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Ultimul trimestru al anului, ultimul trimestru a! cincinalului

PRODUCȚIA FIZICĂ
realizată integral, în fiecare

întreprindere, la fiecare sortiment
Planul pe 1975 prevede, pentru acest ultim trimestru, un volum 

Important de producție industrială. Tocmai de aceea. în toate întreprin
derile accentul trebuie pus acum pe realizarea sarcinilor fizice sorti
mentale prevăzute în plan și contractele economice, iar în unele între
prinderi — pe suplimentarea producției, în special la mărfurile desti
nate exportului și aprovizionării populației. Este esențial ca în unitățile 
rămase în urmă să se adopte cele mai operative și eficiente măsuri 
pentru recuperarea grabnică a restantelor.

Acestea sînt sarcini economice primordiale. Imediate, ale activității

în industrie șl, pornind de Ia situațiile concrete din întreprinderi, or
ganele și organizațiile de partid — prin .întreaga activitate politico- 
educativă și organizatorică pe care o desfășoară — trebuie să acționeze 
ca adevărate „state majore" în unirea și concentrarea eforturilor tu
turor oamenilor muncii, a factorilor de răspundere din întreprinderi, 
centrale și ministere spre înfăptuirea riguroasă a planului de produc
ție — pe acest trimestru și, în ansamblu, pe întregul an. în legătură 
cu aceste probleme de deosebită actualitate am solicitat unor activiști 
de partid răspuns la următoarele întrebări :

1. Care este situația realizării planului la producția fizică în primele trei trimestre ale anului?
2. Ce probleme urgente ridică îndeplinirea integrală a planului și cum acționați pentru soluționarea lor ?

BACĂU BRĂILA

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Democrat din Coasta de Fildeș
Tovarășul Nicolae Ceausescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Renublicii 
Socialiste România, a primit. marți 
după-amiază. pe membrii delegației 
Partidului Democrat din Coasta ds 
Fildes (P.D.C.I.) — Alphonse Diby, 
membru al Biroului Politic, si An- 
zouau Kacou. membru al Comitetu
lui Director al P.D.C.I., care, la in
vitația C.C. al P.C.R.. fac o vizită 
de prietenie în tara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un călduros mesaj 
de salut din partea președintelui Re
publicii Coasta de Fildes, Felix 
Houphouet Boigny. președintele de 
onoare al P.D.C.I.. împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate si succes, 
de prosperitate pentru poporul ro
mân.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit cordial pentru mesajul ce 
i-a fost adresat si a rugat pe oaspeți 
ca la înapoierea în patrie să trans
mită președintelui Felix Houphouet 
Boigny un prietenesc salut, urări de 
sănătate si fericire personală, iar po
porului din Coasta de Fildes noi 
succese pe calea progresului si pros
perității.

în timpul întrevederii, evocîndu-se 
importanta întîlnirii dintre președin
ții Nicolae Ceausescu si Felix Houp
houet Boigny pentru promovarea ra
porturilor de prietenie între cele două 
partide, țări și popoare, a fost ex
primată dorința de a dezvolta și a- 
dînci colaborarea si cooperarea pe 
multiple planuri.

A fost evidențiată necesitatea in
tensificării luptei popoarelor pentru 
lichidarea subdezvoltării, centru pro
gresul economic si social al fiecă
rei țări, care să ducă la creșterea

nivelului de trai al fiecărei națiuni, 
pentru victoria cauzei păcii, liber
tății și independentei popoarelor, 
pentru afirmarea dreptului lor legi
tim de a-și hotărî singure destine
le. de a fi ne declin stăcîne ne bo
gățiile si resursele lor naționale. în 
conformitate cu propriile lor inte
rese. pentru statornicirea unei noi 
ordini economioe si politice, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte si mal 
bune.

Oaspeții au arătat că au misiunea 
de a reînnoi invitația adresată pre
ședintelui Nicolae Ceausescu, din 
partea președintelui Felix Houphouet 
Boigny. de a face o vizită oficială 
în Republica Coasta de Fildes.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere. urmînd ca data vizitei să fie 
stabilită ulterior.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Austriei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți la amiază, pe 
ambasadorul Austriei la București,

Werner Sautter, în vizită de rămas 
bun cu ocazia încheierii misiunii sale 
In tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmosferă 
cordială.

A
— o nouă în- 

platforma 
Pipera, a că- 

pentru ci- 
, necesită

Iîn primele trei trimestre din 
acest an, colectivele de oameni 
ai muncii din industria județu

lui nostru au realizat o producție su
plimentară în valoare de 103 milioane 
lei. Acest spor de producție se concre
tizează în aproape 140 milioane kWh 
energie electrică, 33 000 tone produ
se petroliere, 1800 tone sodă causti
că, 1 770 tone policlorură de vinii, 
1160 tone polistiren, însemnate can
tități de cherestea, mobilă ș.a. Pînă 
la această dată, industria municipiu
lui Bacău și, în total, 50 de unități 
economice din județ și-au îndeplinit 
prevederile actualului cincinal. în 
întrecerea socialistă s-au evidențiat, 
prin realizările lor, colectivele de la 
Combinatul petrochimic și întreprin
derea de centrale electrice din Bor- 
zești. Combinatul de prelucrare a 
lemnului Bacău și întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport. 
Petrochimiștii din Borzești, bunăoa
ră. asigurînd functionarea instalații
lor la parametrii optimi, concomitent 
cu modernizarea unor tehnologii de 
fabricație, au reușit să obțină o pro
ducție suplimentară în valoare de 50 
milioane lei. Cu toate eforturile de
puse în acest an de colectivele de în
treprinderi din județ, totuși, la unele

produse se înregistrează, încă, res
tanțe. Este vorba despre armături 
industriale de fontă, mașini-unelte 
pentru Nelucrarea metalelor, orga
ne de asamblare, antidăunători, plăci 
fibrolemnoase, încălțăminte și altele.

2 Biroul comitetului județean de
partid a analizat posibilitățile 
de îndeplinire a planului la 

producția fizică de către fiecare între
prindere în parte, stabilind măsuri 
concrete de natură să asigure lichida
rea restanțelor și realizarea integrala 
a planului în ultimul trimestru al a- 
nului. în acest scop, în fiecare uni
tate industrială au fost întocmite pro
grame zilnice de lucru, pe instalații 
și utilaje importante. înfăptuirea lor 
este urmărită și analizată săptămînal 
de Către conducerile tehnice și orga
nizațiile de partid. în această pe
rioadă. membrii biroului comitetului 
județean de partid și ai consiliului

Inq. Radu MANOLIU 
secretar
al Comitetului județean Bacâu 
al P.C.R.

(Continuare în pag. a III-a)

IDe la bun început merită re
levat faptul că. pe ansamblul 
județului, planul cincinal la pro- 

ducția-marfă a fost îndeplinit la 4 iu
lie a.c. Aceasta a creat condiții ca 
pînă la sfîrșitul anului să se obțină, 
peste prevederile cincinalului la pro- 
ductia-marfă. cantități însemnate de 
produse, a căror valoare totală se va 
ridica la peste 5 miliarde lei. Ne
îndoios, succesele de pînă acum do
vedesc capacitatea organelor și orga
nizațiilor de partid din întreprinderi 
de a mobiliza, printr-o muncă poli
tică intensă., toate forțele și a con
duce cu competență activitatea eco
nomică. în scopul valorificării susți
nute a rezervelor interne de sporire 
a producției și eficientei economice. 
Totodată, ele atestă munca perseve
rentă. bine organizată, a colectivelor . 
de întreprinderi, in frunte cu comu
niștii. dorința lor permanentă de 
autodepășire.

Rezultatele obținute în acest an în 
îndeplinirea planului și a angajamen
telor asumate în întrecerea socialistă 
confirmă convingător o atare apre
ciere. Astfel, in trei trimestre au fost 
realizate suplimentar. între altele, 
peste 8 000 tone laminate, 1000 tone 
ciment. 6 650 tone țiței, aproape

7 milioane metri cubi gaze de sondă, 
3 800 tone P.A.L., peste 450 tone ce
luloză și hirtie. 1700 tone carne, 380 
tone brinzeturi ș.a. Analizînd însă 
situația îndeplinirii planului la pro
ducția fizică; trebuie spus că la unele 
produse importante — mașini și uti
laje tehnologice, excavatoare si acid 
sulfuric — realizările din trei trimes
tre nu se situează la nivelul sarcini
lor planificate.

