa muncitoare a fost 
acea forță socială care s-a situat 
consecvent in avangarda acțiunilor 
antifasciste, care a dinamizat 
cercurile sociale largi, democratice 
— atit prin propriul ei exemplu, 
cit și prin influența sa. 
tribut ia la procesul de 
politică. prin activitatea 
muncitorești trimise de 
lucreze in conducerea 
organizații democratice.

lupta 
mereu

prin con- 
clarificare 

cadrelor 
partid să 
diferitelor

Lecția Istoriei: unitatea. 
Desigur, rolul clasei muncitoare 
in lupta pentru prevenirea as
censiunii fascismului s-ar fi mani
festat și mai eficient dacă In rin
durile muncitorimii 
manifestat 
ale vechil 
pericolul 
tot mai amenințător, 
instaurarea hitlerismului^ jn/'.Qv- 
mania învederase cit de ridfâtfiă 
este sciziunea. în perioada antebe
lică o serie de lideri, aparținind 
cercurilor de dreapta, ai Partidu

nu s-ar fi 
consecințele negative 
scindări politice. Deși 

fascismului se contura 
deși însăși

lui Social-Democrat, au refuzat co
laborarea cu P.C.R. ; totodată, o 
influență negativă au exercitat și 
unele concepții stingiste despre po- 
cial-democrati. care s-au manifes
tat un timp in mișcarea comunistă 
internațională și s-au repercutat și 
asupra P.C.R. Este adevărat că în 
numeroase împrejurări, în nume
roase acțiuni, in’momente impor
tante ale luptei de clasă, proleta
riatul a resimțit necesitatea de * 
acționa ca un detașament unit — 
și a realizat efectiv această uni
tate — jos, în întreprinderi, la ni
velul unor organizații locale, cu 
prilejul diferitelor manifestații și 
ficțiuni antifasciste, în cadrul bres
lelor etc.

Această tendință spre unitate 
8-a dezvoltat considerabil în con
dițiile dnd hitlerismul a ocupat 
de fapt România, iar țara a fost 
împinsă, contrar voinței poporului, 
in războiul criminal antisovietic. 
Așa cum este cunoscut, de la ln- 

ceputul războiului, partidul clasei 
muncitoare — Partidul Comunist 
Român, ridlcîndu-se în apărarea 
intereselor naționale și dind glas 
aspirațiilor celor mai largi pături 
sociale, cercuri democratice, ale 
tuturor patrioților, voinței tuturor 
cetățenilor ca România să-și redo
bândească libertatea și indepen
dența, a organizat lupta întregului 
popor pentru răsturnarea regimu
lui antonescian, pentru ieșirea din 
războiul antisovietic și alăturarea 
României forțelor antihitleriste.

Curajoase acțiuni pen
tru subminarea mașinii de 
război hitleriste. In deplină 
concordanță cu poziția sa politică, 
consecvent revoluționară, clasa 
muncitoare s-a afirmat și pe pla
nul activității practice ca forță 
esențială a ansamblului mișcării 
de rezistență — organizind cu
rajoase acțiuni pentru sabotarea 
producției de război, a transportu
rilor militare, dind grele lovituri 
mașinii de război hitleriste. Astfel, 
este semnificativ că deși grevele 
ah fost interzise prin lege, în tot 
timpul războiului au continuat să 
aibă loc conflicte colective de 
muncă și greve — unele din ele 
de lungă durată, ca, de pildă, gre
va minerilor din aprilie-mai 1941, 
care a durat trei săptămini, antre- 
nînd în luptă aproape opt mii da 4 
puncitori; z greva organizată lajjuzi-/a 
nele „Malaxa" din București in iu
nie 1942, grevele de la uzinele Re
șița, de la Industria textilă și 
Astra Arad, Mica-Brad, C.F.R. 

Grlvlța, uzinei» de armament 
„Concordia" si M ăr gin eanca-Pra
hova etc. Depozite hltlerlste de 
muniții erau aruncate în aer, tre
nuri militare — deraiate, roțelele 
de transmisiuni ale aviației și uni
tăților germane — deteriorate ; 
lntr-un raport al Misiunii aero
nautice germane se arăta că se 
înregistrau „stricăciuni atît de 
mari incit pregătirea de alarmă a 
vinătoarcl de zi și de noapte, pre
cum și alarmarea antiaeriană sint 
periclitate pe teritoriul României". 
La toate aceste acțiuni de luptă 
participau deopotrivă muncitori co
muniști, social-democrați și fără 
partid, care realizau astfel in mod 
practic, în focul luptei, frontul unic 
de jos.

Stăruitoare eforturi pen
tru făurirea unității mun- 
CÎtOrCȘti. aceste împrejurări,

Partidul Comunist Român* conti- 
nuind eforturile desfășurate in ul
timii ani, a întreprins demersuri 
stăruitoare pentru lichidarea sci
ziunii din rindurile mișcării mun
citorești și făurirea unității ei de 
acțiune. Este semnificativ faptul că 
Încă in circulara C.C. din iulie 1941, 
iar apoi in Platforma program din 6 
septembrie, prin care chema toate 
partidele și grupările politice, toa
te forțele democratice, patriotice să 
se unească intr-un front unic na
țional antihitlerist, P.C.R. sublinia 
„importanța realizării unității de 
luptă și a frontului unic al clasei 
muncitoare, ca bază a Frontului 
unic național împotriva fascismului 
cotropitor". Rezoluția C.C. al P.C.R. 
din ianuarie 1942, intitulată „Pieirea 
sau salvarea poporului român", ce- 
rca comuniștilor „să continue, cu o 
perseverență și mai mare, reali
zarea frontului unic... cu social-de- 
mocrații, pe scară locală, regională 
și națională"...

în repetate rînduri, P.C.R. 
adresat conducerii Partidului 
cial-Democrat cu propuneri 
crete în vederea făuririi unității de 
acțiune. „Dragi tovarăși — se arăta 
intr-o scrisoare din 5 ianuarie 1943 
— vă propunem încheierea unul 
acord de front unic pentru acțiuni 
comune ale partidelor noastre, pen
tru lupta comună in vederea unirii 
tuturor forțelor progresiste și pa
triotice".

s-a 
So- 

con-

. x Qppstituițep. Jn vara anului 1943, 
^rojLțuljii j Patriotic Antihj,tLețist, 
care ‘a-aderat, in septembrie, și 

Social-Democrat, a con- 
linia

I^ropAu)
-la care ‘a
Partidul
stițuit un prim succes pe 
făuririi unității muncitorești și a 
coalizării forțelor democratice. La 

•curt timp însă, conducerea da 
dreapta a P.S.D. a revenit asupra 
acestei hotăriri, retrăgindu-și ade
ziunea pe motivul că, prin refuzul 
P.N.Ț. șl P.N.L. de a adera la 
Frontul Patriotic Antihitlerist, con
stituirea acestuia ar fi Ineficientă. 
Stăruind asupra necesității de a sa 
realiza unitatea de «c(iune a co
muniștilor și soclal-democraților. 
tocmai ca o premisă a coalizării 
celorlalte forțe politice, C.C. al 
P.C.R. relnnoia. In scrisoarea sa 
din noiembrie 1943. propunerea fă
cută Partidului Social-Democrat 
ca, „pe baza acordului de Front 
Unic, să intre In Frontul Patriotic 
Antihitlerist format din forțele 
antihitleriste din România, și in 
Comitetul Patriotic pe țară al a- 
cestui Front. In același timp, vă 
propunem să vă uniți cu noi și cu 
celelalte organizații antihitleriste 
la luptă pentru ciștigarea conduce
rii partidelor național-țărănesc și 
național-liberal, pentru ultima 

noastră platformă de luptă propu
să acestor partide".

Frontul Unic Muncito
resc — baza frontului na
țional antihitlerist. Trala‘ 
tivele intre conducerile celor două 
partide ale . clasei muncitoare in 
vederea făuririi Frontului Unic 
Muncitoresc au continuat în toată 
iama 1943—1944. In urma efortu
rilor P.C.R.. a sprijinului dat și 
activității depuse de fruntașii de 
stingă ai P.S.D. care se pronunțau 
pentru unitate. In condițiile inten
sificării generale a luptei antifas
ciste, a fost infrintă împotrivirea 
elementelor de dreapta din condu
cerea P.S.D., ajungindu-se. la mij
locul lunii aprilie 1944, la înche
ierea acordului intre cele două 
partide pentru realizarea Frontului 
Unic Muncitoresc.

In primul manifest al Frontului 
Unic Muncitoresc, pentru a cărui 
difuzare a fost aleasă ziua de 1 
Mai, era concretizată platforma 
unică de acțiune a clasei muncitoa
re pentru acea perioadă in care 
lupta de eliberare intra intr-o fază 
decisivă. „Muncitorimea organizată, 
unită, de la comuniști pină la so
cial-democrați — se spunea în ma
nifest — cheamă întreaga clasă 
muncitoare, pe toți muncitorii or
ganizați și neorganizați, intreg po
porul român, toate.clasele și păturile 
sociale, 'toate partidele și organiza
țiile, indiferent de culoare politică, 
credință religioasă și apartenență 
socială, la lupta hotărită pentru 

pace Imediată, răsturnarea guver
nului Antonescu, formarea unul 
guvern național din reprezentanții 
tuturor forțelor antihitleriste, izgo
nirea armatelor hitleriste din țară, 
sabotarea șt distrugerea mașinii de 
război germane, sprijinirea Arma
tei Roșit..."

Crearea F.U.M. a avut profunde 
ormări asupra întregii desfășurări 
ulterioare a procesului revoluțio
nar in România. S-a constituit în 
acest fel o puternică forță politică, 
cuprinzînd deopotrivă pe muncito
rii comuniști, social-democrați și 
fără de partid, capabilă să exerci
te. prin conducerea sa unitară și 
gradul superior de organizare, o 
influentă considerabil mai mare în 
raport cu ponderea numerică a 
proletariatului. Aceasta s-a reflec
tat, în primul rind, în intensifica
rea. în fabrici și' uzine, sub condu
cerea comitetelor de front unic, a 
acțiunilor muncitorești împotriva 
războiului hitlerist.

Sprljinlndu-se 
Frontul U- 
Muncitoresc,

pe 
nic _________ .
P.C.R. a intensi
ficat crearea for
mațiunilor pa
triotice de lup
tă, ca forțe înar
mate proprii ale 
clasei muncitoa
re, menite să 
dezvolte pe plan 

pentru răsturna- 
fasciste și, tot- 

ulte-
militar lupta 
rea dictaturii 
odată, gata să acționeze 
rior in desfășurarea mai departe a 
procesului revoluționar. La numai 
două luni de la inițierea lor, for
mațiunile de luptă patriotice — 
cum se arăta intr-un raport al 
Comandamentului F.L.P. — „au 
reușit să-și organizeze un coman
dament capabil să exercite funcțiu
nile ce revin unui asemenea organ, 
să stabilească puncte de sprijin in 
țară, să creeze organe regionale in 
Oltenia, Dobrogea, Moldova. Banat 
și Țara Birsei, să asigure o bază 
de aprovizionare cu arme și muni
ții, să încadreze echipe de șoc...".

Constituirea Frontului Unic Mun
citoresc a exercitat o puternică 
inriurire In dezvoltarea cursului 
evenimentelor politice, sfimulind ■ 
antrenarea și participarea tot mai 
hotărită a celorlalte clase și cate
gorii sociale. Intelegind ce forță 
considerabila .reprezintă muncitori
mea unită, rolul pe care il dobin- 
dea aceasta in desfășurarea în
tregii lupte de eliberare, partidele 
burgheze au manifestat o recepti
vitate crescîndă la propunerile de 
conlucrare făcute de P.C.R. și 
P.S.D. Pe baza platformei F.U.M., 
a fost încheiat, în iunie 1944. a- 
cordul de colaborare al celor două 
partide muncitorești cu Partidul 
Național Țărănesc și Partidul Na
țional Liberal in vederea creării 
Blocului Național Democratic, 
clasa muncitoare unită devenind, 
in ’acest fel, axul unității forțelor 
ldrffi aTe întfegUluf popor în lupta 
de eliberare de sub dominația fas
cistă.

Rolul determinant Îndeplinit de 

clasa muncitoare tn această luptă 
și-a găsit cea mal vie Întruchipare 
in desfășurarea insurecției. In zi
lele de foc ale lui August 1944, 
alături de trupele armatei române, 
muncitorii s-au aflat mereu in 
primele rinduri ; Încadrați In for
mațiunile patriotice de luptă, in 
Capitală, ca si in alte zone alo 
tării, el au luat parte efectivă, îm
preună cu unitățile forțelor armate 
române, la acțiunile militare Împo
triva trupelor hitleriste. la dezar
marea ofițerilor și soldațllor ger
mani. și-âu adus contribuția la res
pingerea atacurilor trupelor hitle
riste si la izgonirea lor. în acelhși 
tirno. muncitorii au luat asupra lor 
apărarea Întreprinderilor Împotriva 
Încercărilor de distrugere ale ina
micului, paza unor instituții de stat, 
a sediilor organizațiilor democrati
ce. Animați de fierbinte patriotism, 
ei au lucrat zi și noapte, neîntre
rupt, In fabrici și uzine, chiar și 
In timpul bombardamentelor, pen
tru a asigura mersul producției, 
cerințele populației și armatei.

In perioada ce a urmat insurec
ției, rolul determinant al clasei 
muncitoare în dezvoltarea luptei 
antifasciste, de eiiberare naționa
lă, s-a afirmat tot mai mult Tre
cerea, după victoria insurecției, la 
revoluția populară a ilustrat stră
lucit capacitatea clasei muncitoare 
de forță socială conducătoare a 
luptei de eliberare socială a tu
turor celor ce muncesc. In toate 
marile bătălii sociale ce au urmat, 
in lupta pentru înfăptuirea refor
mei agrare, pentru instaurarea 
primului guvern democratic la 
6 martie 1945, pentru cucerirea în
tregii puteri politice din miinile 
claselor exploatatoare, un factor 
hotărîtor 1-r constiiuit unitatea 
clasei muncitoare, care s-a conso
lidat continuu, formind temelia 
trainică a unității tuturor forțelor 
democratice, interesate in pro
gresul țării.

Ca un moment de Însemnătate 
Istorică s-a înscris In acest pro
ces crearea partidului unic, mar
xist-leninist al clasei muncitoare, 
prin unificarea celor două partide 
muncitorești — P.C.R. și P.S.D. la 
congresul din februarie 1948. Clasa 
muncitoare, întregul popor român 
au dobindit astfel acel stat major, 
forța politică de avangardă care 
le-a călăuzit la deplina victorie a 
socialismului, Iar astăzi le conduce 
în opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Prin contribuția esențială adusă 
la prefacerile revoluționare adinei 
petrecute in cei 30 de ani de la 
eliberare, prin munca rodnică, pli- 
hă de elan, pentru înflorirea eco
nomiei naționale, pentru progresul 
patriei și ridicarea continuă a nive
lului de trai al celor ce muncesc, 
clasa muncitoare și-a cucerit dra
gostea și recunoștința binemeritată 
a întregului nostru popor.

Silviu ACHIM J

30 DE ANI DE ÎNFLORIRE A ARTEI ROMÂNEȘTI
Născut In climatul tu

multuos al transformărilor 
revoluționare, însuflețit de 
idealurile comuniste, tea
trul românesc a dobindit 
treptat — in cele trei de
cenii de la eliberarea pa
triei — grație îndrumării 
atente pe care partidul a 
acordat-o culturii — un nou 
profil, o nouă conștiință de 
sine. El a fost și a devenit 
mereu — această devenire 
fiind secretul vitalității și 
eficienței lui continue — o 
expresie a legăturii strinse 
dintre creație și idealurile 
politice, revoluționare ale 
poporului român condus de 
partidul comunist.

încă din primii ani după 
actul istoric de la 23 Au
gust 1944, teatrul românesc 
și-a asumat importantul 
rol care ii revenea in ca
drul revoluției culturale, in 
opera de educare revolu
ționară și patriotică, in 
spiritul ideilor marxist-le- 
niniste, a unor mase cit 
mai largi, in făurirea omu
lui unei conștiințe înainta
te. In această fundamen
tală transformare,. sluji
torii scenei au beneficiat 
de un program elaborat de 
către partid in chip știin
țific, in acord cu realită
țile, cu idealurile politice 
și sociale, cu țelurile spiri
tuale ale fiecărei etape is
torice prin care treceau 
țara și poporul.

In această legătură strin- 
să cu partidul, in această 
conștiință permanentă a 
angajării sociale a con
stat cea mai grandioasă 
sursă de „apă vie" a dez
voltării noastre culturale 
și artistice.

Odată cu precizarea noi
lor sale obiective ideologice 
și estetice, teatrul românesc 
și-a lărgit hotărîtor sfera de 
audiență, aria de Influen
ță. Mă refer, desigur, la 
bogata rețea a teatrelor nou 
înființate intr-o mulțime 
de orașe, In centre mun
citorești, dar și la noile, 
multiplele și viguroasele 
punți întinse — prin sub
stanța de actualitate și 
prin forța adevărului pie
selor promovate, prin- 
tr-un limbaj scenic ac
cesibil și cuceritor — că
tre mase cit mai largi de 
spectatori.

Preluindu-se creator cea 
mai bună tradiție a noas
tră in privința orientării 
repertoriale, s-a acordat o 
atenție deosebită clasicilor 
români și străini. Modali
tatea principală de afir
mare plenară a angajării 
politice a creatorilor de 
teatru și de exercitare a 
nobilelor misiuni ce le 
reveneau a fost cea a sti
mulării și promovării lu
crărilor originale inspira

te din actualitate, a ace
lor lucrări care, inves- 
tigind realitatea în tu
multuoasă schimbare, evi- 
dențiau procesul de ma
sivă adeziune a întregului 
popor la lupta clasei mun
citoare conduse de partid, 
la cauza socialismului, pro
puneau spectatorilor e- 
xemplul unor oameni îna
intați, al unor comuniști 
implicați eroic în constru
irea noii lumi.

Premierele absolute ale 
primelor piese de sub
stanță apărute în acești 
ani — „Bălcescu" de Camil 
Petrescu, „Cetatea de foc"

morale : Eugen Barbu, 
Paul Everac, Teodor Mazi- 
lu, D. R. Popescu, Titus 
Popovici, Dorel Dorian, 
Marin Sorescu și alții din 
generații mai tinere.

O puternică înflorire a 
cunoscut și dramaturgia 
istorică. Reluind figuri și 
fapte ale trecutului, lucră
rile semnate de Horia Lo- 
vinescu, Paul Anghel, Mih- 
nea Gheorghiu, Dan Tăr- 
chilă, Mircea Ștefănes- 
cu caută ca, odată cu 
omagierea patriotică a 
înaintașilor, să afle răs
punsuri la frămintările 
contemporane. Dramatur
gii invită publicul să me-

TEATRUL
însemnări de Dina COCEA,

vicepreședintă a A.T.M.

și „Minerii" de M. Davi- 
doglu, „Ziua cea mare" de 
Maria Banuș, „Citadela 
sfărimată" ori „Surorile 
Boga" de Horia Lovinescu, 
„Pentru fericirea poporu
lui" și „Mielul turbat" de 
Aurel Baranga, „Oameni 
care tac", „Procesul Horia" 
de Al. Voitin, „Oameni 
de azi", „Trei generații" de 
Lucia Demetrius, „Mirea
sa desculță" de Slito An
dras și Hajdu Zoltan, 
„Ziariștii" de Al. Mirodan 
— au fost spectacole emo
ționante, străbătute de pa
tos revoluționar, care au 
beneficiat de o puternică 
adeziune a publicului.

Se reconstituie astfel 
epoca dintr-o perspectivă 
eroică. Se dezbat — in sco
pul sprijinirii progresului 
social, al dinamizării ener
giilor — problemele speci
fice apărute, teatrul că- 
pătind nu o dată forța 
documentului, Incandescen
ța manifestului. Se abor
dează conflicte izvorite din 
afirmarea unor concepții 
etice noi, în luptă cu men
talitățile retrograde, în
chistate. Se reflectă fi se 
sprijină formarea con
științei socialiste, denun- 
țindu-se factorii care ame
nințau progresul social și 
spiritual. Apar — in afa
ra dramaturgilor deja
menționați — noi contin
gente de scriitori care 
susțin cu forțe proaspete a- 
ceste importante obiective

diteze asupra raporturilor 
dintre personalitate și mase, 
asupra adevăratului rol 
al personalității, asupra 
permanențelor istoriei noas
tre.

Ca și dramaturgii, crea
torii scenei au fost sti
mulați să depună mărtu
rie artistică, să contribuie 
la desăvirșirea schimbări
lor revoluționare. Noua ar
tă scenică românească a 
presupus mai intii o îm
prospătare a metodei de 
investigare, strădania de 
a surprinde legăturile 
cauzale in mișcare, de a 
sesiza direcțiile transfor
mării.

Au existat nenumărate 
spectacole remarcabile in 
această perioadă. Și foar
te multe dintre ele au de
venit, cum spuneam, 
momente de referință in 
definirea unui concept 
original de teatru angajat, 
in modelarea spirituală 
a maselor largi. După a- 
cele montări — in mică 
măsură deja amintite — 
ale maeștrilor, aș lega pro
gresul artei spectacolului 
de apariția explozivă a u- 
nel pleiade de regizori și 
scenografi creatori înzes
trați.

Interpreți ai celor- mal 
felurite partituri contem
porane și clasice, actorii ro
mâni — proveniți, la în
ceput, in număr impresio
nant din puternica noastră 
mișcare de amatori — au

jucat un rol major in mo
bilizarea conștiințelor la 
edificarea unei lumi noi, 
implicind spectatorii în o- 
pera de transformare re
voluționară a țării, făcin- 
du-i să vibreze la mesajul 
patriotismului, al dreptății 
sociale, la cel al umanismu
lui, al adevărului. Prin 
contribuția lor de gindire, 
de atitudine, de sensibili
tate, actorii au realizat, 
odată cu potențarea for
ței mobilizatoare a spec
tacolelor, exprimarea cit 
mai fidelă a valorilor 
autentice ale teatrului, ex
plorarea maximă a semnifi
cațiilor, a resurselor edu
cative ale acestuia.

Spiritul de partid — ca
re a însemnat și in acest 
domeniu al culturii îndemn 
la neobosită ințelegere a 
resorturilor lumii și a pro
blemelor vieții din perspec
tivă marxist-leninistă ; dis
ponibilitate și curaj in re
levarea adevărului ; dărui
re și energie in stimularea 
forțelor noului și progresu
lui, in conturarea perspec
tivelor luminoase ale con
strucției socialiste — a fer
tilizat întreaga creație din 
acest domeniu. Desfășu
rate în lumina sarcini
lor izvorite din documen
tele Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționa
le, ultimele stagiuni s-au 
caracterizat printr-un efort 
spopit al organizațiilor de 
partid, al asociațiilor de 
creație pentru creșterea ro
lului teatrelor in ridicarea 
nivelului de cultură și a 
celui politic al maselor, 
pentru formarea și dezvol
tarea conștiinței lor socia
liste.

Sigur, am putea vorbi și 
de unele neimpliniri. Si
gur, mai avem multe de 
făcut. Sintem datori să 
răspundem Încrederii și 
dragostei cu care sintem 
înconjurați printr-o artă de 
și mai largă eficiență spi
rituală, care să se inspire 
din problematica umană a 
actualității și să sprijine o- 
biectivele societății noastre 
în etapa actuală.

Toți cei care reprezintă 
teatrul românesc simt — 
in pragul stagiunii jubilia
re a celor trei decenii de 
la eliberare — o vitală, o 
și mai impetuoasă dorință 
de a cîntâ faptele eroice ale 
acestor ani, de a omagia 
patria socialistă.

Consecvent angajării lui 
de trei decenii, teatrul ro
mânesc e gata, sub condu
cerea partidului, să con
tribuie la* destinul de mline 
al țării noastre, la făurirea 
societății socialiste multila
teral .dezvoltate și la îna
intarea României pe calea 
edificării comunismului.

Manifestări în cinstea zilei de 23 August
In holul filialei Mehedinți a Ar

hivelor statului s-a deschis o ex
poziție care evocă istoricul act al 
insurecției avind ca generic „23 
August 1944 in documente". Cele 
150 de fotografii și documente, din 
care multe inedite, redau aspecte 
din lupta maselor populare mehe- 
dintene in acele zile ale lui august 
1944. pentru apărarea orașului Dro- 
beta Tr. Severin, împotriva trupe
lor fasciste.

Un grup de 17 pionieri, organi
zați intr-o expediție a „Cutezători
lor", intitulată sugestiv „Victoria", 
a Dlecat marți dimineața spre Re; 
publica Socialistă Cehoslovacă. Ei 
vor parcurge, după un răstimp de 
aproape trei decenii, drumul stră
bătut de ostașii români care au 
luptat împotriva fascismului, pen
tru eliberarea țării prietene.

In numele celor peste 2 milioa
ne de purtători ai cravatei roșii 
cu tricolor, el vor depune coroane 
și jerbe de flori și vor face de 
gardă la cimitirele și mormintele

ostașilor români căzuți în luptele 
purtate împotriva cotropitorilor 
fasciști. Membrii expediției „Victo
ria" vor avea intilniri cu martori 
ai acestor bătălii, cu veterani ai 
răscoalei slovace, vor vizita muzee, 
case de cultură, șantiere ale tinere
tului și, desigur, vor avea prilejul 
să lege trainice prietenii cu cole
gii lor din R. S. Cehoslovacă.

Castelul medieval din comuna 
Lăzarea (Harghita), in curs de re
novare, găzduiește, pină la sfirși- 
tul lunii august, o tabără de crea
ție pentru artiștii plastici. Tabăra 
poartă denumirea semnificativă 
„Prietenie", reunind peste 30 de 
pictori, graficieni și sculptori ro
mâni, maghiari, germani veniți din 
diferite părți ale țării.

La Vaslui se desfășoară 6ăptă- 
mina teatrului românesc, manifes
tare organizată de teatrul „Victor 
Ion Popa" din Birlad, care reuneș
te 5 spectacole ale colectivului bir- 
lădean.

Comitetul de cultură și eduoație 
Socialistă al județului Ilfov a edi
tat recent, sub titlul „Lumini de 
august", o culegere de versuri și 
proză patriotică din creația mem
brilor cercurilor literare din județ.

Stațiunea balneară Călimănești a 
găzduit cea de-a șasea ediție a 
festivalului folcloric „Cintecele Ol
tului", la care au luat parte for
mații artistice de amatori din toate 
județele străbătute de riul Olt : 
Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, 
Vilcea și Olt

Colectivul secției maghiare a tea
trului din Satu-Mare a prezentat 
spectacolul „Omagiu in ajun de săr
bătoare". o emoționantă evocare a 
evenimentelor care au precedat și 
marcat gloriosul act al insurecției 
antifasciste. Regia spectacolului, 
împreună cu selecția de versuri din 
creația poeților români și de limbă 
maghiară din țara noastră, a frag
mentelor din memoriile unor par

ticipant — muncitori și militari — 
la insurecție aparțin regizorului Ko- 
văcs Adâm.