2 încă din luna august, împreună 
cu birourile organizațiilor de 
partid si comitetele oamenilor 

muncii din fiecare întreprindere, co
mitetul județean de partid a analizat 
stadiul îndeplinirii planului — îndeo
sebi la producția fizică — și modul 
în care se pregătește producția anu
lui viitor. Cu acest prilej au fost 
stabilite măsuri și s-au întocmit gra
fice pentru recuperarea rămînerilor

lnq. Ștefan ILIEȘ 
secretar
al Comitetului județean Brâila 
ai P.C.R.

(Continuare in pag. a III-a)

La însămînțarea griului

CALITATEA

„Conect1 
treprindere pe 
industrială 
rei denumire, 
titorul neavizat, 
cîteva explicații: pe scurt 
— „Conect". elemente de 
conectură, scule pentru in
dustria electronică și e- 
lectrotehnică, în general, 
mașini, instalații, utilaje 
unicat. „Conect", o între
prindere cu tehnologii me
canice de vîrf. Se asigură 
aici concepția, proiectarea, 
dar se lucrează și după 
proiectul beneficiarului.

Apariția unei asemenea 
întreprinderi în profilul 
Industrial al țării a deve
nit o necesitate. Conecto
rii, comutatorii, piesele de 
schimb etc. se lucrau pînă 
acum la multe întreprin
deri, fără a se ajunge în
totdeauna la calitatea dori
tă. Aici, la „Conect", s-a 
elaborat, pe baza expe
rienței dobîndite de alte 
uzine de-a lungul anilor, 
primul catalog de ștanțe 
și matrițe, avîndu-se în 
vedere o tipizare a piese
lor. Relațiile cu benefi
ciarii sînt bune, reclama- 
tiile au scăzut simțitor, oo- 
lectivul de la „Conect" 
știind să primească su
gestiile, să țină seama de 
reclamați!, să militeze 
pentru produse de înaltă 
calitate. De fapt, avem 
de-a face cu o uzină în 
rodaj, cu un colectiv în 
rodaj. Se lucrează în ate
liere, se lucrează și la clă
dire (e vorba de unele a- 
menajări). în cîte-o zi. după 
orele de producție, încep 
orele de muncă patriotică. 
Rar am întîlnit un colec
tiv de uzină atît de dornic 
de a pune toate lucrurile 
la punct în timp scurt și 
cu mare grijă. Ai impresia 
că fiecare muncește în gos
podăria, în casa lui. 
primele zile 
sale, această 
noscut lupta 
diferenței — 

pare a fi

cîștig, fiindcă, de fapt, 
este vorba de oameni, de 
formarea lor în spiritul 
înaltelor exigențe comu
niste.

Media de vîrstă a colec
tivului : sub 21 de ani. Pro
veniența : nu dăm pro-

Cum o să vă descurcați? 
întrebarea aceasta a con
dus la o discuție pasio
nantă, la care au partici
pat : directorul întreprin
derii „Conect", ing. Ștefan 
Șuteu ; director tehnic A- 
ristide Buzuloiu; ing. Con-

//CONECT"
o uzina

LUCRĂRILOR
■

£ ■

condiția hotăritoare
1 FM

a unei recolte sporite ■■ •

un colectiv
in rodaj
Reportaj de Nicolae ȚIC

• SPECIALIȘTII RECOMANDĂ
> DIN JUDEȚE NI SE SEMNALEAZĂ
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OglSte >

Concomitent cu pregâtirea terenului, la cooperativa agricold din Lipova, județul Arad, se 
însâmînțeazâ griul Foto : S. Cristian

TINERE, SPRE CE MESERIE
fȚI INDREPTI PAȘII?

— Cînd am terminat liceul, în 
1973. m-am hotărit să dau examen 
la Facultatea de filologie. Am în
cercat și... n-am reușit. Atunci am 
intrat vinzătoare la o librărie ; am 
lucrat vreo șase-șapte luni și apoi 
mi-am părăsit serviciul. Eram dez
orientată. Nici eu nu știam prea bine 
ce ar trebui să fac... în acel moment 
am fost chemată la centrul de orien
tare profesională de la casa de cul
tură. S-a discutat îndelung cu mine, 
am fost încurajată, sfătuită, ba chiar 
mi s-au oferit mai multe posturi. 
Am optat pentru cel de Ia întreprin
derea ..Solidaritatea". După cursul 
de calificare de 5 luni am fost anga
jată. Și... asta-i tot I

Da. Asta-i tot în ceea ce o pri- - 
vește pe Maria Popa din Oradea, 
bacalaureată. în prezent muncitoare 
calificată, stimată și apreciată de 
colegii de muncă de Ia cunoscuta în
treprindere de încălțăminte orădea- 
nă. Asta-i tot în ce privește biogra
fia unui tînăr care. într-un moment 
de cumpănă a vieții, a găsit un spri
jin plin de înțelegere Ia niște oa
meni pe care nu-i cunoștea, dar care 
o cunoșteau și care i-au vorbit ca 
unei fiice. Asta-i tot... și totuși, nu 
este decit o singură secvență din 
activitatea unui organism, cu un im
portant rol social, ce ființează de 
aproape un an în Oradea.

— în orașul nostru, ne relatea
ză Gheorghe Suciu, secretar al comi
tetului municipal de partid, mai e- 
xlstă adolescenți care-și irosesc timpul 
stînd degeaba. în timp ce întreprin
derile bihorene. In continuu proces

de modernizare, solicită cadre noi 
pentru a Ie califica. Organizația 
U.T.C. a încercat să identifice pe 
acești tineri — unii dintre ei ab
solvenți de liceu, alții de școală ge
nerală — pentru a le oferi posturi. 
Dar rezultatul strădaniilor era 
aproape nul : prea puțini accep
tau să se angajeze în producție. 
Deci în locul unor repartizări meca
nice. adesea nediferențiate. a unor 
locuri de muncă era nevoie de o ac
tivitate intensă, competentă și siste
matică. de muncă politică, educativă 
în riadul acestor tineri. Astfel a a- 
părut ideea cabinetului de informare 
și orientare profesională.

Revenim la prima interlocutoare 
și. din discuția cu ea, cu colegele 
sale, se conturează cîteva din laturi
le prioritare de activitate ale cabi
netului. Aici există o evidentă — în 
prezent în stadiu de organizare — 
a tuturor tinerilor neîncadrati din 
municipiu. O evidentă care pornește 
de Ia premise absolut științifice, fiind 
întocmită de un colectiv de sociologi 
și psihologi localnici. în final, cînd 
sutele de fișe se vor alinia ordonat 
în rafturi. în funcție de diferite cri
terii (studii, încadrări anterioare 
etc.), ea va constitui o oglindă fidelă 
a potențialului local de muncă neva
lorificat.

— Cum se completează 
pentru a fi ,.la zi" și a deveni 
indispensabil instrument
— îl Întrebăm ne 
prim-secretar al 
cinai U.T.C. ?