Duminică la Tecuci s-a desfășu
rat faza județeană a concursului 
„Galațiul pe scara timpului". O altă 
manifestare o constituie deschide
rea la Galați a taberei de crea
ție pentru tineri artiști plastici din 
București, Iași, T,g. Mureș, activi- I 
late organizată de C.C. al U.T.C. și 
Uniunea artiștilor plastici.

Tn sălile Muzeului județean dinx 
Tirgoviște s-a deschis expoziția ju
biliară „Dîmbovița la a XXX-a a- 
niversare".

La deschidere au participat tov. 
Ion Stănescu, prim-secretar al Co- . 
mitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R. șl președinte al consiliului 
popular județean, membri ai birou
lui și comitetului județean de par
tid. activiști de partid și de stat, 
numeroși oameni ai muncii. Tot ieri 
s-a deschis la biblioteca municipală 
Decada cărții românești ’74.
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pe baza rezultatelor obținute în la
borator. In același sens aș vrea să 
menționez aici și cercetările de la 
I.F.A. privind calculatoarele electro
nice. Deși aceste Cercetări nu s-au 
concretizat în construcția unor calcu
latoare cu performanțe deosebite, 
ele au constituit baza pe care s-a 
dezvoltat ulterior tehnica de calcul 
la noi.

O altă cotitură importantă în evo
luția fizicii in țara noastră s-a pe
trecut prin achiziționarea a două in
stalații mari : un reactor nuclear și 
un ciclotron. In acest fel, in fața cer
cetătorilor noștri s-a deschis posibili
tatea abordării unui nou și variat 
domeniu : fizica nucleară cu nenu
măratele el aplicații. Prin scindarea 
Institutului de fizică al Academiei in 
două institute — Institutul de fizică 
atomică și Institutul de fizică din 
București — au putut fi mai bine con
centrate forțele de cercetare pe do
menii specializate. Reactorul a ser
vit ca bază pentru cercetări Intere
sante privind comportarea unei 
astfel de instalații în diverse re
gimuri, cercetări care Iși vor găsi a- 
plicația la construcția centralelor nu
cleare. Fluxul de neutroni produs de 
reactor este folosit atit pentru cer
cetări de fizică nucleară, cit și 
de fizică a stărilor condensate ale 
materiei, in cercetări fundamentale 
și pentru producție. Ciclotronul cu 
ajutorul căruia se produc radiolzo- 
topi, care nu pot fi obținuți In reac
tor, se utilizează la cercetări privind 
reacțiile nucleare. Astăzi, In aceleași 
scopuri servesc și acceleratorul elec
trostatic și acceleratorul de electroni 
de tip betatron, proiectat șl con
struit cu forțe proprii. Pentru a răs
punde unor cerințe ale economiei 
deosebit de importantă s-a dovedit a

fi folosirea radlolzotopilor In cele 
mai variate domenii. La I.F.A. se 
realizează și aparatura necesară 
pentru detecția și măsurarea radia
țiilor emise de acești izotopi și este 
instruit personalul care urmează să 
folosească metodele respective.

Un alt domeniu nou al fizicii dez
voltat de specialiștii români este cel 
al laserilor, cu toată varietatea de 
aplicații atit în cercetări fundamen
tale, cit și in economie. La Institutul 
de fizică din București s-au dez

Institute naționale, atît din U.R.S.S., 
cit și din celelalte țări socialiste, 
precum și cu instituții din vestul 
Europei și S.U.A.

Cea mat recentă fază a dezvoltă
rii fizicii românești se datorează 
inițiativei personale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe baza indicații
lor d-sale este în curs de realizare • 
pe platforma de la Măgurele, în 
jurul I.F.A., un mic orășel al fizicii. 
Aici se va concentra activitatea Fa
cultății de fizică a Universității din

FIZICA
voltat, cu precădere, fizica solidului 
și fizica plasmei. In primul domeniu 
au fost abordate, in special, proble
mele fizicii materialelor semicon
ductoare, cu lnțreaga gamă de apli
cație a dispozitivelor cu semiconduc
tor!. Cercetările din fizica plasmei 
continuă pe calea deschisă încă din 
perioada antebelică, dar cu un per
sonal mult mai numeros și cu apa
ratură modernă. Pc lingă cercetările 
cu numeroase aplicații proprii a- 
cestui domeniu in pregătire sint și, 
studii asupra plasmei fierbinți, atit 
de importante pentru perspectiva 
reacțiilor termonucleare.

întreaga această activitate a per
mis ca fizica românească să fie cu
noscută și apreciată și peste hotare. 
Mulțl cercetători străini doresc să co
laboreze cu fizicienii români. în 
acest scop au fost1 incheiate nume
roase convenții cu instituții similare 
din străinătate. Trebuie subliniate 
participarea românească la Institu
tul unificat de cercetări nucleare din 
Dubna, dar și colaborarea cu multe

București și a celorlalte institute de 
cercetare cu profil de fizică. In 
felul acesta, integrarea dintre învă- 
țămint, cercetare și producție va 
putea fi realizată, încă in cursul 
acestui an, in condiții optime. Odată 
cu înființarea Institutului central de 
fizică au fost create condiții si mai 
bune pentru concentrarea forțelor de 
cercetare din acest domeniu spre 
rezolvarea cerințelor economiei noas
tre in plin avint. Cercetarea fizică a 
înregistrat succese și in alte centre 
din țâră. La Cluj, de pildă, s-a dez
voltat o importantă mișcare științi
fică in domeniul separării, analizei 
și aplicațiilor izotopilor stabili. De 
asemenea, metodele de rezonanță 
magnetică au fost promovate cu 
succes pentru obținerea unor rezul
tate de importanță principială și 
practică.

Pentru dezvoltarea activității noas
tre viitoare in concordanță cu cerin
țele progresului tehnic, cu obiecti
vele noului cincinal, prevăzute in 
proiectul de Directive, mi-a$ per

mite să prezint citeva sugestii, care 
nu au altă pretenție decit a servi ca 
bază de discuție pentru cei intere
sați. Dat fiind faptul că atit la' 
Cluj, cit și la Iași se proiectează 
crearea unor „platforme" analoage, ca 
cea in curs de finalizare la Măgurele, 
cred că pentru Cluj ar fi indicată o 
lărgire a profilului cercetărilor ac
tuale, de exemplu, spre problemele 
fizicii fenomenelor care se petrec la 
suprafața metalelor șl semiconducto- 
rilor. In activitatea de ""pină acum, 
astfel de probleme au fost abordate 
sporadic, dar cercetări sistematice, 
după știința mea, nu au fost între- 
Drinse. Cit privește centrul științific 
Iași, trebuie să constatăm că acolo 
progresele fizicii au fost mal lente, 
în nici un caz pe măsura potenția
lului existent. Cred că merită să fie 
continuate cercetările in direcția ma
terialelor magnetice, care iși găsesc 
atîtea aplicații practice. Dar cum 
industria se îndreaptă din ce tn ce 
mai mult spre folosirea materialelor 
noi, sintetice, socotesc că este indicat 
ca si fizicienii din Iași să-și con
centreze eforturile spre cercetarea 
proprietăților .fizice ale acestor ma
teriale. Că lașul este locul potrivit 
pentru dezvoltarea intensivă a 
acestui domeniu rezultă din faptul 
că acolo există un puternic centru 
de cercetări asupra chimiei macro- 
moleculelor și că industria Moldovei 
este orientată in mare măsură In a- 
ceastă direcție.

închei cu convingerea că, în ur
mătorii ani, fizica românească va 
înregistra progrese tot atît de spec
taculoase ca cele obținute in acești 
30 de ani care au trecut de la eli
berarea patriei noastre și că reparti
ția teritorială a cercetării va fl tot 
atit de echilibrată ca aceea pe car® 
o prevede proiectul de Directiv® 
pentru industria tării.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceausescu,
Vă mulțumesc sincer pentru caldele felicitări și urările prietenești 

• dresate cu prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

împărtășesc conylncerea dumneavoastră că prietenia frățească șl 
colaborarea multilaterală dintre Uniunea Sovietică și Republica Socia- 
liBtă România se vor dezvolta si în viitor spre binele popoarelor țărilor 
noastre, In interesul cauzei socialismului și păcii In lume.

N. PODGORNÎI

Excelentei Sale
Domnului POUL HARTLING

Primul ministru 
îmi face deosebită plăcere să vă 

aniversări a zilei dumneavoastră de 
sănătate și fericire personală .

al Danemarcei
adresez, cu prilejul celei de-a 60-a 
naștere, calde felicitări și urări de

MANEA MÂNESCU
Primul ministru nl Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelen[ei Sale
Domnului MANEA MÂNESCU

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc pentru felicitările călduroase și bunele 

urări de succes pe care ați binevoit să mi le adresați, în numele gu
vernului Republicii Socialiste România și al dumneavoastră personal, 
cu ocazia numirii mele ca prim-ministru, într-un moment deosebit de 
important pentru poporul grec.

împărtășesc speranța exprimată de dumneavoastră că colaborarea 
dintre cele două guverne ale noastre va deschide noi posibilități de 
lărgire a raporturilor tradiționale de prietenie, cooperare și bună ve
cinătate intre țările noastre. Sint, de asemenea, profund convins că 
Grecia și România vor contribui în viitor la consolidarea situației In
tel naționale, la dezvoltarea unor raporturi de înțelegere, prietenie și 
cooperare în Balcani, în interesul păcii și realizării securității în Eu
ropa și în lume.

CONSTANTIN CARAMANLIS
Prim-niinisfru

A SOSIT LA BUCUREȘTI DELEGAȚIA
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE EGIPTEANO-ROMĂNĂ
La invitația Asociației de prietenie 

româno-egipteană, marți seara a so
sit in Capitală delegația Asociației 
de prietenie egipteano-romănă. «con
dusă de Sayed Zaki, secretar 
ai organizat ivi Uniunii Socialiste 
Arabe a orașului Cairo, președintele 
asociației, care va face o vizită in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost Intlmpinatâ de tova
rășul Gheorghe Cioară, prim-secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., președinte al Asociației de 
prietenie româno-egipteană, de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Aly Ahmed Aly. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Egipt la București.

IERI AU PĂRĂSIT CAPITALA
Confederatei Internaiionalc a Sindicatelor Arabe

Marți după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Confederației Inter
naționale a Sindicatelor Arabe, con
dusă de Abdel Latif Bolteya. secre
tar general al C.I.S.A., care, la invi
tația Consiliului ~ "
a făcut o vizită 
noastră.

Central al U.G.S.R., 
de prietenie in țara

Delegația a fost condusă la plecare 
de tovarășul Mihai Dalea. președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R.

A fost prezent Imad Abdln. repre
zentantul permanent al Organizației 
pentru eliberarea Palestinei la 
București.

Primire la Consiliul de Stat
Emil Rodnara». vicepreședinte al 

Consiliului de Stat, președintele 
Comitetului național român pentru 
pregâllrca Conferinței mondiale a 
populației, a primit pe Antonio 
Carrillo Flores. 6ecrctar general ad
junct «1 O.N.U., secretarul general 
al Conferinței mondiale a populației.

Au participat, Mincea 
nistru secretar de atât 
de Stat, secretar general al Comi
tetului național român pentru pre
gătirea Conferinței mondiala a 
populației, și Ion Datcu, ambasado
rul țării noastre la O.N.U.

M-alița, mi
la Consiliul

Pi

Marti au continuat lucrările Con
ferinței Internaționale a tineretului 
pe problemele populației (C.I.T.P.P.). 
In cadrul color trei comisii s-au dez
bătut problemele tineretului In ra
port cu cele ale dezvoltării' sncial- 
economlce, resurselor si mediului in- 
conlurătnr. ale populației, familiei șl 
bunăstării.

Schimbul de păreri s-a axat in 
principal ne ideea legăturii nemijlo
cite dintre procesele demografice și 
nivelul de dezvoltare social-economi
că. S-a subliniat că starea de sub
dezvoltare in care trăiește o mare 
parte a populației si tineretului lumii 
este rezultatul politicii colonialiste si 
neocolonialiste de exploatare a po
poarelor. S-a Insistat asupra necesi
tății de a se valorifica toate resur
sele ne baza tehnologiilor avansate, 
in folosul întregii populații, de a în
făptui programe de dezvoltare a pro
ducției agricole, de a elimina deca-

*

In legătură cu Conferința mondia
lă a populației, care va avea loc in 
curind in Capitala țării noastre, la 
București a sosit Leon Tabah. secre
tar general adjunct al Conferinței 
mondiale a populației, director al 
Direcției populației a O.N.U.

De asemenea, se afla in București 
Rafael Montinola Salas, directorul 
executiv al Fondului Națiunilor U- 
nite pentru Activitățile Populației 
(U.N.F.P.A.).

Și-a început activitatea Comitetul 
de organizare a Tribunei populației, 
manifestare ce-și va desfășura lucră
rile concomitent cu Conferința mon-

Un nou salon de arte
plastice in Capitală

Cronica zilei
Georgc Mncovescu, ministrul afa

cerilor externe nl Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumiri din partea ministrului 
afacerilor externe al Greciei, George 
Mavros, pentru felicitările adresate 
cu ocazia numirii sale In această 
funcție.

Primire la Consiliul de Stat
Marți, Emil Bodnâraș, vicepre

ședinte «1 Consiliului de Stat, a pri
mit pe Huang Șu-te, ministru ad
junct al sănătății, șeful delegației 
Republicii Populare Chineze la Con
ferința mondială a populației, îm

preună cu Li Țln-ciuan. ambasadorul 
R.P. Chineze la București.

A participat MihAll Alden, adjunct 
al ministrului sănătății.

întilnirea b-r desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

Delegația femeilor -di-n,-Republica 
Arabă Egipt, care a făcut o vizită ?de 
prietenie in tara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Femeilor, a 
părăsit Bucureștiul, lnapoindu-se in 
patrie.

In timpul vizitei în România, dele
gația a fost primită de tovarășa Lina 
Ciobanu. președinta C.N.F.. și a avut 
întrevederi la Marea Adunare Națio-

nalâ. la Ministerul -Muncii, laț^pn^ 
liile populare ale județelor Bacău și 
Suceava, precum și cu membre ale 
birourilor comitetelor femeilor din 
aceste județe. De asemenea, delega
ția de femei din Republica Arabă 
Egipt a vizitat obiective economice, 
sorin l-culturale și turistice din Ca
pitală și din județele Constanța, Ba
cău. Neamț și Suceava.

Ieri, în strada Academiei nr. 
15, in imediata apropiere a In
stitutului de arhitectură, au 
fost deschise, intr-un local 
special amenajat, Galeriile de 
artă ale municipiului Bucu
rești. Permițând expunerea si
multană a circa 50 de lucrări 
de pictură și sculptură. noul 
salon iși propune să găzduiască 
îndeosebi creații ale artiștilor 
plastici bucureșteni.

Expoziția inaugurala se 
scrie in amplul program 
manifestări bucureștene 
juite de Conferința mondială a 
populației și are drept subiect 
portretul de copil in arta noas
tră plastică. Organizată cu con
cursul Muzeului de artă al. 
Republicii Socialiste Roffiânjă’ 
și Muzeului Sima, cxohzii ia fou- 
nește lucrări care poartă sem
nătura marilor maeștri ai pe
nelului românesc, Tattarescu, 
Grigorcscu, Andreescu, 
an, Ștefan Dimitrescu, 
Petrașcu, Emil Ressu, 
ș.a.

În
de 

prile-

. s 1,1

Lucni- 
Șirato, 

Tonitza
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le și piețele erau tot mai 
văduvite de copaci, de 
spații verzi, de grădini. Pă
rea că o mină uriașă, po
trivnică vieții plantelor și 
copacilor, ar fi cuprins in 
strângerea-i oarbă orașul, 
ca pe* un fantastic dimen- 
aic<J| -Jb de ulei de cu
loare \ -de, fâcind să-i

P er- 
în neant. Prin 

relicve 
comori de

pr' un fantastic din 
rJ| -Jb de ulei de 

__ re \ -de, fâcind 
țîsnească conținutul, ț 
zindu-se 
timp au dispărut 
arhitectonice, 
arhitectură și plastică sub 
bătăile negre de aripi’de 
păsări sumbre ale neno
rocirilor istorice.

Vizitatorul de astăzi al 
Bucureștiului e incintat de 
frumusețea nouă a cetății, 
privirea fiindu-i cucerită 
de imaginea Capitalei re
născute in cele trei dece
nii de viață nouă, de îm
pliniri socialiste. Largile 
linii ale creației urbanisti
ce modeme, rezultat al u- 
nor ample desfășurări de 
forțe, parte integrantă a 
cutezătoarelor planuri ale 
partidului, de ridicare, pe 
treptele unei înalte civili
zații. a tuturor localităților 
țării, recomandă o Capi
tală demnă de un popor li
ber. care muncește cu elan 
creator pentru progresul 
multilateral al țâri;.

Acest uriaș efort con
structiv 11 aflăm materia
lizat pretutindeni. Mai cu 
seamă pe noua hartă in
dustrială a orașului. Bucu- 
restiul ee afirmă drept 
principala forță economi
că. nucleul de progres aJ 
țârii. Vocația sa industria
lă o dovedesc uriașe uzine 
și fabrici, unele de veche 
tradiție, ca „23 August", 
..Grivița roșie". „Vulcan" 
3. a., dezvoitate azi la pa
rametri de neconceput, 
altele înălțate din temelie 
in anii socialismului, am
basadori ai progresului 
tehnic, cum sint: Uzina

de mașini grele, Fabrica 
de mașini-unelte si agre
gate, uzine pentru elec
tronică și automatizări și 
atitea altele — mindrie a 
oamenilor muncii bucu- 
rcșleni. Mindri sintem și 
de noul chio urbanistic al 
orașului, căruia edificii 
impunătoare ii conferă tot 
mai mult strălucirea ma
turității. In inima Capita
lei s-a înălțat noul edifi
ciu al Teatrului Național, 
alături de verticala indrăz-

schlmbind imaginile unor 
locuri odinioară sordide. 
Dispare, de pildă. lunga 
sfoară întortocheată de co
cioabe a drumului Colen- 
tinei, mizeria veche a ma
halalei

Cred 
creație 
poetic. . . _
celor de azi. lor. celor de 
miine. aceste poeme reale 
ale efortului colectiv și am 
fi insensibili, ingrați. dacă 
nu am gusta, dacă nu am

Pantelimonului. 
că fiecare act de 
e împlinit de unul 
Ni se dăruie nouă,

BUCUREȘTIUL
MEU DRAG

se

neată a „Intercontinenta
lului". iar mai departe, pe 
malul Dîmboviței, se des- 
fqș'oarâ amplu construc
țiile moderne ale noului 
Institut politehnic, stră
juit de mulțimea multico
loră a căminelor studen
țești de la Grozăvești. Ma
gistralele noi închipuiex: 
căile deschise orașului spre 
extinse orizonturi. spre 
largi posibilități viitoare. 
Dar cum ne-am obișnuit să 
aducem grăbit viitorul in 
prezent, toate se împlinesc 
sub ochii noștri, intr-un 
ritm impresionant. Pentru 
că Bucureștiul este un oraș 
in veșnică schimbare. Este 
mișcarea prefacerilor so
cialiste, înnoitoare. Mișca
rea plină de surprize în
deosebi pentru cei ce ne 
vizitează, fiindcă mari ti
zi.ne și vaste platforme in
dustriale, magistrale și car
tiere întregi de locuințe 
frumoase răsar necontenit.

face efortul înțelegerii sau, 
mai mult, al prețuirii.

Bucureștiul de azi înfă
țișează privirilor cercetă
toare. avide ale călătorului 
sîrâin o împletire de vechi 
și nou. Trecut și prezent, 
diferențiate în timp prin 
expresie și utilitate, como
ditatea folosirii. S-au re
creat și continuă să se 
pună in valoare, să fie 
scoase ia lumină monumen
te arhitectonice, ca Palatul 
domnesc. Curtea veche, cu 
epocile și sigiliile secolelor 
suprapuse, adăugite : linii
le caracteristice ale cariie- 
relor vechi centrale : „Ha
nul cu tei", 
nul Manuc 
bind despre 
salva ceea 
vinovată a . . .
lilic condamnase la anihi
lare.

Iar mahalaua a dispărut 
sau dispare treptat și ni se 
luminează repede și, in-

Lipscanii. Ha- 
8i altele, vor- 
grija pentru a 
ce neglijenta 

trecutului po-

tr-o bună zi. un altul ca 
mine acum ani în urmă, va 
descinde in București sau 
in alt oraș al țării și va 
căuta o adresă într-un car
tier de maț-gine și nu va 
mai afla'periferia — maha
laua. Cu prilejul deschide
rii marilor magistrale, al 
creării noilor cartiere (noi 
mici orașe) se încheagă 
mereu alte spații verzi, 
platbands, grădini. Se vor 
întoarce, cu toată forfota 
marelui oraș, păsările, spe
ciile cintâtoare ce emi
grează spre alte zone, a- 
ducind in gușile minuscule 
bucurie 
orașului.

Parcă printr-o mișcare 
inversă, de absorbție, tu
bul redimensionat. păstră
tor al pastei, al culorii 
verzi, cum spuneam mai 
sus — și care prin presiu
nea miinii uriașe zvirlea, 
țișnit, conținutul in vid — 
iși recuperează acum ma
teria. rechemînd. în sinteza 
pe care o reprezintă, o în
chipuie toată clorofila, cu
loarea și aromele florei. Și 
iată fructe, frunze și ra- 
murile-n floare, parcă ne 
spune duhul nou al orașu
lui. cu această tălmăcire 
liberă al unui verlainian 
adagio. Erau doar parcu
rile mari ; vechile grădini 
stau sub armonia acestui 
vers al unei stări îmbie
toare de desfătare a ochiu
lui. sufletului și plâmini- 
lor. Tot ce s-a adăugat alcă
tuiește. cu tot ce s-a păs
trat și desăvirșit. marele 
echilibru intre oraș, arhi
tectură și natură.

Fiecare cetățean al Ca
pitalei și al orașelor noi 
ale patriei, acționarul de 
drept al unor mari comori, 
simte aceasta continuă In
tegrare a modernului in 
viața lui cotidiană, parti
cipă la opera de construc
ție.

urechii si inimii

cinema
a Fluturii ; CENTRAL — B.15;
H.30: 13.45; 16; 18,15; 20.30.
• Băiatul cu un cal alb ; LUMI
NA — S; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.

O plcâttirâ In mare : DOINA — 
11.15; 13.15; 15.45; 18; 20.15.
• 36 de ore : SCALA — 8.45;
11,15: 13.45: 16.15: 18,45; 21.15,
BUCUREȘTI — 8.45; 11.15; 13.30:
16- 18,30; 20.45, la grădlnâ — 20. 
GRĂDINA DINAMO — 20.
A Fără un adio : PATRIA — 9.30; 
1145- 14; 16.15; 18.30; 20.45. FESTI
VAL — 9.15; 11.30; 13,30: 16: 18.30; 
21 la grădină — 20. FAVORIT — 
B15: 11.30; 13.45; 16: 18.13; 29.30, 
GRĂDINA LUCEAFĂRUL — 20.

• Apartamentul : CAPITOL — 
9.30; 12: 15,30; 18; 20.30. la grădi
nă - 19,45. CASA FILMULUI — 
10; 12.30; 15,30; 18: 20,30.
• Țara lui Sannikov : BUZEȘTI
— 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18.
• Urmăre-$te-mâ ! : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, MO
DERN — 9: 11,15; 13.30; 16; 18; 
20,15, la grădină — 19.45.
• Roman vesel : DRUMUL SĂRII
— 15,30: 18; 29.15.
• Tunurile din Navarone : EX
CELSIOR — 9: 12,30; 16; 19.30, ME
LODIA — 9; 12.30; 16; 19.30, TO
MIS — 9; 12 15: 15.45; 19. la gră
dină — 20, GRĂDINA AURORA
— 20.ț Trecătoarele iubiri : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18: 20.13.
• Șapte păcate : VICTORIA — 
9.15: 11.30; 13.45; 16; 18.13; 20,30.
• Cel mai bun om pe care II cu
nosc : PROGRESUL — 16; 18; 20. 
a Cleopatra : GLORIA — 9: 13; 
17, GRADINA TITAN — 19.45.

• Inimă pe frlnghle : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Conspirația : PACEA — 15,30;
17,45; 20.
• Vandana : GRIVIȚA — 9; 12,30; 
16; 19,30, VOLGA — 9; 12,15; 15,43; 
19, FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Pămlntul părinților uoștri : 
BUCEGI — 16; 18.
• 50 000 dc dolari recompensă t 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30.
• Felix și Otllla : VIITORUL — 
15,30; 19.
• Afacerea Domlnlci : UNIREA
— 15,30; 18. Ia grădină — 20,15.
• Columna : MUNCA — 9; 13; 
16; 19.
• Judo : LIRA — 15,30; 18.
• Contesa Walewskă : G1ULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Ceața : RAHOVA — 15.30.
• Marea hoinăreală : RAHOVA — 
18: 20,30.
• Luminile orașului ! FEREN
TARI — 15,30; 13; 20,15.
• Plimbare in ploaia de primă

lalele existente intre țările avansate 
clin punct d« vedere economic si cele 
rămase in urmă.

Numeroși vorbitori au arătat că 
tineretul poate și trebuie să joace un 
rol activ in soluționarea acestor pro
bleme de natură social-economică si 
demografică de care depind pacea 
și prosperitatea omenirii, viitorul mai 
bun și mai drept, la înfăptuirea că
ruia este chemat să contribuie tine
retul însuși.

In intervențiile lor. reprezentanții 
tării noastre au expus poziția tine
retului român in problemele popu
lației si experiența dobindită de 
România in aplicarea programului 
partidului de industrializare a țării, 
modernizare a agriculturii, dezvoltare 
susținuți si echilibrată a Întregii 
economii, ridicare social-cultural ă a 
tuturor zonelor patriei, creștere a 
nivelului de trai.

Lucrările conferinței continuă.

Mlnistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumiri din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Vene
zuela, Efraln S-hacht Arlsteguleta, 
pentru felicitările transmise cu oca
zia Zilei naționale a țării sale.

(Agerpres)

vremea

audială a populației. Tn acest scop . _ 
sosit la București Rosalind W, Har
ris. conducătoarea Comitetului de 
organizare, și Stephen Viedcrman, 
directorul programului Tribunei 
populației.

De citeva zile Iși desfășoară acti
vitatea. în vederea organizării Co
locviului ziariștilor în problemele 
populației, reuniune prilejuită, de 
asemenea, de Conferința mondială a 
populației. Snowden T. Herrick, di
rector adjunct al Centrului de infor
mații economice și sociale al oficiu
lui O.N.U, pentru informații publice.

(Agerpres)

Ieri tn țară : Vremea u-a menținut 
răcoroasă șl tn general instabilă, cu 
cerul temporar noros. Au căzut ploi 
locale, mai ales sub formfi de averse, 
Însoțite de doscârcArl electrice -In Tran
silvania. Moldova, Muntenia șl cu ca
racter Izolat In celelalte regiuni. Vtn- 
tul a suflat slab pinA la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila Intre 
14 grade la Odorhel șl 25 de grade la 
Balta Verde șl Turnu-Măgurele. In 
București : Vremea s-a menținut ră
coroasă și Instabilă. Cerul a fost tem
porar noros. A plouat sub fprmă de 
aversă. VIntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 șl 17 august a.c. In țară : Vreme In 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse Izolate dc ploaie, mai 
ales In nordul țării, precum șl In zo
nele de deal șl de munte. Vint potri
vit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 și 17 grade, iar maxi
mele vor oscila între 18 șl 28 de gra
de. local mal ridicate la sfirșitul in
tervalului. în București ; Vremea in 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vint 
slab. Temperatura tn creștere.