— Există două

evidenta 
un 

de lucru ? 
Dumitru lacobescu, 
comitetului muni-

în cazul bacalaureaților, începînd din 
această toamnă cabinetul va primi 
din partea liceelor lista absolvenți
lor care nu urmează o formă de în- 
vătămînt postliceal sau superior. Lis
ta este însoțită de fișa psiho-peda- 
gogică a fostului elev. întocmită in 
anii școlii. Ea va fi preluată de pe
dagogii cabinetului, care o vor com
pleta cu date din evoluția ulterioa
ră a tinărului : de pildă : ce posturi 
i s-au mai oferit, unde s-a încadrat, 
cum s-a integrat ■ etc. Un asemenea 
sistem prezintă un. dublu avantaj : 
oferă o imagine științifică a aptitu
dinilor. a trăsăturilor psihice și mo
rale ale tinărului. în vederea inte
grării sale profesionale optime, dar. 
concomitent, pe baza centralizării ne 
școli a fișelor din 2—3 ani consecu-. 
tivi, se poate obține o imagine glo
bală asupra eficacității eforturilor 
depuse de cadrele didactice de-a lun
gul anilor de studiu în direcția pre
gătirii viitorilor absolvenți, a orien
tării lor profesionale. Există, ne de 
altă parte. în municipiu, tineri care 
după clasa a VIII-a sau a X-a do
resc să se angajeze în producție. 
Unii reușesc imediat. Alții nu... E- 
vidența lor ne străduim să o avem 
la zi. cu ajutorul secretarilor U.T.C. 
din întreprinderi, care lunar au o- 
bligația să anunțe fluctuațiile de ca
dre : ce tineri au părăsit serviciul, 
cui i s-a desfăcut contractul de

Radu CONSTANTINESCU 1

aspecte distincte. (Continuare in pag. a Ii-a)

Din 
ale existentei 
uzină a cu- 

împotriva in
și aceasta mi 
cel mai mare

cente, dar majoritatea ti
nerilor sînt veniți de la 
sat. Chiar dacă au mai 
trecut în „vizită" prin alte 
uzine, se poate afirma că 
ei fac cunoștință pentru 
prima oară cu o uzină. 
Conducerea întreprinderii 
„Conect", cadrele de bază 
o formează, firește, „bătrî- 
nii“ : unii se apropie de 
46—47 de ani, alții încă 
n-au împlinit 40. De re
ținut : toți au în spate 
activități intense, pe par
cursul a 15—20 de ani, ex
periență organizatorică, 
pregătire profesională ve
rificată în nu puține îm
prejurări. Deci : o tehnică 
de vîrf, necesitînd price
pere, instruire continuă, 
atenție, disciplină severă.

ștantin Mija, secretarul co
mitetului de partid și șef 
al serviciului producție. Și 
am aflat că preocuparea 
principală este închegarea 
colectivului, stabilirea de 
relații umane în spiritul 
normelor eticii și echității 
socialiste, înfrîngerea iner
ției. Există convingerea 
fermă că acest colectiv 
poate să ajungă la rezul
tate foarte bune.

Sînt aici oameni dornici 
să se stabilizeze în uzină, 
deci, mai ales într-o pe
rioadă de început, caracte
rizată și prin dificultăți de 
tot felul, acestor oameni 
trebuie să li se acorde ma
ximă atenție și încredere. 
Tocmai de aceea, greșelile 
nu se trec cu vederea, dar

se luptă pentru perfec
ționare continuă, 
politică înseamnă aici, în 
primul rind, muncă de la 
om la om, control sever, 
exemple, încurajări. Mun
ca 
tot 
în 
de 
înaltă calificare, tehnicie
nii. inginerii, organizațiile 
de partid și U.T.C., colec
tivul de conducere.

Am înțeles, între altele, 
că indiferența i se pare in
ginerului Ștefan Șuteu 
dușmanul cel mai înrăit al 
unui tînăr muncitor în 
formare. „Dacă nu respiri 
nu știu cite secunde, mori. 
Dacă nu muncești cum 
se cuvine cu zilele, cu 
săptămînile, aparent nu 
se-ntîmplă nimic. însă 
după o vreme, consecin
țele încep să se arate, și 
ele se pot dovedi neaștep
tat ds grave. Este nevoie 
ca un tînăr să vrea să 
muncească ; este nevoie, 
apoi, ca cei din jur să-1 
ajute. Numai pe calea a- 
ceasta se poate ajunge la 
satisfacții. Iar satisfacțiile 
sînt hotăritoare în forma
rea și stabilirea în uzină a 
unui tînăr muncitor". Ing. 
Aristide Buzuloiu, în urmă 
cu aproape 20 de ani, la 
numai 2—3 ani după ab
solvirea facultății, a fost 
numit șef de secție Intr-o 
uzină. Atunci a cîștigat ex
periență, în zile și nopți de 
frămîntări. Cum i se părea 
că este prea tînăr pentru 
funcția pe care o avea, 
și-a lăsat și mustață. A 
învins prin muncă. Do
rința sa este să-i convingă 
pe tinerii de la „Conect" 
că numai prin muncă se 
poate ajunge la împliniri. 
Ing. Constantin Mija se 
arată un dușman neîmpă
cat al activităților formale: 
trebuie să judecăm totul 
după rezultatele obținute, 
după eficiență.

Munca

profesională înseamnă 
muncă de la om la om, 
care sînt angajați șefii 
echipe, muncitorii cu

(Continuare In pag, a V-a)^/

• Omagiu unei conști
ințe artistice de înaltă 
ținută - EXPOZIȚIA 
IOAN ANDREESCU

© Atelierele-școală lu
crează din plin. Dar 
nu s-au încheiat pre
tutindeni planuri și 
contracte...
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DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR Ă

MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 
ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE

23. Comuniștii trebuie să acționeze pentru ca 
în fiecare colectiv să se asigure manifestarea 
liberă a spiritului de inițiativă al maselor, pentru 
valorificarea experienței si competenței lor, pentru 
participarea tuturor oamenilor muncii la condu
cerea activității întreprinderilor si instituțiilor, 
pentru dezvoltarea si întărirea democrației mun
citorești, socialiste.

în pagina a ll-a, comentariul 
nostru : „ DREPTUL LA INIȚIATIVĂ - O 
OBLIGAȚIE".

IN ZIARUL DE AZI
Rubricile noastre: ÎN CONFRUNTARE: SCRISORI Șl 
RĂSPUNSURI; FAPTUL DIVERS ; SPORT ; DIN TARILE 

SOCIALISTE; DE PRETUTINDENI

Rezonanta socială
a criticii literare

Domeniul criticii 
literare impune dez
bateri necontenit ne
cesare. Aparține cri
tica mai mult științei 
ori mai mult artei ? 
își exercită ea acțiu
nea după apariția unei 
opere, 
pozitiv 
sau are 
rator ? __ ._____
implică o abordare in 
spirit lucid, lăsînd să 
vorbească realitatea
istorică. în special ex
periența modernă.
Lucru normal. în 
puțin de o sută 
ani metodele și 
spectivele criticii 
îmbogățit mereu, 
ticul debutant r 
tăzi pornește în 
firesc de la un 
superior fată de 
de la începutul 
cului, 
persifla, 
diletantismul: 
care 
tere 
din 
este 
rat pentru a face lite
ratură (...) Știi să 
scrii ? ești literat. Știi 
să citești? ești critic!" 
Ironîstul avea 
dere. desigur, 
doliteratură și 
docritică.

Nefiind o 
lectură, ci un 
de reflecții, critica 
creează propriul 
obiect în măsura 
care confruntă și __ 
velă, stabilind dimen
siunile. calitatea și 
semnificațiile multi
ple ale vieții transfi
gurate. așa cum a- 
ceasta se degajă din- 
tr-o operă, de unde 
complexitatea între
prinderii și responsa
bilitatea 
tru a fi 
țintele, 
gate —
— nu sînt de ajuns.

pronuntîndu-se 
ori negativ, 

și un rol prepa- 
Răspuns urile

mai 
da 

per- 
s-au 
Co

de as- 
chip 

i nivel 
cel 

____ vea- 
cînd Caragiale 

îndreptățit. 
„Acela 

știe cum din li
se fac silabe și 
acestea cuvinte 
destul de prepa-

Heliade. în secolul 
trecut, sau un H. Sa- 
nielevici mai aproape 
de noi. deși foarte 
cultivați, n-au putut 
deveni. în critică, va
lori exemplare, fi
indcă. printr-un feno
men de dilatație a eu- 
lui propriu, n-au pă
truns în substanța o- 
perelor. cînd impor
tant era să și le apro
pie metodic. Actul 
critic presupune, prin
tre altele. interes 
pentru operă, partici
pare. comprehensiune.