COCTEIL OFERIT DE AMBASADORUL R. P. BULGARIA
Ambasadorul Republicii Populare 

Bulgaria la București, Spas Gospo- 
dov. a oferit marți seara un cocteil 
cu prilețul plecării șale definitive 
din țara noastră.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Necula. vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale. Traian Dudaș, mi
nistrul transporturilor ci telecomuni-

catiilor. Dumitru Turcuș. adjunct de 
sef de secție la C.C. al P.C.R.. Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai conducerii 
unor ministere, instituții centrale, 
oameni de știință si cultură, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

• SPORȚ • SPORIRE

ACTUALITATEA LA TENIS
Tot în legătură cu „Cupa 

Davis"
Potrivit știrilor transmise de n- 

gențiile internaționale de presă, fe
derația franceză de tenis este dis
pusă să organizeze, la Paris, semi
finala interzonală a „Cupei Davis' 
intre echipele Italiei și Republicii 
Sud-Afrioane. După cum se știe, e- 
chipa italiană a refuzat să dispute 
meciul la Johannesburg, solicitind 
în mod oficial organizarea intîlnirii 
pe un teren neutru. Federația sud- 
airicană insistă ca întilnirea să ai
bă loc la Johannesburg, dar Comi
tetul pentru „Cupa Davis" a comu
nicat că in cazul cind cele două e- 
chipe nu vor ajunge la uq acord, 
își rezervă dreptul să stabilească 
orașul unde

nia), Jimmy Connors (S.U.A.), care 
a învins cu 6—7, 6—3, 6—4 perechea 
Hans Pohmann, Jurgen Fassbender 
(R. F. Germania).

In finala probei de simplu. Jimmy 
Connors l-a întrecut cu 5—7, 6—3, 
6—4 pe suedezul Bjorn Borg. La ul
timele două finale au asistat peste 
3 000 de spectatori.

Turneul de la Toronto

La

să .. ___  __
se va desfășura meciul.

Indianapolis
dublu bărbați, din ca- 

te- 
ciș-

Proba de ____  ____ _____
drul turneului internațional de 
nia de la Indianapolis, a fost 
tigată de dublul Die Năstase (Româ-

In prima zi a turneului interna
țional de tenis de la Toronto s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Okker (Olanda)—Kconk (Australia) 
6—3, 2—6, 6—4 : Munoz (Spania)— 
Keldie (Australia) 6—1. 4—6, 6—2 ; 
Spear (Iugoslavia)—Mac Manus 
(S.U.A.) 6—7, 6—1, 7—6 ; El Shafei 
(Republica Arabă Egipt)—S. Segura 
(S.U.A.) 6-0, 6—1 ; Lara (Mexic)- 
O. Parun (Noua Zeelandă) 6—2, 
6—4 ; Kuki (Japonia)—Ball (Austra
lia) 6—4, 6—2 : Alexander (Austra
lia)—Caujolle (Franța) 3—6, 6—2,
6-4.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

LA MONTREAL: 
Campionatele mondiale 

de ciflism
o-Cu doi ani înainte de Jocurile 

limpice, Montrealul găzduiește, ince- 
pind de miercuri și pină la 25 au
gust. Campionatele mondiale de ci
clism pe velodrom șl șosea. Amatorii 
de spectacole sportive canadieni vor 
redescoperi astfel un sport care, in 
pofida unor interesante experiențe, 
cum au fost cursele de șase zile, nu 
a reușit să se impună in fata concu
renței ce o reprezintă fotbalul ame
rican si hocheiul pe gheață. In ve
derea campionatelor, la Montreal a 
fost construit un velodrom special cu 
o pistă scurtă (285 m). dar foarte ra
pidă. pe care vor fi decernate 11 
titluri mondiale. Pentru cicliștii a- 
matori, campionatele de la Montreal 
reprezintă un veritabil test preolim- 
pic. O atracție deosebită va fi proba 
de viteză, in care francezul Daniel 
Morelon va încerca să ciștige al șap
telea său titlu mondial.

ticiparea echipelor din Bulgaria. Ce
hoslovacia, Cuba, Polonia, Româ
nia si U.R.S.S. Participă, de aseme
nea. ca invitată, -o selecționată din 
Somalia. în primul meci. echipa 

. U.R.S.S. a întrecut cu scorul de
87—64 (40—39) formația Cubei. Com
petiția va dura pină la 19 august.

FOTBAL

In turneul International de fotbal 
de Ia Barcelona, echipa Espanol a în
vins cu scorul de 3—1 (2—0) forma
ția Honved Budapesta.

CALARIE : Duminică 
derbiul dâ trap

BASCHET

Campionatul armatelor prietene la 
baschet a Început la Odesa cu par-

Duminică. 18 august 1974. ora 9.15. 
se va disputa pe hipodromul Plo-» 
iești „Derbiul de trap al României".

Derbiul este principala alergare a 
anului și desfășurarea lui a Intrat in 
tradiția sportului hipic do la noi. 
primele edilii disDUtindu-se incă 
înainte de anul 1900.

Alergarea este rezervată celor mai 
buții cai de 4 ani conduși de condu
cători încercați și se va desfășura pe 
distanta de 2 800 m.

R P UNGARĂ

P0RJ11E MISKOLC-ULUI
Indiferent din ce 

parte te apropii de 
orașul Miskolc — din
spre Kylian-sud,
Szentpeter, Gybr sau 
Dlosgyor — te impre
sionează imaginea noi
lor edificii, tinuta si 
arhitectura lor elegan
tă. recomandind ora
șul drept una dintre 
cele mai interesante 
localității ale Repu
blicii Populare Ungare 
in ce privește dezvol
tarea urbană. Denu
mirile porților mai sus 
citate iși au obirșia nu 
numai in trecutul înde
părtat, ci și in locurile 
unde, inceoind mal a- 
les cu ultimul deceniu, 
s-au ridicat și conti
nuă să se extindă no
ile mari cartiere de 
locuințe ale orașu
lui. In Kylian-sud lo
cuiesc astăzi aproape 
2 800 de familii : la 
Gvlir au fost date in 
folosință 3 400 de anar- 
tamente, iar in ceea 
ce privește cartierul 
Szentpeter, numărul a- 
partamentelor ale că
ror chei au fost în- 
mi nate locatarilor se 
ridică la 3 000. Dar 
cartierul cu cea mai 
puternică rezonanță 
rămine totuși Dios- 
gvor, unde construc
țiile continuă in cel 
mai înalt ritm, apro- 
piindu-se acum de ci
fra 4 600 de aparta
mente. Dintre cel 
15 000 de locatari ai 
cartierului, covițș’toa- 
rea majoritate o for
mează muncitorii prin
cipalei zone industria

le a orașului — com
binatul metalurgic 
„Lenin44. Iar intre dez
voltarea combinatului 
si cea a cartierului 6e 
află de vreo trei dece
nii cea mai strinsă 
legătură.

— In anii din urmă 
— povestea arhitectul 
ș f al orașului — efor
turile arhitectilor șl 
proiectantilor cartieru
lui se bazează pe o lar
gă consultare cetățe
nească, se orientează 
spre o mai rațională 
amplasare a blocurilor, 
sporirea gradului de 
funcționalitate a a- 
pnrtamentelor. ținlnd 
scama de cerințele 
sneciflce ale locatari
lor. de apropierea 
combinatului și mai 
ales de imperativul 
extinderii spațiilor 
verzi, a terenurilor de 
sport si recreera.

Noua urbanistică a 
Miskolc-Uflul poate fl 
exprimată prin două 
cifre semnificative 
pentru dinamica dez
voltării sale : dacă în 
anii de după elibera
rea țării orașul și-a 
dublat populația, alun
gind astăzi la 170 000 
de locuitori, numărul 
locuințelor a crescut în 
acești ani de 4 ori. 
Cifrele prezentului ca
pătă o proiecție apar
te in lumina prevede
rilor de viitor privind 
dezvoltarea economică 
și socială a 'orașului. 
Astfel, actualul plan 
cincinal, care preconi
zează construcția li
nei uzine chimice și a

unei uzine textile, va 
Înscrie in peisajul ur
banistic- alte 4 000 de 
apartamente ce se vor 
înălța pină la sfirșitul 
anului 1975. Aceas
ta — ca perspectivă 
imediată. Ținlnd sea
ma insă de faptul că 
in viitorii 5—6 ani 
producția industrială a 
orașului va crește cu 
peste 40 la sută, jar 
populația orașului va 
cunoaște un spor Im
portant. se are In ve
dere o nouă dezvolta
re urbanistică și edili
tară. Am văzut la 
consiliiul sfatului oră
șenesc machetele vii
toarelor construcții ce 
vor împodobi in viito
rul cincinal porțile de 
intrare ale orașului. 
Blocuri turn de cite 
22 etaje, alternind cu 
vile cochete, amplasa
te in terase, construc
ții monumentale din 
aluminiu si sticlă În
conjurate de Întinse 
spatii verzi.

Oricit de scurtă ar 
fi vizita 
orașul
prin imaginea sa în
floritoare, rod al in
dustrializării socialis
te, care iși pune am
prenta asupra dinamis
mului urbanistic, asu
pra condițiilor tot mai 
bune de viață oferite 
oamenilor muncii de
această frumoasă și
reintinerită localitate 
din țara vecină fi 
prietenă.

AI. PINTEA

la Miskojc, 
impresionează

PRAVDA"
Sub atest titlu, ziarul ,.Pravda" publică un. articol de acad. V. Stru- 

millnski, in care, dvpu ce arată că necesitățile mereu crescinde de 
energic, satisfăcute in prezent prin consumul de cărbune, țiței, gaze 
și aiți compuși organici, creează pericolul epuizării totale a acestor 
resurse, ca și al poluării mediului 'înconjurător, înfățișează marile a~ 
vantaje ale hidrogenului, ca principală sursă de energie a viitorului.

Marea caiita'e a hidrogenului, 
scrie savantul, constă in posibilitatea 
inmagazinării și păstrării lui in re
zervoare uriașe, inclusiv in dejx>zite 
subterane, precum și a transportării 
prin conducte la distanțe foarte mari 
cu pierderi considerabil mai mici 
față de transportarea electricității, 
chiar In condițiile celor mai perfec
ționate linii de înaltă tensiune. 

JJptind pentru „trecerea sistemului 
energetic mondial la hidrogen", 
autorul notează că pentru aceasta 
este nevoie ca el să fie produs in 
cantități apreciabile. Aceasta imoune 
construirea — pe imense platforme 
oceanice — a unui șir de centn’e 
atomoelectrice, a căror energie să fie 
folosită centru electroliza anei ma
rine. Hidrogenul obținut astfel ur
mează să fie expediat ne continente 
prin conducte subacvatice.

In aepste condiții vor.fi consumate 
Intr-un mod mai economicos rezerv 
vele de materiale de origine orga
nică, in serioasă scădere. Nu este 
inutil să reamintim — scrie savantul 
— cuvinlel0 lui Mendeleev că a 
arde petrolul este același luoru cu 
arderea in sobă a unui pachet de ac
țiuni. Intr-adevăr, din țiței- se pot 
produce numeroase substanțe din
tre cele mai prețioase : ungu- 
enți, materiale sintetice, combi
nații aromatice etc. In ultimii» ani, 
d:n nroduse’e ch’mice au început 
să fie fabricate albumine artificiale 
p?ntru nutrețuri și in al!e scorniri. 
In condițiile folosirii hidrogenului 
pur drept combustibil, hidrocarburile 
extrem de prețioase not fi ce'vu- 
mate mult mai national. Exls’ă 
(■•‘n nomero’se d'ficultVi ce 'rebum 
dep’ș’te. Greutăți considerabile sint 
le-^te de folosirea hidrogenului li
chid in locul carburanților clasici, 
pentru autovehicule, in aviație și 
cosmonautică, ceea ce necesită mări
rea de trei ori a rezervoarelor. Tot

odată. jfcntru evitarea unei volatili
zări rapide, este nevoie de o izolar* 
termică supereficientă, cu ajutorul 
sistemelor asa-numite ecrano-vid. 
Desigur, nu este exclus ca hidroge
nul să nu fie folosit dintr-o dată sub 
formă pură in economie. Sint posi
bile si etape intermediare.

Problema costului noului combus
tibil depinde dc metoda de -ob
ținere a sa. în prezent, hidrogenul 
se obține mal ales pe cale chimica, 
din hidrocarburi, și numai o part» 
Insignifiantă se produce prin elec
troliză. Chiar in aceste condiții, el 
costă de numai două ori mai mult 
decit benzina, la același volum ener
getic. Calculele demonstrează că, in 
condițiile unei producții de masă, 
hidrogenul va fi mai ieftin decit 
benzina.

Va mai trebui, de asemenea, să 
fie depășite conservatorismul și idei
le preconcepute legate de folosirea 
hidrogenului in diferite domenii ale 
tehnicii. Folosit corect, hidrogenul 
nu este mai periculos decit benzina 
cu cifră octanică ridicată. Străzițe și 
casele marilor orașe ale lumii au 
fost luminate timp de aproape un 
secol cu ajutorul .unui amestec gazos 
alcătuit in primul rind din hidrogen 
și nu a avut loc nici un accident 
catastrofal. De atunci, tehnicile de 
siguranță au avansat și mai piuit.

încă de pe acum, principalele pro
bleme tehnico-științifice legate de 
folosirea hidrogenului iși capătă so
luții satisfăcătoare. Sarcinile viitoa
relor cercetări constau in găsirea 
uy.,. nvjin-, -.. și mai sigure si mal 
eficiente, atit in ceea ce privește ob
ținerea hidrogenului, cit și utilizarea 
sa. Pentru aceasta este nevoie de 
lărgirea frontului de cercetări teh- 
nicn-șiiințifice. de eforturile îmbi
nate ale unor puternice colective 
științifice din diverse țări ale lumii, 
încheie savantul sovietic.

PRONOSPORT
CIȘTIGURH.E CONCURSULUI 

DIN 11 AUGUST 1074

CATEGORIA I : (13 rezultate)
25,20 variante a 2 526 lei.

CATEGORIA A II-A : (12 rezul
tate) 432,90 variante a 176 lei.

CATEGORIA A II1-A-X (11 rezul
tate) 2 973,75 variante a 39 lei.

vară : MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Odiseea generalului Jose : 
FLACĂRA — 16; 18; 20.
• Duel pe autostradă : ARTA — 
13,30; 18; 2045.
• Walter apără Sarajevo : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Anonimul Venetian : MOȘILOR
— 15.30; 18; 20. la grădină — 20,15.
• Adam ți Eva in conflict : COS
MOS — 15,30; 13; 20,15.
• Cat Ballou : CRINGAȘI — 16;
18,15. f
• Fata care vinde flori : VITAN
— 15,30: 19, la grădină — 20.
• Războiul subteran : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Pe aripile vintului : GRADINA 
BUCEGI - 19.43.
• Păcală : GRADINA BUZEȘTI
— 19.45.
• Mihal Viteazul : GRADINA 
ARTA — 20.
• Inamicul public nr. 1 : GRADI
NA LIRA — 20.

teatre
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Stagiunea esti
vală august 1974. Concert dat de 
orchestra de cameră București. 
Dirijor : Radu Zvorlșteanu — 20, 
(In parcul muzeului „George E- 
nescu" din Calea Victoriei 141) : 
Spectacol de sunet șl lumină 
„Mi-am slujit țara“ dedicat mare
lui muzician romAn George Enes- 
cu — 20.
• Teatrul „Lpcia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa dc mode — 19,30.
• Teatrul Giulești : Simbătă la 
Veritas (in cadrul „Festivalului 
dramaturgiei românești") — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tfi-

nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19.30. (gră-
d'na Boema) : Un băiat dc
zahăr... ars ! — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10,00 Film artistic : „Un om care 

nu există" — producție a stu
diourilor din R. P. Ungară, 
după nuvela iul Szanto Jend.

11,10 Blruit-au gindul... Evocare 
literară : Eftimle Murgu.

11,30 Legile târli — legile noastre 1 
11,40 Pagini din Albumul dumini

cal.

16,00 — 17,00 Matineu de vacanță. 
Film serial : „Verișorii de ne 
vasul Constanța". Episodul 
III.

17.30 Telex.
17,35 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală : Metrologii,

17,55 Scena — emisiune de actua
litate șl critică teatrală.

18.15 Cum vorbim.
18.30 Film serial pentru copil : 

„Năzdrăvanul Dennis",
18,5.4 Tragerea Pronoexpres.
10,05 Clntec mîndru-n (ară auzi. 

Muzică populară.
19,20 1001 de seri : Noile aventuri 

ale șoricelului motorizat.
19.30 Telejurnal.
20,00 Colocviu despre viitor. In 

dezbaterea opiniei publice : 
proiectul de Directive ale 
Congresului al Xi-lea al 
P.C.R.

20.15 Telecinemateca : Ciclul „Mari 
cineaști" - Juan Antonio 
Bardem. „La ora cinci după-

i emfază". In distribuție : Fran
cisco Rabal. Germain Cobos, 
Nuria Espert, Enrique Dios- 
dad, Julia Caba.

22,00 O istorie a operetei tn per
sonaje. „Anton Pann" de 
Alfred Mendelsohn. Interpre
tează ; Ion Dacian, V'ali Nlcu- 
lescu. Constanța Cîntpeanu, 
George Hazgan' și ansamblul 
Teatrului de operetă din 
București,

22,15 24 de ore > O zi din 30 de 
ani.

PROGRAMUL U

20,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mal făcut nevasta mea.

20,25 Universitatea TV.
21,00 Telex.
21,05 Luna culturii muzicale româ

nești — Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a elibe
rării.

21,30 Meridiane literare.
21,50 Drumuri pe cinci continente.
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Cuvin ta rea președintelui 
Statelor Unite ale Americii

în fața camerelor reunite ale Congresului
„Am sprijinit pe deplin politica externă remarcabilă a pre

ședintelui Nixon. Intenționez să continui această politică".

WASHINGTON 13 (Acrrprcsl. — 
Președintele S.U.A., Gerald Ford, a 
rostit luni scara un discurs radiote
levizat In fața celor două camere 
ale Congresului, reunite in ședință 
comună.

Președintele a consacrat o mare 
parte a cuvântării sale problemei in
flației. pe care a calificat-o „inami
cul numărul unu** al Statelor Unite 
Pretutindeni unde am călătorit ca 
vtcepreședinte — a arătat Gerald 
Ford — am constatat că preocuparea 
unanimă a americanilor este inflația. 
Tn legătură cu aceasta, președintele 
S.U.A. s-a pronunțat pentru convo
carea. la o dată apropiată, ,.a unei 
conferințe interne la nivel înalt, 
care să pună la punct un plan bi
partisan de acțiune, pentru stabilita
tea și creșterea economiei ameri
cane".

Președintele s-a referit, de ase
menea, la sistemul de invățăminl al 
S.U.A. și la col al asistenței medi
cale. rclevind ..necesitatea urgentă** 
a ameliorării lor.

„Economia țării noastre depinde 
in mod critic de interacțiunea ei cu 
economiile altor țări", a arătat Ge
rald Ford in continuare, apreciind 
ca ..o slabă consolare faptul că in
flația americană nu constituie decit 
o parte a unei probleme mondiale". 
El a exprimat hotărirea Administra
ției de .-a colabora cu alte țări pen
tru a găsi modalități mai bune de 
preintimpinare a Denuriei de ali
mente și combustibil. Nu trebuie să 
permitem repetarea crizei de ener
gie din iama trecută" — a spus 
președintele. „Voi promova proiec
tul ..Independență" (vizind asigura- 

e energie al S.U.A. 
din resurse proprii — n.r.) pentru 
binele nostru și binele altora".

„Politica noastră externă încunu
nată de succes constituie o prelun
gire a speranțelor întregului popor 
american intr-o lume a păcii** — a 
relevat președintele Ford in conti
nuarea cuvintării sale. „In cursul ul
timilor cinci ani și jumătate, in Con
gres si in calțtatc de vicepreședinte, 
am sprijinit pe deplin politica exter

nă remarcabilă a președintelui Nixon. 
Intenționez să continui această po
litică. Sarcina noastră nu va fi ușoa
ră. Promițtnd continuitate, nu pot 
•promite că va fi un lucru simplu. 
Problemele internaționale rămin com
plexe și dificile. Dar am pornit pe o 
calc a rațiunii șl dreptății și vom 
merge pe accastâ cale".

Abordind concret direcțiile politicii 
externe americane, Gerald Ford s-a 
angajat sâ promoveze o politică de 
„Continuitate in colaborare" față de 
țările aliate ale S.U.A.. do ..continui
tate in adincirea dialogului pentru 
definirea unor relații reînnoite de 
echitate și dreptate", față de țările 
prietene și aliate din emisfera nor
dică. Referindu-se la relațiile cu 
U.R.S.S.. președintele a exprimat an
gajamentul Administrației de a „con
tinua orientarea S.U.A. din ultimii 
trei ani. Celor două popoare ale noas
tre și întregii omeniri — a spus el
— le datorăm un efort continuu de 
a trăi și. acolo unde se poate, de a 
acționa împreună in pace, deoarece 
in era termonucleară nu jSoate exista 
nici o alternativă la relații pozitive 
și pașnice intre țările noastre". Re
feritor la relațiile cu Republica Popu
lară Chineză, președintele s-a anga
jat să urmeze o politică de „conti
nuitate in ce privește poziția S.U.A. 
față de principiile comunicatului de 
la Șanhai**. Noile relații construite 
pe aceste principii — a declarat el
— au demonstrat că slujesc interese 
reciproce importante și obiective și 
ele au devenit un clement trainic pe 
scena mondială. Președintele a asi
gurat țările din Orientul Apropiat că 
va continua „efortul energic al S.U.A. 
de a promova procesul care a adus 
acestei regiuni speranțe de pace după 
ce a fost, timp de 25 de ani, un focar 
de război". De asemenea, el a ex
primat angajamentul S.U.A., asumat 
față de toate țările, de a continua 
„urmărirea unui obiectiv global co
mun : o structură internațională sta
bilă a comerțului și finanțelor, care 
să reflecte interdependența tuturor 
popoarelor".

La Conferința OC.A.M.M. au fost adoptate

Măsuri in vederea dezvoltării economice
și cooperării

BANGUI 13 (Agerpres). — Țările 
membre ale Organizației comu
ne afro-malgașă și mauritană 
(O.C.A.M.M.) participante la lucrări
le celei de-a VIII-a conferințe la 
nivel înalt, desfășurată la Bangui in 
prezența șefilor de stat și de guvern 
din zece state, au hotărit să trans
forme O.C.A.M.M. intr-un inștrur 
fhent de exprimare și exercitare a 
(solidarității și cooperării economice,

culturale și sociale — se arată în 
comunicatul final al reuniunii. In 
cadrul conferinței au fost adoptate o 
serie de măsuri a căror aplicare va 
contribui la impulsionarea dezvoltă
rii fiecărei țâri membre, a cooperă
rii și concertării acțiunilor și iniția
tivelor, lor, in vederea ameliorării 
situației economice, sociale, tehnice 
și culturale.

„Guineea-Bissau va fi un stat 
progresist si anticolonialist"

Declarația lui Luis Cabrai
DAKAR 13 (Agerpres). — „Gul- 

ncca-Bissau va fi un stal progresist 
șl anticolonialist'*,— o declarat Luis 
Cabrai, președintele Consiliului de 
Stat al Guineei-Bissau, intr-un in
terviu publicat de ziarul „Le Soldi", 
la Dakar.

Refcrindu-se la problemele priori
tari' care stau in fata autorităților, 
Cabrai a menționat electrificarea lo
calităților țării și introducerea apei 
curente in satele guinecze. De ase
menea. printre primele măsuri ce 
trebuie să fie adoptate a fost men
ționată punerea in circulațlo a unei

monede, valabilă pentru întreg teri
toriul țării. Luis Cabrai n afirmat că 
Bissau va fl capitala politică a țării, 
unde vor rămine numai oficialitățile 
a căror prezență este absolut nece
sară pentru conducerea treburilor 
statului.

★Republica Gu’neea-Bissau a mai 
fost recunoscută ca stat indepen
dent, potrivit unor declarații gu
vernamentale oficiale, de Canada, 
Austria, Franța, care vor sprijini, 
de asemenea, intrarea tinărului stat 
in Organizația Națiunilor Unite.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL ROMÂNIEI ÎN LIBIA
TRIPOLI 13 (Agerpres). — Am

basadorul Republicii Socialiste 
România la Tripoli, Nicolae Vercș, 
a prezentai, la 13 august, scrisorile 
de acreditare — conform protocolu
lui libian — primului ministru Ab
del Salam Jalloud.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis salutul și urările 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintelui Consiliului Comandamen
tului Revoluției, Moamer El Geddafi, 
și poporului libian.

Mulțumind, primul ministru libian 
a transmis, din partea președintelui 
Geddafi și â sa personal, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală președintelui Republicii 
Socialiste România, secretar general 
al Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, precum

și succese poporului frate român. Tn 
continuare. A. S. Jalloud a relevat
că iși amintește cu plăcere de con
vorbirile avute cu președintele
României în 1972 și că apreciază
mult climatul de sinceritate in care 
ele s-au desfășurat. El a subliniat
că vizita în Libia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și convorbirile a- 
vute cu președintele Geddafi consti
tuie un moment important in evo
luția pozitivă a relațiilor dintre 
România și Libia și că va spri
jini punerea în aplicare a hotăririlor 
celor doi președinți și a acordurilor 
încheiate.

Premierul libian și-a exprimat do
rința ca acțiunile de coooerare bila
terală să se diversifice in toate do
meniile, arătînd că țara sa mani
festă interes față de exoeriența 
României privind construcția noii 
societăți. '

ORIENTUL APROPIAT
O Convorbiri ale ministrului egiptean de externe la Washington

• Tabără palestineană bombardată de nave israeliene

WASHINGTON 13 (Ațerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al E- 
giptului, Ismail Fahmi, a avut, luni 
după-amiază, o primă rundă de con
vorbiri cu secretarul de stat al 
SIU.A., Henry Kissinger. Discuțiile 
s-au referit la relațiile americano- 
egiptene. precum și la evoluția ne
gocierilor asupra problemelor din 
Orientul Apropiat. Intr-o declarație 
făcută presei. Henry Kissinger a a- 
preciat convorbirile ca „foarte bune, 
foarte prietenești și constructive".