însemnări de 
Constantin 
CIOPRAGA

în ve- 
o pseu- 
o pseu-

banală 
sistem 

iși 
ei 
în 

re-

socială. Pen- 
critic. cunoș- 
oricît de bo- 
indispensabile

ca moduri de introdu
cere în zonele ei pro
funde. De vreme ce 
opera nu e un produs 
în sine, ci, dimpotri
vă, expresia unei to
talități de condiții ma
teriale. psihice și mo
rale. orice ignorare a 
acestora din urmă se 
va resimți în judecă
țile critice. Există 
saeculum, adică 
spirit al veacului, 
în cazul nostru, 
națiune, oricine 
recunoaște un 
specific epocii 
liste, 
bligă la meditație. 
Dacă marile opere cu
prind o întreagă uma
nitate. explicarea lor 
reclamă cea mai aten
tă concentrare de mij
loace. dar înainte de 
toate deschidere spre 
viață. Criticului 1 se 
cere, precum actoru
lui. capacitatea de a 
trăi pe planurile cele 
mai variate pentru ca 
astfel să evite, ca no
cive. îngustimile, op
tica unidimensională.

un 
un 
iar 
ea 
va

climat 
socia- 

realități ce o- 
la

exclusivismul. Dialo
gul intră în normele 
curente ale vieții și 
artei. A considera că 
nici o altă părere decit 
opinia personală nu 
merită audiență, a 
crede că gloria sau 
neantul unui scriitor 
pot tine de sentințe 
fără apel — lată gra
ve erori. Dacă aspira
ția de a rosti ultimul 
cuvînt — deși alte so
luții sînt mai îndrep
tățite — devine, nu o 
dată, comică, îndoiala 
critică, semn al since
rității. dovadă a con
științei relativității, 
onorează și conferă 
prestanță morală. Cîțl 
critici au tăria să se 
autorevizuîască. rec- 
tificindu-și opiniile 
mai vechi, dovedite 
inexacte ? E. Lovines- 
cu. una din marile 
voci ale criticii româ
nești. a făcut-o. în 
numele factorilor su
biectivi și obiectivi 
care determină mu
tația valorilor esteti
ce. Acum mai bine de 
o jumătate de veac. 
G. Călinescu, tînăr. 
se întreba dacă are 
„cădere să judece" 
opera Iul E. Lovines- 
cu (primul volum din 
Istoria literaturii ro
mâne contemporane), 
precizînd. printre alte
le : „Dacă greșesc, 
greșesc din neiscu- 
sință, iar nu din por
nire"...

Revenind la Între
bările de la începutul 
acestor reflecții, vom 
observa că. benefi
ciind de mijloace de 
investigație clasice și 
modeme, contribuind 
la explicarea și pro
gresul artei, critica li
terară se ridică de la 
manifestări indivi-

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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OMUL - MUNCA ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ
Cînd, după zile de studii, analize 

ți dezbateri, totul părea hotărît — 
Întreprinderea urma să solicite fon
duri pentru extinderea secției de 
prelucrări mecanice. întrucît vechea 
secție nu mai făcea fată solicitări
lor — propunerea unui muncitor. 
șef de echipă, a. venit ca o ploaie 
mănoasă. „De mal multă vreme mă 
frămîntă cum să rezolv problema 
creșterii capacității de producție a 
secției noastre. Am stat după pro
gram și, Împreună cu oamenii din 
echipă, am început să facem fel de 
fel de măsurători. Pînă la urmă am 
ajuns la concluzia că nu ne tre
buie nici un ban în plus. Totul e să 
ne organizăm mai bine munca. Pro
punerea noastră credem că merită 
să fie luată in seamă..."

„Mtine discutăm în ședința co
mitetului oamenilor muncii situația 
secției prelucrări..." — conchide di
rectorul. Rezultatul 7 Nu numai că 
Întreprinderea a renunțat la o in
vestiție aparent iminentă — de 
cîteva milioane de Iei — dar a ciș- 
tigat timp deosebit de prețios. Tn 
citeva zile, propunerile muncitoru
lui aveau să fie operativ aplicate. 
„Locul ingust" a încetat de a mai fi 
o problemă pentru întreprindere...

Asemenea intervenții, determina
te de dorința de a pune umărul, 
de a înlătura lipsurile, de a face ca 
lucrurile să meargă mai bine, le 
găsim multiplicate în mii și mii de 
ipostaze la scara întregii țări. Mun
citorul despre care vorbeam și-a 
exercitat cu acest prilej un drept, 
și-a îndeplinit o obligație izvorîte 
din dubla calitate de proprietar și 
producător. Un drept democratic. 
A cerut să se rezolve o Droblemă 
arzătoare pentru colectiv. în spiritul 
eficienței, dar. în același timp, cu 
simț de răspundere a gîndit el în
suși o soluție, a propus soluții șl 
mai important apoi este faptul că 
spusele, propunerea, inițiativa sa au 
avut ecou, au căpătat viată. Din 
asemenea idei, nu numai ascultate 
cu atenție, Ci transformate în pro
grame și în măsuri concrete dc ac
țiune, traduse In viață, pas cu pas, 
din toate acestea repetăm, se con

stituie marea bogăție de fapte și 
atitudini Înnoitoare din viata unită
ților și a instituțiilor noastre. Ele se 
adaugă ca o importantă forță a pro
gresului înregistrat de industria 
noastră, de întreaga economie, de 
Întreaga viață socială.

înscrierea în Programul partidu
lui, în Codul etic a unor prevederi 
cum sînt cele referitoare la dato
ria comuniștilor de a lupta pentru 
manifestarea liberi a spiritului de

ții, astfel îneît fiecare angajat să sa 
poată simți nu simbolic, ci efectiv 
antrenat în conducerea întreprinde
rii sau instituției socialiste. Prin 
lege au fost constituite organele de 
conducere colectivă — comitetele 
și consiliile oamenilor muncii — în 
unități și instituții : au fost insti- 
tuționalizate ca foruri colective de 
conducere adunările generale ale 
oamenilor muncii. Pornind de la 
acest cadru organizatoric larg de-

re. de a fl In primele rlndurl In 
lupta cu rutina si comoditatea. 
Fiecare comunist are dreptul, dar 
și datoria, de a manifesta inițiativă, 
precum și obligația de a lupta pen
tru promovarea ci.

într-un colectiv In care își face 
loc pasivitatea fată de nou. iniția
tiva si ideile vor fi din ce în ce 
mai rare. Si. dimpotrivă. într-un 
colectiv caracterizat prin receptivi
tate — față de fiecare propunere.

DREPTUL LA INIȚIATIVĂ 
-0 OBLIGAȚIE

inițiativă al maselor, pentru va
lorificarea experienței, pentru parti
ciparea tuturor oamenilor muncii Ia 
conducerea activității întreprinderi
lor și instituțiilor, dezvoltarea și 
întărirea democrației muncitorești, 
socialiste dau expresie forței creatoa
re a tuturor oamenilor muncii, ca
pacității lor de a gindi și a acționa 
ca adevărați producători și proprie
tari în societatea pe care o făurim. 
Iar scopul acestor prevederi, țelul 
lor este să pună în valoare expe
riența și competenta fiecărui om. 
la fiecare loc de muncă, să stimu
leze. să antreneze inițiativa, s-o 
mobilizeze împotriva inerției, a ru
tinei, în numele progresului între
gii colectivități.

Societatea noastră a creat un ase
menea cadru politic, organizatoric 
și juridic, îneît în fiecare colectiv 
libera exprimare a unei initiative, 
participarea oamenilor muncii la 
conducere să se poată manifesta 
plenar, fără nici un fel de restric-

mocratic. datoria morală a fiecărui 
comunist — muncitor, țăran, inte
lectual, director sau maistru — indi
ferent de răspunderea pe care o 
are, este aceea de a asigura ca tot 
ce are mai bun un om. ca expe
riență practică profesională si de 
viată, să fie valorificat în folosul 
societății.