BEIRUT 13 (Agerpres). — Cinci 
nave militare israeliene au bombar
dat. marți, o tabără de refuglâți pa- 
lestineni. situată In localitatea Ras- 
hidiyeh. din apropierea cetății antice

Tyr — a anunțat la Beirut un pur
tător de cuvint al rezistentei palesti- 
nene. citat de agenții de presă. El a 
adăugat că bombardamentul a durat 
30 de minute, provocind pagube ma
teriale. moartea unei persoane si ră
nirea altor patru. Una din navele 
israeliene a fost lovită, a precizat pur
tătorul de cuvint.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Premie
rul libanez, Takieddin Solh. a con
ferit cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Au fost 
evocate, cu acest prilej, probleme in- 
.teresind mișcarea palestineană de 
rezistență și ultimele evoluții din 
zona Orientului Apropiat.

so

Manifestări consacrate
aniversării eliberării României

MOSCOVA 13. — Corespondență 
de la L. Duță : „La cinemato
graful „Hudojcstvennii" din Mos
cova s-a deschis o expoziție de 
fotografii care redau aspecte ■ ale 
relațiilor de colaborare dintre 
România și Uniunea Sovietică. La 
vernisaj. Anna Tukanova, prim- 
viccpreșcdinte al Conducerii cen
trale a Asociației de Prietenie So- 
vieto-Române, a relevat câ expo
ziția se înscrie in cadrul acțiunilor 
ce au loc in aceste zile in U.R.S.S. 
in cinstea celei de-a XXX-a aniver
sari a eliberării României de sub 
dominația fascistă, prilejuind un 
mijloc pentru o mai bună cunoaș
tere de către publicul sovietic a 
marilor realizări obținute de po
porul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. A luat apoi 
cuvintul Vasile Ion eseu, rectorul 
Institutului pedagogic din Sucea
va. conducătorul 
A.R.L.U.S.

Din partea Ambasadei României 
au mal fost depuse coroane de 
flori la monumentele și mormin
tele eroilor români din Debrecen, 
Hajduboszormcny, 
Tiszalok, Szeged 
ciiT-stindu-sc astfel i 
români căzuți in 
eliberarea Ungariei 
fascist.

Nyircgyhaza, 
Oroszhaza, 

eroilor 
pentru 

Jugul

6i 
memoria 

luptele 
i de sub

La13 (Agerpres).
t deschis „Zilele culturii 
. Programul acestei ma- 
cuprinde 

expoziții 
populară,

unei delegații

— De la cores- 
Cu prilejul ce-

BUDAPESTA 13 
pondentul nostru : 
lei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația 
fascistă, ambasadorul României la 
Budapesta, loan Cotoț, a depus co
roane de flori la monumentele 
eroilor români din Miskolc și Me- 
gyaszo. La solemnități au partici
pat și reprezentanți ai organelor 
locale.

VIENA 
Viena s-au 
românești", 
nifestări cuprinde un 
de expoziții — carte, 
artă populară, discuri, 
lie — spectacole ale unor ansam
bluri folclorice, concerte ale unor 
artiști, o săptămină a filmului ro
mânesc. manifestări sportive. La 
13 august, la Casa artiștilor din 
Viena s-a deschis o expoziție 
„România azi". Peste 100 de pa
nouri fotografice prezintă o crono
logie a înfăptuirii insurecției na
ționale antifasciste armate, marile 
acțiuni politice conduse de P.C.R., 
aspecte din realizările obținute de 
poporul român în cei 30 de 
ani de la eliberare. La des
chiderea expoziției au parti
cipat Otto Probst, vicepre
ședintele parlamentului. R. Weisz, 
șeful fracțiunii socialiste din Par
lamentul austriac, șefi ai misiuni
lor diplomatice. oameni de cul
tură și artă, ziariști, un numeros 
public.

complex 
turism, 
filate-

Declarația biroului de presă
ATENA 13 (Corespondentă de la Ion 

Badea). Biroul de presă al Partidului 
Comunist din Grecia (interior) a dat 
publicității o declarație in care se 
relevă că „in fata problemelor deo
sebite care confruntă astăzi Grecia, 
eliminarea marilor pericole ce re
zultă din situația din Cipru și re
stabilirea democrației — in rindurile 
poporului există convingerea comu
nă că șe impune concentrarea tutu
ror eforturilor in cadrul unor forme 
unitare de acțiune sau de alianțe mai 
largi, pentru atingerea marilor o- 
bicclive comune ale țării".

In aceste momente — se spune în

al P. C. din Grecia (interior)
declarație — este nevoie ca poporul, 
îndeosebi oamenii muncii, să înain
teze uniți și să contribuie, prin lupta 
lor. la conturarea și aplicarea unei 
politici care să ducă la consolidarea 
mersului spre democrație, la apăra
rea independentei și integrității Ci
prului. la apărarea intereselor națio
nale.

In acest scop. Biroul Politic al 
P.C.G. din interior a hotărit să sta
bilească o serie de contacte cu toate 
forțele politice ale stîngii. cu largi 
forțe democratice, avind ca obiectiv 
un acord in jurul unui program co
mun de acțiune.

Uniunea Democratică de Stingă
E.D.A. și-a reluat

Membrii Comitetului administra
tiv si executiv , si ai grupului 
parlamentar al Uniunii Demo
cratice de Stingă — E.D.A. au dat 
publicității, luni, o declarație care 
anunță reluarea oficială a activității 
legale a acestei organizații politice, 
interzisă in 1967 de regimul militar.

„Chemăm pe toți progresiștii greci 
și. in special, tineretul, pe toți acei 
care au luptat împotriva dictaturii 
să-si siringă rindurile, potrivit spiri
tului și exigențelor epocii, pentru a

activitatea legală
deschide calea spre democratic și re
înnoire. Poiitica noastră, in perioada 
pină la constituirea conducerii E.D.A. 
— care va fi rezultatul unui schimb 
foarte larg de păreri — este expri
mată în declarațiile făcute la 25 iu
lie a.c. de reprezentantul parlamen
tar al E.D.A., Ilias Iliou. pe care il 
desemnăm să ne reprezinte și să 
preia inițiativele pentru constituirea 
noii conduceri", se spune in docu
mentul menționat.

DE PR11U1INDENI
• VULCANII - FAC

TORI POLUANȚI. E,<‘slă 
p? Pămint circa 100 de vulcani 
care elimină în permanență 
gaze. Cantitatea totală de bio
xid de sulf din aceste gaze ce 
se degajă in decursul unui an 
se ridică la impresionanta can
titate de 10 milioane .tone! 
Analizindu-se gazele degajate 
de diferiți vulcani s-au con
statat valori deosebit de ridi
cate. Astfel. vulcanul Santia- 
quito. din Guatemala, „expiră" 
zilnic 420 tone de bioxid de 
sulf, San Christobal, din Nica
ragua— 360 tone, iar Fuego, din 
Guatemala. Telica și Homotam- 
bo din Nicaragua — intre 20 și 
50 tone. Dear „producția" vul
canilor din America Centrală se 
ridică la 1 300 tone bioxid de 
sulf pe zi.

• VIRTUȚI TERAPEU
TICE MULTIPLE. Studiind 
efectele asupra singelui ale așa- 
numiților emulsificatori (adao
suri care transformă anumite 
substanțe in emulsii) conținuți 
in unele alimente, îndeosebi in 
lapte și derivatele sale, biochi- 
mistul G. Mann, de la Universi
tatea Vanderbilt din S.U.A., a 
descoperit Încă o virtute a iaur
tului. Antiseptic intestinal, pur
gativ. denumit și „ferment al 
longevității". iaurtul, susține 
medicul american, are și calita
tea rară de a anihila coleste
rolul din singe. Studiind hrana 
populației masai, din Africa — 
ce se compune aproape exclu
siv din carne și lactate — doc
torul a constatat că aceștia nu 
suferă de holi cardiace. Fie
care masai consumă zilnic 
peste 4 litri de lapte fer
mentat. un fel de iaurt de casă. 
Dr. Mann a distribuit populației 
masai, fără nici o restricție, 
iaurt in care a adăugat emul
sificatori. Masați și-au dublat 
rapid rația alimentară zilnică. 
In decurs de 3 săptămini, toti 
s-au îngrășat, dar analiza san
guină a demonstrat că procentul 
de colesterol, în loc să crească, 
a

EVOLUȚIA SITUAȚIEI 
DIN CIPRU

NICOSIA 13 (Agerpres). — După 
aproximativ 48 de ore de acalmie, si
tuația din Cipru a devenit din nou 
încordată, in urma schimburilor de 
focuri înregistrate in zona liniei de 
delimitare a pozițiilor deținute de 
forțele turcești și grecești, relatează 
agenția France Presse.

De asemenea, po-tul de radio Ate
na. reluat de agențiile de presă, in
formează că au fost întrerupte ope
rațiunile de evacuare de către for
țele cipriote grecești a enclavelor 
ocupate in zonele deținute de popu
lația turcă din insulă. In același timp, 
un purtător de cuvint al O.N.U. a 
anunțat, la Nicosia, că forțele Națiu
nilor Unite au fost puse in stare de 
alertă.

Conferința 
dreptului mării

CARACAS 13 (Agerpres). — I-a 
Caracas, in cadrul Conferinței inter
naționale referitoare la dreptul mă
rii. mai multe delegații, in maiori- 
tate din țâri in curs de dezvoltare, 
au prezentat un proiect cu privire 
la dreptul statelor de a exploata bo- 
eătiile submarine in zona interna
țională. Proiectul preconizează crea
rea unui organism internațional, sub 
al cărui control exclusiv permanent 
si eficace să aibă loc explorarea și 
exploatarea resurselor marine din a- 
ceastă zonă. Totodată, acest orga
nism international, avind un rol co
ordonator. s-ar conduce în activita
tea sa după principiul că bogățiile 
din adincurile mării in zona inter
națională sint „patrimoniul comun al 
omenirii", urmind a fi folosite de că
tre toate statele.

agențiile de presă
Ministerul Muncii din Sri 

LnrkCI a adoptat hotărirea de a 
introduce, pentru prima oară in isto
ria țării, venituri minimale garantate 
pentru muncitorii de pe plantațiile 
de ceai, cauciuc si altele, unde lu
crează peste un milion de persoane.

Ministerul suedez al fl- 
facerilor Externe a anun'at c5 
o delegație condusă de subsecretarul 
de stat Lennart Klackenberg va vi
zita, intre 14 și 22 august, zonele 
eliberate din Vietnamul de sud pen
tru a conferi cu oficialitățile Gu
vernului Revoluționar Provizoriu a- 
supra asistenței suedeze in exercițiul 
financiar 1975. Ministerul de Externe

a informat, de asemenea, că intențio
nează să ridice nivelul de reprezen
tare a G.R.P. in Suedia.

Negocieri indo-pakista- 
neze în perspectivă. In 
cursul lunii septembrie. India și Pa
kistanul urmează să reia negocieri
le, întrerupte timp de două luni. în 
vederea soluționării problemelor 
nereglementate în baza acordului de 
la Simla, potrivit unei scrisori a gu
vernului de la Islamabad, adresată 
ministrului indian de externe. Swa- 
rari Singh.

La Panmunjon " avut Ioc 0 
nouă ședință a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea. Delegatul

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

tunis țfy important obiectiv 
al cooperării româno-tunisiene

țokio „(arte albă"
in problemele economice

transmit
R.P.D. Coreene la lucrări a exprimat 
un protest energic împotriva provo
cărilor continue puse la cale de re
gimul de la Seul — anunță agenția 
A.C.T.C.

La Ciudad de Panama 
s-a deschis, la 12 august, cea de-a 
XIII-a Conferință regională £l O.N.U. 
pentru alimentație _$i agricultura. 
Participă reprezentanți din 27 de țări, 
inclusiv din Cuba. Pe ordinea de zi 
se află probleme legate de dezvol
tarea agriculturii in țările Americii 
Latine, progresul tehnic și protecția 
mediului ambiant.

înființarea unei bănci de 
dezvoltare a țărilor musul- 
HICHIS a ^ost anunt-ată la încheierea 
Conferinței miniștrilor de finanțe ai 
țărilor islamice, la Djeddah (Ara
bia Saudită). Acordul a fost semnat 
de reprezentanții a 26 de țâri. Ca
pitalul total va fi de două miliarde 
dinari islamici.

prin care se Interzice comercializarea 
combustibililor de către întreprinde
rile private, activitate care revine in 
exclusivitate companiei de stat 
„Yacimientos Petroliferos Fiscales”.

Greve în vestul S.U.K.
Personalul tehnic din transporturile 
publice ale regiunii Los Angeles se 
află în grevă, de luni, revendicînd 
îmbunătățirea condițiilor de viață și 
de muncă. O grevă similară se des
fășoară in regiunea San "Francisco, 
unde salariații companiei de trans
porturi din Oakland au încetat acti
vitatea de 42 de zile.

Consultări în Islanda. !n 
urma eșecului tentativelor premie
rului islandez Olafur Johannesson 
de a forma un nou guvern de cen- 
tru-stinga, președintele Islandei, 
Kristjan Eldjarn, l-a însărcinat, 
marți, pe Jbhannesson cu inițierea 
de noi consultări în vederea găsirii 
unei posibilități de a alcătui un gu
vern pe altă bază.

scăzut

101 ZILE INTR-UN 
SICRIU. Maaia
atit de răspîndită ... —........
ii impinge pe multi amatori la 
cele mai bizare și hazardate 
„competiții". Unii beau sau mă- 
nincă pină la refuz, alții stau 
zile întregi intr-un virf de par, 
alții țipă cit Ii tine gura sau se 
lasă ingropați de vii. După per
formanța unei englezoaice. Cla
ra Smith, care a stat intr-o 
ladă timp de 100 de zile sub 
pămint, Louis Luypaerts. bel
gian. in virstă de 43 de ani, a 
dobindit. ce-i drept, cu o marjă 
cam mică, titlul de „recordman 
al lumii la... stat in ladă", tot 
sub pămint . 121
De fapt lada era un sicriu 
toată regula. ” ...
respirat și s-a hrănit .grație u- 
nui tub, păstrind legătura cu 
exteriorul prin telefon. între
bat asupra proiectelor sale de 
viitor, a declarat că speră să-și 
îmbunătățească propria-i... per
formantă.

recordurilor,
In Occident,

stat in iaua , ivv 
firește : 101 zile.