Codul etic înscrie în mod expres 
datoria tuturor comuniștilor de a 
contribui fiecare în parte, si toti la 
un loc. pentru întărirea rolului a- 
cestor instituții democratice. Se cu
vine subliniată în mod expres a- 
ceastă îndatorire pentru că există 
uneori tendința de a se acredita 
părerea greșită că ideile, inițiati
vele ar fi doar apanajul unor oa
meni cu o anumită pregătire si. 
eventual, cu o anumită funcție. Co
dul etic neagă o asemenea falsă pă
rere. afirmînd îndatorirea fundamen
tală a fiecărui comunist de a gîndi și 
căuta în permanentă soluții pentru 
îmbunătățirea activității în sectorul 
tn care lucrează sau in alte sectoa-

fată de inițiativă — spiritul creator 
va fructifica din plin spre binele 
tuturor.

în lumina acestui adevăr, cadrele 
de conducere au datoria să asigure 
înfățișarea liberă, sinceră a punc
telor de vedere, chiar contradicto
rii. care analizează și prin alte un
ghiuri de vedere problemele discu
tate, care oferă o multitudine de 
variante din care apoi să se aleagă 
cea judicioasă, optimă.

în lumina prevederilor Codului 
etic, revine ca o îndatorire ..ma joră 
a oamenilor care au diferite înves
tituri sociale să acționeze cu hotă- 
rire pentru aplicarea în practică a 
tuturor ideilor valoroase. în unele 
unități însă pot fi întîlnite mani
festări de tergiversare, de ignora
re. în ultimă instanță, a propune
rilor si sugestiilor formulate de că
tre oamenii aflați în clocotul mun
cii. Or. se știe, inițiativa, experien
ța capătă valoare numai dacă se 
materializează în ceva, numai în 
focul practicii își dovedesc acestea

utilitatea pentru societate. Orice 
idee novatoare, tot ce are valoare 
practică pe plan economic, social 
sau politic să fie fructificat cu ma
ximă operativitate. Adeseori, o 
știm, propunerile, sugestiile nu sint 
„elaborate" in toate amănuntele, 
nu au încă șlefuirea unui produs 
finit. Este de aceea firesc ca toc
mai inițiativei aflate intr-un ase
menea stadiu să i se acorde cea 
mai mare atenție. Să se depună o 
muncă stăruitoare. responsabilă 
pentru a pune în lumină sîmburele 
de adevăr, pentru a încuraja fluxul 
de inițiativă care să primenească, să 
determine o activitate mai bună. 
Să nu se cruțe eforturile pentru a 
extrage minereul prețios al gindi- 
rii colective, chiar dacă avem în 
fată o mare cantitate de steril. Ca
pacitatea de a te dovedi receptiv 
la inițiativă se manifestă tocmai 
prin stiinta de a descoperi acest 
grăunte valoros al inițiativei, al 
ideii utile.

Fiecare comunist, fiecare om al 
muncii trebuie să se dovedească 
preocupat de a afla soluții mai 
bune de lucru la locul lui de mun
că. să supună atenției idei valoroa
se si să lupte primul pentru apli
carea lor. Aceasta este una dintre 
expresiile supreme ale democratis
mului nostru. Angrenajul democra
ției noastre muncitorești, asa cum 
este el conceput de către partid, 
în spiritul deplinei egalități, repre
zintă cadrul propice pentru unirea 
tuturor eforturilor în afirmarea ini
țiativei. a spiritului novator, pen
tru promovarea în practiea de zl 
cu zi a Ideilor si propunerilor va
loroase ale maselor de oameni ai 
muncii, receptive la procesul de 
înnoire și perfecționare pe care ii 
trăim cu totii. Cu alte cuvinte, rea
lizarea adevăratei democrații mun
citorești. în spiritul Programului 
partidului, a Codului etic comunist, 
presupune nu numai posibilitatea 
participării oamenilor muncii la 
actul de conducere, posibilitatea 
exercitării controlului muncitoresc, 
dar si materializarea optimă, efec
tivă a tuturor acestor posibilități.

Viorel SĂLĂGEAN

Construcții noi de locuințe la Slatina Foto : S. Cristian

„Bătrînul“ și oțelul Prea grăbitele mirese...

N-a venit la Galați din 
cine știe ce colț de tară, 
chemat de evenimentul ză
mislirii noului fluviu de 
otel. S-a aflat de la început 
chiar acolo, la izvoarele 
lui. Căci Angel Lungu este 
gălățean. Aici a început 
că muncească, prin ’49, ca 
lăcătuș mecanic, la șantie
rul naval. Cînd s-a ridicat 
combinatul a făcut doar 
un pas către platformă șl 
iată-1 siderurgist. Muncă 
spectaculoasă 7 Valuri de 
foc lichid 7... Nicidecum. 
El și-a ales un loc mai pu
țin „de emblemă" pentru 
noua industrie : un atelier 
de ajustaj. Dar este atelie
rul ajustai al laminorului 
de benzi la rece. Si se vede 
că Angel Lungu s-a dus 
exact‘acolo unde se simțea 
om potrivit Ia locul potri
vit — altfel n-ar fi fost 
promovat șef al unui 
schimb (pînă la asta, de
sigur, ți-a făcut, ca tot 
omul cu dragoste pentru 
meserie, școala de maiștri, 
a acumulat cunoștințe, s-a 
maturizat, a mai crescut 
niște oameni — cîteva 
zeci, piue cei trei flăcăi 
de-acasă — s-a învrednicit 
ți de răspunderi în orga
nizația de partid).

...Am Început discuția eu 
Angel Lungu chiar in ate
lierul de ajustaj. unul din 
locurile care, cum ar spune 
poetul, „trăiesc nostalgia 
despărțirii de otel". Căci 
de aici oțelul pleacă, 
sub formă de pachete cu 
tablă de diferite dimen
siuni. ori In rulouri, spre 
mulțimea de beneficiari 
din tară sau de peste ho
tare. Pleacă otelul... Dar 
țeful de schimb nu nos

talgia acestei des
părțiri o așază în 
prim-plan.

— Sîntem punct 
terminus ne flu
xul tehnologic. 
Aici la noi este 
locul unde nu 
este îngăduită 
nici o întîrziere. 
Sigur, la nici un 
loc de muncă nu 
sînt îngăduite în- 
tîrzierile. dar aici 
mai mult decit 
oriunde întîrzie- 
rile devin nu nu
mai defecțiuni 
tehnice, ci și eti
ce. De ce 7 Pen
tru că orice întîr
ziere a noastră 
înseamnă o pier
dere din ritmul 
pentru care s-au 
bătut sectoarele 
anterioare. Orice 
accelerare din 
alte sectoare, ori
ce producție în

plus, orice raționalizare, 
orice economie de timp 
trebuie să na găsească pe 
noi. cei de la punctul ter
minus. gata pregătiți să 
intrăm în ritmul celorlalți, 
de fapt în ritmul întregului 
combinat.

în condițiile unor ritmuri 
sporite. în primele opt luni 
ale anului, aici s-a realizat 
o producție suplimentară 
de circa 15 000 tone tablă 
si bandă, adică de aproape 
două ori mal mult decit 
întregul angajament anual.

— N-am făcut decit să 
ne păstrăm in ritmul ce
lorlalți. spune, rece. Angel 
Lungu.

Apoi rostește rar. apă
sat : „Ne scuzați, trebuie 
•ă-i dăm zor". Și. tntor- 
cîndu-se către „băieții" 
strînși in jurul unui nou 
lot de marfă gata de 
plecare, spune la fel, parcă 
deslușind un ceas, un ca
lendar nevăzute : „Hai. 
băieți, oțelul pleacă, dar 
noi rămînem. Și vine alt 
oțel...".

Și totuși, momentul are 
In el ceva festiv. Pleacă 
oțelul. Pleacă să devină 
mașini, utilaje, armături. 
Pleacă în tară, pleacă în 
Europa, pleacă pe alte con
tinente. Nu se poate să 
nu-l mai privești o dată, 
să nu-l auzi cum sună, să 
nu-l mingii cu un deget. 
Dar omul de-aici. de la 
punctul terminus, un co
munist de la Dunăre — ca 
atîtia alții de pe baricadele 
industriei tării — rămîne, 
obsedat de trecerea timpu
lui. rostind mereu ace
leași vorbe : „Dați-1 zor. 
băieți !“

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

— Totul s-a petrecut atit 
de repede. îneît nici n-am 
avut vreme să mă dezme- 
ti cesc.

— A fost cumva o dra
goste fulgerătoare 7

— Nu, nu-i vorba de asta. 
Sînt sigură că altceva a fost 
la mijloc...

Pornim în căutarea aces
tui altceva care a răvășit o 
viață de om. A răsturnat 
tot ceea ce părea statornic. 
A lovit necruțător in prie
teniile de pînă atunci. în 
visele de fată... Care-i nu
mele acestui uragan și cum 
de a izbutit să bintuie atît 
de violent o existentă ome.- 
nească 7 înainte de a ajun
ge aici, să Vedem mai întii 
cum se înfățișa pînă de 
curînd viata lui S.G.. din 
București. Dună propria-i 
confesiune, se bucura de o 
tinerețe frumoasă. Curată. 
Trăită între cărți. Cu prie
tenii trainice. Cu încrederea 
că acești ani demni se vor 
prelungi firesc, la timpul 
potrivit. într-o viată de fa
milie proprie.

Timpul potrivit a deschis, 
se pare, ușa încăperii plină 
cu rafturi de cărți, unde lu
cra Ș.G.. odată cu un străin 
ce-și petrecea vacanta in 
România. Și nimic n-a mai 
fost ca înainte...

întreb :
— Era chiar cavalerul 

mult visat 7
— Nu... Nici vorbă... Ne 

despărțea, mă refer la vîrs- 
tă... un sfert de secol ! 
Dar...

Dar omul acela s-arăta 
extraordinar de grăbit. „Ne 
căsătorim, te iau cu mine 
și-ți arăt lumea. Trebuie 
Insă să-i dăm zor. pentru 
că am nișțe afaceri urgente. 
Intr-un anume continent, 
care nu mai pot fi ami
nate".
.N-a întrebat-o dacă îl 
place sau nu. Dacă nu se 
Împiedică de vîrsta lui. 
Dacă n-o supără faptul că 
o biciuia din urmă numai 
cu afacerile lui. în fond, 
omul obișnuit să vîndă și să 
cumpere, crezînd sincer în 
principiul lui de viată: „ba
nul deschide toate ușile", a 
tratat și această „afacere" 
după aceleași norme. Nici 
S.G. nu-și pune întrebări. 
Și erau destule care abia 
așteptau să fie rostite. Ce 
anume o mîna spre acest 
pas 7 Ce speranțe își lega 
ea de omul care a intrat 
brusc pe ușa existentei ei 7 
Cit de trainice erau legătu
rile — dacă erau ! — și de 
ce natură, de vreme ce

afectele, dragostea nu avu
seseră nici timp și. vai I 
nici motive să se înfiripe, 
darmite să prindă rădăcini 7

— Aștepta ca pe ghimpi 
rezultatul demersurilor în
treprinse. reconstituie acum, 
întrucîtva blazată. S.G. Și 
eu mă gindeam că așa o fi 
firea lui. Sau așa obișnuiesc 
oamenii pe acolo. Sau poa
te treburile despre care-mi 
vorbise erau într-adevăr 
presante. Speram însă că 
totul se va rezolva. Mă gîn- 
deam că îmi va arăta lu
mea. Si atunci nu mă mai 
neliniștea deloc nerăbdarea 
lui. Nici faptul că-mi vor
bea tot timpul de afacețj si 
nicibdată:ide -Utibire...

Mî’nile' n-au astîmpăr. 
Obrazul răscolit trădează 
tensiunea din adine. Expe
riența trăită a lășat urme.

conviețuire — mă corec
tează.

— De ce 7
— în primele șapte zile 

am locuit singură. într-un 
hotel.

— Motivul 7
— Știu... nu-i grozav de 

plăcut pentru mine... dar 
voi ajunge și la acesta. De 
la hotel m-a mutat la o altă 
adresă în orașul în care ne 
stabilisem. Locuiam tot sin
gură. în două luni, soțul 
meu a venit doar de două 
sau trei ori să mă vadă. 
Stăteam ca sechestrată, in 
cameră, toată ziua. Seches
trată și inutilă. Apoi... Apoi 
o împrejurare oarecare m-a 
puS‘ fată în față eu realita
tea : soțul meu era de fant 
căsătorit I Nu-mi este ușor 
să soun prin cuvinte cum 
m-am simțit atunci, in fata

Anchetă socială

...Vine și clipa plecării. 
„Dincolo" — unde au a- 
juns — o întâmpină ostil 
o tînără de virsta proaspe
tei mirese : fiica lui. Pre
tinsele afaceri 7 Povești de 
legănat copiii. Tratamentul 
aplicat de mult prea tom
naticul soț 7 Mai dur decit 
unei servitoare neconștiin- 
cioase. Luna de miere 7 Un 
calvar ce culminează cu 
azvîrlirea in stradă.

— De ce oare ne gîndim 
abia in ceasul al treispre
zecelea ! murmură acum, 
mai mult pentru sine. S.G.

— La ce anume 7
— La pasul cel mai im

portant din viată.
Nu este deloc în intenția 

noastră să arătăm cu dege
tul intr-o parte sau alta. 
Dar măcar acum. în al 
„treisprezecelea ceas". S.G. 
ar putea să-și pună măcar 
o întrebare și sieși : ce a 
făcut ea pentru a evita dru
mul pînă aici, la ora ne
cruțătoare a adevărului 7

Răscoli toarea întrebare 
poate să și-o pună, la fel 
de bine, si V. L. împre
jurările dramatice prin care 
a trecut i-au așezat pe 
umeri povara unui anume 
scepticism care se observă. 
Cunoaște și ea un om : i se 
pare că se află fată în fată 
cu marea dragoste : se că
sătorește urgent și pleacă 
în tara lui.

— Ați conviețuit cu el 
doar... două luni...

— E un fel de a spune

minciunii. Am crezut că to
tul se sfîrșește aici. Și 
m-am reîntors, și caut acum 
să-mi aflu un rost al meu. 
. Da, tinerețea Victoriei L. 
a eșuat într-o minciună. 
Făt-Frumosul care a bătut 
la poarta inimii ei s-a do
vedit pînă la urmă a fi un 
ordinar bigam, un escroc 
sentimental.

„Era chiar cavalerul mult 
dorit 7". „Nici vorbă...". Ca 
martor involuntar la ofite- 
ruî^stării civile, stai mut și 
te minunezi cîteodată pri
vind originalele perechi de 
miri. El. plin de viată, ori 
călătorit spre meleagurile 
noastre împins de cine știe 
ce beteșuguri ale vîrstei. 
decis subit să înceapă o 
„nouă viată", cu aleasa ini
mii. Aleasa 7 Aflată la vîrs
ta obrajilor îmbujorați de 
candorile anilor tineri.

„Vino cu mine și-ți arăt 
lumea 1“ declară pretenden
tul la mîna adolescentei,, 
promițîndu-i luna si soarele 
de pe cer. Și fata, cu bujo
rii vîrstei în obraz, cu dis
ponibilitatea de imaginație 
a anilor puțini. își constru
iește din iluzii strașnice 
proiecte de viață. Așa cum 
a văzut ea tn destule filme 
străine colorate — de care 
nu prea duc lipsă ecranele 
noastre — unde totul este 
vis și poezie, miere si hu
zur. De parcă toate codane
le din lume și-ar începe 
ziua cu o baie într-o 
piscină albastră, cu masa

servită împărătește pe iah
tul personal, cu o călătorie 
de agrement în aeronava 
familiei...