_ _  ’ \ in
Recordmanul a

• „CONȘTIINCIOZI
TATE". Cu fața numai zimbe- I 
te. Edgar Murphy a intrat in
tr-o bancă din La Grange (sta
tul Alabama) și, oprindu-se la 
un ghișeu, i-a întins casierului 
„solicitarea" in scris : „Nu face 
zgomot, dacă ții la viață. Pre
dă-mi imediat toate bancnotele 
de 50 dolari !“. Fără să cli
pească? casierul s-a executat, 
dar a pus deasupra banilor o 
chitanță, atrăgind atenția asu
pra locului unde trebuiau adău- >.. 
gate: „Semnătura și adreca".)'
Surprins, „clientul" s-a corb/ 
mat. Buimăceala lui a fost aut 
de mare Incit a scris cu exac
titate și numele și adresa. O 
oră mai tirziu, gangsterul se 
afla in miuhle poliției.

M’rata este numele unor întinse 
coline din sud-vestul Tunisiei, 
care ascund in străfundurile lor 
principalele rezerve de fosfați ale 
bazinului Gafsa — peste 20 mi
lioane de tone. Venind in sprijinul 
colegilor lor tunisieni, care dau via
tă obiectivelor prioritare ale ac
tualului plan cvadrienal de valori
ficare a bogățiilor naționale, spe
cialiștii români au implantat aici, 
in plin deșert, ne baza unui acord 
de cooperare intre cele două țâri, 
un complex de construcții și insta
lații necesar extracției, prelucrării 
și transportului fosfaților pină la 
cea mai apropiată stație de cale 
ferată.

înzestrat cu tehnica modernă, la 
nivel mondial, complexul are o ca
pacitate de 4 200 tone pe zi. Rețeaua 
de benzi rulante automatizate, ele
mentul central al complexului, 
este unică in felul ei. datorită lun
ci mii — circa 8 km — și terenu
lui foarte accidentat pe care îl 
traversează — stinci abrupte, văi 
adinei, fapt care a necesitat con
strucția mai multor viaducte și 
podețe din metal sau beton ar
mat. De-a lungul acestei rețele 
de benzi transportoare au fost 
incorporate instalațiile și agrega
tele tare concură la prelucrarea 
minereurilor de fosfați, precum și 
numeroase lucrări anexe de între
ținere, cura ar fi ateliere meca
nice. stații electrice de transfor
mare etc.

în totalitatea sa. complexul 
M’rata, primul obiectiv industrial 
real.zat in cooperare de România 
și Tunisia, este proiectat de insti
tutele de specialitate, miniere și 
de automatizări din țara noastră 
li dotat in întregime cu mașini și

instalații ce poartă emblema unor 
prestigioase uzine românești. ca 
„Unio**-Satu Mare. „Electroputere"- 
Craiova, ,,ProgTesul"-Brăila. „Au- 
tomatica“-Bucu>rești. Dar utilaje 
românești. îndeosebi locomotive și 
vagoneți. intilnești in mare parte 
și in subteranul minei propriu-zise 
— M’rata — întrunind aprecierea 
unanimă a minerilor tunisieni.

In realizarea acestei lucrări im
portante. unice in țările africane, 
specialiștii români au depus. in 
condițiile dificile impuse de deșert, 
eforturi susținute, incununate de 
un deosebit succes. în ziua recep- 
ționării de către beneficiarul tuni
sian — Compania de fosfați 
Gafsa — și punerii in funcțiune 
a acestui important obiectiv indus
trial, toate instalațiile, agregatele 
Si mașinile complexului, supuse an
terior unor îndelungi probe tehno
logice, au trecut cu succps ultimul 
examen, in condițiile aride ale Sa- 
harei tunisiene.

— Bravo Industriei românești ! 
Felicitări specialiștilor români ! 
acestea au fost cuvintele elogioase 
ale inginerului-șef tunisian Chedly 
Attaoui, in ziua recepționării. în
făptuirea acestui obigetiv de mare 
importantă națională pentru țara 
noastră deschide noi si largi 
perspective intensificării și diver
sificării cooperării in producție 
româno-tunisiene, mai ales in do
meniul industriei miniere, al indus
triei extractive. In general, unde 
faima experienței românești este 
bine cunoscută. Se creează astfel 
prieteniei intre cele două țări o 
bază tot mai trainică — ne-a decla
rat eL

Mircea S. IONESCU

Aflată „intr-un punct de cotitu
ră", economia japoneză se caracte
rizează printr-o politică de restric
ții și control financiar — conside
rată ca o punte de legătură spre o 
etapă nouă, de profunde restructu
rări. Această apreciere aparține 
„Cărții albe" publicate recent, care 
cuprinde raportul anual al guver
nului privind evoluția economici 
nipone in anul fiscal anterior și de
finește stadiul și direcțiile politicii 
economice pe exercițiul financiar 
următor, in contextul larg al 
schimbărilor survenite pe plan in
ternațional. Se consideră drept ca
racteristică a evoluției economice in 
anul fiscal încheiat la 31 martie 
a.c„ „boom-ul inflaționist", expri
mat printr-o creștere fără prece
dent a prețurilor, care a afectat 
îndeosebi categoriile sociale cu ve
nituri mici și mijlocii. Fenomenul 
s-a amplificat datorită accentuării 
discrepantei dintre cerere — stimu
lată de volumul masiv de investi
ții — și ofertă — limitată de capa
citatea de producție din cauza 
fluctuațiilor in aprovizionarea cu 
materii prime, in special petrol. Pe 
pian general, „boom-ul inflaționist" 
a avut drept efect accentuarea de
calajului intre creșterea economică 
in termeni nominali — 23 la sută 
in anul fiscal 1973 — și cea in ter
meni reali (adică cea care ia in 
calcul sporirea generală a prețuri
lor) — 5,4 la sută. Prețurile cu ri- 
ricata au crescut în anul fiscal 1973 
cu 22.6 la sută, față de 3.2 la sută 
in 1972, iar prețurile bunurilor de 
consum cu 16.1 la sută, față de 5.2 
la sută in anul precedent. Potrivit 
„Cărții albe", creșterea prețurilor 
materiilor prime și energiei — pe 
care Japonia le importă aproape în 
întregime — a dus la ridicarea cos
turilor de producție și a prețurilor

cu amănuntul, frinînd producția și 
ritmul real de dezvoltare a econo
miei. In același timp, s-a redus 
competitivitatea produselor japone
ze pe piețele externe, iar balanța 
de plăți a țării a devenit deficitară, 
soldul pasiv cifrindu-se, in anul 
fiscal 1973, la 13.4 miliarde dolari.

Pentru depășirea acestei situații. 
„Cartea albă", care ridică, se apre
ciază. multe semne de întrebare, 
preconizează menținerea in viitorul 
apropiat a politicii de restricții in 
scopul reducerii decalajului dintre 
cerere și ofertă, concentrarea efor
turilor spre asigurarea aprovizionă
rii cu materii primo și resurse e- 
nergetice a capacităților de produc
ție. simultan cu intensificarea pro
cesului de restructurare a econo
miei. In esență, această restructu
rare, care ar urma să fie încheiată 
intr-o perioadă de aproximativ 10 
ani, vizează reducerea dependentei 
de resursele din afară prin dez
voltarea ramurilor industriale cu un 
consum mai mic de energie și nga- 
terii prime, ridicarea gradului de 
eficiență a utilizării energiei și ma
teriilor prime, reintroducerea in 
circuitul economic a deșeurilor in
dustriale și produselor uzate, dez
voltarea unor surse alternative de 
energie și materii prime și reorga
nizarea relațiilor economice externe 
ale țării, in sensul sporirii impor
turilor de produse industriale și 
semifabricate.

în concepția autorităților, aceas
tă restructurare presupune, de ase
menea, atenuarea gradului de po
luare a mediului înconiurător. care 
a căDătat proporții îngrijorătoare, si 
concentrarea eforturilor in direcția 
unei mai bune valorificări a forței 
de muncă.

P. DțlACONU

Programul alimentar Mon
dial (P.A.M.), instituit sub egida 
O.N.U. și a F.A.O., va acorda per
soanelor care au avut de suferit de 
De urma inundațiilor din Bangladesh 
un ajutor in valoare de 2.5 milioane 
dolari. Recentele inundații din Ban
gladesh au distrus sau avariat 153 000 
case. 1 400 școli, 3 400 mile de dru
muri si 970 mile de îndiguiri, sub 
aoă aflindu-se 25 000 mile pătrate.

La Zagreb,1,arla Miatovra, in 
virstă de 26 de ani. a născut patru 
băieți. Starea sănătății mamei și co
piilor este bună.

Zăpadă în Tatra. In nM?- 
tea de 11—12 august, in munții Tatra 
a nins, așternindu-se un strat de ză
padă de 4 centimetri. A fost înre
gistrată o temperatură de minus 3 
grade Celsius, neobișnuită pentru a- 
ceastă perioadă a anului.”

Guvernul argentinean a 
trimis spre aprobare Camerei Depu- 
taților proiectul legii hidrocarburilor,

Cutremur în Mexic. Un 
puternic cutremur de pămint a fost 
înregistrat luni, la orele 21,28 G.M.T., 
in capitala Mexicului. Pină în pre
zent, nu sint date in legătură cu pa
gubele provocate de seism.

MARGINALII
Epilog la „bătălia

„Bătălia halelor", la 
care au participat, u- 
neori cu pasiune, co
mitete de cetățeni, 
consilieri municipali, 
depui ați. arhitecți. ur
baniști. oameni de ar
tă, tineri și virstnici, 
a luat sfirșit săptă- 
mina trecută.

După cum se ___
faimoasele hale, con
struite în urmă cu 
mai bine de un secol, 
au constituit la vre
mea respectivă o nou
tate arhitectonică — 
prima utilizare a me
talului șl a sticlei — 
și un subiect de in
spirație pentru roma
nul lui Emile Zola 
„Pintecele Parisului". 
Intr-o capitală moder- 

ele deveniseră 
vetuste. Lipsite 
instalații igieni- 

corespunzătoare,
de 
ce

știe,

halele au fost dări- 
mate in ultimii ani, 
in ciuda protestelor 
negustorilor locali și 
ale parizienilor cu nos
talgia trecutului. Dar 
nu mai puține protes
te a întimpihat și 
proiectul de reame- 
najare a spațiului ră
mas liber, proiect care 
preconiza construirea 
unui impozant Cen
tru de comerț inter
national.

Analizind săptămâ
na trecută „dosarul 
halelor", președintele 
Franței. Valery Gis- 
card d’Estaing, a de
cis anularea proiec
tului amintit și ame
najarea unei grădini 
de șase hectare pe 

.terenul disponibil. In 
schimb, a rămas in 
vigoare planul unui 
forum care va cuprin-

halelor"
de un ansamblu de 
amenajări_ culturale, 
sportive -și comercia
le, ..etalate" sub ni
velul orașului.

Comparată de unii 
comentatori cu „tăie
rea nodului gordian", 
decizia președintelui a 
lost primită cu satis
facție nu numai de 
locuitorii cartierului, 
ci și de toți parizienii 
iubitori ai naturii. Dar 
anularea vechiului 
proiect comportă to
tuși o serie de proble
me de natură finan
ciară și juridică. Ast
fel, renunțarea la lu
crările începute va 
costa aproximativ 200 
milioane de franci.

Paul 
DIACONESCU

Paris

• NOUTĂȚI DESPRE 
«NESSIE... Dacă monstrul des- 
Dre care se crede că ar .sălășlui 
in Loch Ness. faimosul lac din 
Scoția, n-a fost incă găsit. o 
replică a sa in mărime natura
lă, (15 m lungime, 4 m înălțime 
și o tonă in greutate), realizată 
de sculntorul Alan Ross, poate 
fi văzută in prezent în Marea 
Britanle. In realizarea sculptu
rii, el s-a bazat pe diversele 
descrieri ale monstrului, care, 
după toate probabilitățile, ar fi 
un Elasmosaurus din vremuri 
Imemoriale. Acum, Nessie călă
torește „prin tară, fără să în- 
spiținiînte pe nimeni. Iar orga
nizatorii acestei expoziții mobile 
par a-i concura cu sUcces 
responsabilii turismului 
zona Loch Ness. Cit 
vește pe Nessie cel autentic, 
iată cea mai. recentă versiune 
despre el : potrivit spuselor 
unui expert britanic, John Wil
son, monstrul n-ar fi altceva 
decit o ceață de vidre zbenguin- 
du-se in apă. După cum iși on
dulează corpul, alunecind in 
șir prin apă, ele pot da impre
sia că ar fi vorba de o vietate 
inspăimintătoare.

pri-

• ȚESUTURI DE CRE
IER TRANSPLANTATE 
CU SUCCES. Un specia- > 
list vest-german a declarat că 
a reușit să transplanteze cu 
succes țesuturi de creier de la . 
coDii decedați pentru a- salva 
viata unor copii născuti cu de
fecte musculare. Dr. Guenther 
WillitaJ, de la clinica Univerr 
sității Erlangen, a precizat că 
la transplantarea țesuturilor nu 
a fost constatat fenomenul res
pingerii, care apare la trans- 
Dlantul altor organe. Specialis- 
tul vest-german a arătat că țe
suturile transplantate au fost 
absorbite -de organism și au do
bindit calitățile organului in 
care s-a făcut inserția, în apro
ximativ trei luni. Operația a 
fost efectuată asupra unor co
pii născuți cu orificil In dia
fragmă sau in peretele abdomi
nal. care, fără această interven
ție, nu ar fi supraviețuit.
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