„Vino cu mine și-ți arăt 
lumea !“. La simpla rostire 
a acestor cuvinte fata pre
dispusă la aventură este 
paralizată. își pierde axul 
existentei ei, uită că face 
parte dintr-o lume a ei, cu 
gîndurile și idealurile cu
rate despre viată, despre 
viitor, cu afecțiunea celor 
din jur pe care nici cea mai 
convingătoare imagine de 
paradis care nu există nu le 
poate înlocui. Ea a înregis
trat doar ca o-fidelă bandă 
de megnAJoțen4raiul pe pi» 
dfcir tnăre'^jK'bSis si spuni 
cu ușurință iresponsabilă 
acel unic si superb DA. 
Călcind peste propriile sen
timente pentru că. am vă
zut. nu dragostea o chema... 
Călcind peste propriile nor
me morale deprinse în cli
matul vieții noastre. în care 
omul este cinstit și respec
tat, pretuit după existența 
lui demnă. în cultul mare
lui adevăr pe care se clă
desc relațiile dintre oameni. 
Cu alte cuvinte, prea gră
bitele mirese pornesc îna
inte cu pasul divorțului. Al 
divorțului fată de propriile 
sentimente, al divorțului 
față de îndatoririle morale 
și civice de cetățean demn 
al patriei noastre.

La această ontică strim- 
bă a fetei se cuvine poa
te alăturată și atitudi
nea iresponsabilă a unor 
părinți. Abandonată într-un 
spital, pe pămînt străin, 
una din aceste victime ale 
credulității părinților si ale 
propriilor ei erori, ale do
rinței aventurii mărturisite 
ori nu. sau ale calculului 
meschin, se va acuza și își 
va acuza violent părinții că 
au lăsat-o, orbi și ei ca și 
ea. să agrementeze sejurul 
de turist al unui individ 
fără căpătîi. dispus să se 
oprească la toate florile în 
interminabilul lui voiaj prin 
existență.

Da. tinerețea e un dar 
superb al omului, cu care 
pornește de aici spre matu
ritatea vieții. E un dar și nu 
o floare oarecare, la mar
gine de drum pe care să 
și-o pună la butonieră, cîți- 
va pași, orice cavaler ră
tăcitor și dornic de aven
turi.

Iile TANASACHE

Pentru viaîa 
culturala 

a comunei 
Cernișoara

Și în satul nostru, 
cu șase sute de locui
tori — Cernișoara din 
județul Vîlcea — s-au 
făcut de mult simțite 
binefacerile civiliza
ției, se arăta într-o 
scrisoare adresată re
dacției. Avem în sat 
lumină electrică, tele
fon, transportul în co
mun spre orașe este 
bine organizat. Nu 
există însă suficient 
interes pentru activita
tea cultural-educativă 
de masă. Autorul scri
sorii se.referea în mod 
concret la lipsurile ce 
dăinuie de multă vre
me în privința vizio
nărilor de filme și a 
programelor de tele
viziune, în munca de 
răsoîndire a cărții.

Răspunzînd redac
ției, Comitetul pentru 
cultură și educație so
cialistă al județului 
Vilcea apreciază că 
activitatea cultural- 
educativă din acest sat 
nu răspunde „în to
talitate" cerințelor 
populației. Pentru în
dreptarea ' lucrurilor 
s-au ‘ st'âbîlit. urmă
toarele măsuri : Con
siliul popular local 
va asigura un mijloc 
de transport special 
pentru deplasarea apa
ratelor de proiecție în 
toate satele comunei ; 
săptămînal se va pre
zenta în fiecare sat cel 
puțin un spectacol ci
nematografic. pe baza 
unui program precis ; 
întreprinderea cinema
tografică județeană va 
deplasa periodic ca
ravana în această co
mună pentru prezen
tarea de spectacole ; 
televizorul și aparatul 
de radio vor fi instala
te în sala căminului 
cultural, unde vor 
funcționa după un pro
gram afișat ; biblioteca 
va fi deschisă patru 
zile pe săptămînă, cîte 
două ore zilnic.

Totodată. în răspuns 
se sublin’ază că orga
nizația U.T.C., căreia 
îi este încredințată 
conducerea acestui că
min cultural, în co
laborare cu condu
cerea școlii generale, 
va întocmi un program 
concret de manifes
tări cultural-educative 
și distractiv-recreative. 
Realizarea programu
lui va fi urmărită în- 
deaprdape de organele

locale de partid și de 
stat.

Cine se atinge 
de averea 

obștească...
Cooperativa agricolă 

de producție Coțofă- 
nești din județul Ba
cău nu obține rezulta
te pe măsura posibili
tăților de care dispu
ne, din pricina faptu
lui că președintele a- 
cesteia și inginerul-șef 
comit abuzuri în dau
na avutului obștesc. în 
loc să facă tot ceea ce 
este posibil pentru 
păstrarea și dezvolta
rea averii obștești — 
sarcină de căpetenie 
a tuturor membrilor 
cooperatori și mai cu 
seamă a celor din con
ducere — aceștia abu
zează de funcțiile 
ce le dețin pentru a-și 
crea, lor și altora, 
avantaje materiale ne
cuvenite. Scrisoarea, 
care conținea aspecte 
concrete, a fost trimi
să, spre cercetare, 
Comitetului județean 
de partid Bacău. în 
răspunsul adresat re
dacției se subliniază 
că, într-adevăr, din 
dispoziția inginerului- 
șef Nicolae Păvăloiu n 
fost tăiată o bovină 
din cele destinate a fi 
îngrășate. Carnea a 
fost vîndută în mod 
ilegal unui cetățean,

Concis,

* pentru pregătirea unei 
nunți. De asemenea, 
N. P. și-a luat dreptul 
de porumb pe 1974 din 
produsele destinate 
hranei animalelor, de 
la moara cu ciocănele, 
lucru nepermis. Nu s-a 
confirmat cu certitudi
ne că a luat porumb 
de două ori cu același 
bon. „Este adevărat că 
atît președintele C.A.P., 
cit și inginerul-șef nu 
au utilizat și gospodă
rit corespunzător in
stalațiile .pentru irigat 
și altele" — se preci
zează in răspuns.

Referindu-se la mă
surile stabilite, în răs
puns se subliniază că 
„față de abaterile să- 
vîrșite, secretariatul 
Comitetului județean 
de partid Bacău a dis
pus ca inginerul N. 
Păvăloiu să fie pus in 
discuția organizației de 
partid și, în același 
timp, să fie Înlăturat 
din funcția de inginer- 
șef al C.A.P. Tot
odată, s-a hotărît ca 
președintele C.A.P., 
Gheorghe Fulga, să fie 
pus în discuția organi
zației de partid ; con
ducerii U.J.C.A.P. i s-a 
trasat sarcina să ana
lizeze activitatea aces
tuia, pentru ca la fi
nele anului să facă 
adunării generale o 
propunere în care să se 
arate dacă G. F. poa
te sau nu să mai fie 
președinte al C.A.P.“.

la obiect
Consiliul popular al județului Gorj — inspec

toratul școlar : Ca urmare a abaterilor semna
late în scrisoare, profesorul Sanda Nicolae a 
fost schimbat din funcția de director al școlii 
generale Săulești.

întreprinderea județeană economică a coope
rației de consum Arad : Au fost asigurate mij
loacele financiare necesare terminării și punerii 
în funcțiune a brutăriei din comuna Craiva. 
Șantierul de construcții al U.J.C.C. Bihor s-a 
angajat să execute lucrarea. Termenul, cu toate 
insistentele, nu s-a putut stabili decit in tri
mestrul al IV-lea a.c.

Consiliul popular al municipiului Piatra 
Neamț : S-au luat măsuri ca fierul vechi să 
fie predat de către toate unitățile la depozitul 
I.C.M. ; cantitățile de fier vechi risipite acum 
vor fi strinse și predate depozitului I.C.M. de 
către sectorul de salubritate al întreprinderii 
județene de gospodărie comunală și locativă.

întreprinderea de transporturi auto Suceava : 
în urma anchetei efectuate, șoferul Ion Androni- 
cescu a fost sancționat cu diminuarea remunera
ției cu 10 la sută pe timp de două luni și i s-a 
atras atenția că dacă nu-și schimbă atitudinea 
va fi înlocuit de pe autobuzele ce transportă 
călători.

Răspunsul primit nedumerește. Se așteaptă 
oare ca respectivul șofer să mai schilodească si 
pe altcineva 7 Pentru că autoarea scrisorii. C.S., 
profesoară, sesiza : „Șoferul mi-a spus să cobor, 
căci pe mașină el este stăpîn. M-a îmbrîncit, ( 
produeîndu-mi o leziune la picior".

Neculal ROȘCA

Tinere, spre ce meserie îți îndrepți pașii ?
(Urmare din pag. I)

• DIN NOU DESPRE CUVINTUL 
„TOVARĂȘ". îi mulțumim lui 
Gheorghe Tomescu din Reșița nu 
numai pentru opiniile sale atit de 
clar și de convingător exprimate in 
legătură cu Înalta calitate de „to
varăș". Apreciem lunga-i scrisoare 
și pentru că el a găsit de cuviință 
că o păreje în această temă nu poa
te fl enunțată fără a-ți recapitula 
întreaga viată. G. T. rememorează 
deci momentele cruciale ale biogra
fiei personale, ne istorisește Intîm- 
plări interesante, crîmpeie din atitu
dinea fermă a părinților săi. Cobo- 
rîm odată cu corespondentul în as
primea minelor. în anii naționali
zării. simțim odată cu el cum fiecare 
lopată de cărbune devenea un cald 
și concret mesaj de conștiință către 
țară, o strlngere de mină tovără
șească, reținem șl argumentele din 
viata și munca sa de astăzi într-o 
secție a vestitei întreprinderi con
structoare de mașini reșitene. Cu 
discernămlntul cfștigat prin fapte, 
cu patetismul autentic permis de 
realizări, transcriem principalele 
concluzii ale corespondentului : 
„Pentru mine, cuvlntul tovarăș a

fost și este scump și nu îl adresez 
oricui. Numai cui cred că îl merită, 
în rest, intru direct în subiect... Ini
ma nu-mi dă ghes să spun «tova
rășe» Înainte să văd că cineva me
rită. La mine «tovarășe» nu este 
un cuvînt de politețe. Am învățat 
la seral. Am avut «tovarăși» pro

gusturilor consumatorilor. Dar, 
fiind observator al comportărilor 
din jur. R. T. depistează o anumită 
maladie a consumului licorii res
pective nu cu dulceață și apă rece, 
ci cu., timp de muncă. E adevă
rat că băutura stimulatoare a de
venit pentru unii pretextul de a

DIALOG CU CITITORII
fesori și «domni» profesori, în 
funcție de omenia lor. Promoția 
noastră nu a umblat cu căciuleala. 
Pe acei profesori cărora le solici
tam să vină și duminica să ne dea 
consultații, cînd eram și noi mai 
liberi. îi consideram tovarăși".

• CAFELICISMUL. „Nu sînt un 
dușman al cafelei și mie îmi place 
cafeaua" — ne anunță Radu Trifon, 
din București. în deplină cunoștin
ță de cauză că se adresează unei 
rubrici de etică și nu de sondarea

pufăi din orele de program ca 
dintr-o narghilea, combinînd ca
feaua cu șueta : „timpul trece, 
leafa merge". Ca și corespondentul 
bucureștean, ne întrebăm : citi din
tre cei care jertfesc acestui tabiet 
sferturi, jumătăți sau ore prețioa
se din programul legal de activi
tate rămîn tot atita vreme, din 
proprie inițiativă, să-și termine lu
crările, ori să se adreseze coordona
torilor cu rugămintea : „dați-mi 
ceva în plus de lucru, am prins 
puteri stînd la o cafea și la un

pahar de vorbă" 7 Autorul scriso
rii lucrează de 30 de ani la calea 
ferată, este deci un om al exacti
tății la minut. Ne permitem însă 
să adăugăm că năravul surprins 
nu este numai o posibilă scurgere 
de timp. El se asociază, ca orice 
deficientă, și cu alte carențe. Una 
dintre ele este calitatea servicii
lor, mai ales în funcțiile Care im
plică legătura cu publicul. Sor- 
bitorul de cafea nu pregetă ade
sea să-și apere timpul cafelei cu 
prețul trimiterii solicitantului la 
alt ghișeu (să se răcească altuia 
cafeaua) sau în altă zi Problema 
micii cafeluțe poate deveni și 
mare...

• O SECUNDA ! Ion Butnaru — 
Bacău : Vă dorim succes în defi
nitivarea amintirilor din satul na
tal. Vasile Donici — Roman: Scrie
ți-ne mai pe larg. Grigore Corpă- 
cescu — București : Asemenea 
scrisori, detaliate, argumentate, ne 
ajută In muncă. Veți întîlnf în 
paginile ziarului atitudini critice 
în cazuri asemănătoare cu cel 
semnalat.

Eu iau doar cit îmi trebuie I
Desen de Șt. COCIOABĂ

muncă, ce angajări noi e-au făcut 
etc.

La prima vedere, cele înfățișate 
de primul secretar al U.T.C. din mu
nicipiu par firești, simple. în rea
litate însă, ele ascund numeroase 
căutări. încă destule imperfecțiuni, 
pentru că nimic nu este mai delicat 
decit munca pentru orientarea pro
fesională a acestor tineri, discuțiile 
cu acești adolescenți plini de sen
sibilitate, dar și de visuri insufi
cient conturate. Iată un caz. între a- 
titea altele, care ilustrează modul 
specific în care se lucrează.

Rusu Natalia, rihtuitoare la Între
prinderea „Crișul". are 19 ani și o 
dorință fantastică de a Învăța.

— După ce am terminat școala ge
nerală aici. în Oradea, am vrut să 
urmez un liceu industrial. N-am 
reușit la admitere, dar doream în 
continuare să învăț. în acele zile, 
am primit acasă o carte poștală prin 
care eram invitată la casa de cul
tură. la cabinettll de orientare pro
fesională. M-am dus, deși nici nu 
voiam să aud de încadrare în cîm- 
pul muncii. Eu voiam să învăț, nu 
să lucrez. Cei de acolo au discutat 
îndelung cu mine. O dată, de două 
ori... Și m-au făcut să înțeleg că 
munca nu exclude învățătura. M-am 
angajat la „Crișul", iar acum sînt in 
anul III. la seral, la Uceul „Goidu" 
din Oradea.

— I-ai mai căutat vreodată pe cel 
care te-au ajutat să depășești acel 
moment dificil al vieții 7

— M-au căutat ei pe mine... S-au 
tot interesat cum mă descurc, pînă 
•-au convins că am prins drag de a-

ceastă fabrică, de oamenii ei. că voi 
rămîne negreșit aici.

în lanțul orientării profesionale ce 
începe pe băncile școlii și continuă 
Ia oficiul forțelor de muncă, cabi
netul de informare și orientare pro
fesională este așadar o verigă acti
vă. După cum o atestă faptele, el nu 
urmărește atit plasarea în producție 
a tinerilor, cît crearea unui fertil 
cîmn educativ în care sămînta dra
gostei de muncă, a obligațiilor mo
rale fată de societate să rodească 
bogat. în acest context, programul 
său lunar de activitate si — mai 
ales — proiectele viitoare dobîndesc 
o semnificație aparte. Ni se vorbește 
aici despre vizitele pe care tinerii 
le-au făcut împreună cu psihologii 
și sociologii cabinetului în între
prinderile orădene, discuțiile deschi
se purtate cu acel prilej cu munci
tori fruntași, cu colegi de generați» 
care au ales cu hotărîre drumul pro
ducției și care, iubindu-și cu pasiu
ne meseria, vorbesc cu pasiune și 
căldură despre frumusețile „brățării 
de aur". Ne sînt arătate albumele 
întreprinderilor din oraș (pentru în
ceput ale fabricilor de tricotaje 
„Miorița", de mase plastice „Viito
rul", ale trustului de construcții lo
cale. dar exemplul lor este urmat în 
aceste zile și de alte colective de 
muncă orădene) aranjate frumos în 
vitrinele cabinetului. ...Fotografii, 
grafice, un inventar al meseriilor, un 
tabel ilustrînd cîștigurile muncitori
lor : într-un cuvînt — o carte de 
vizită răsfoită cu multă curiozitate 
de tinerii care vin aici.

„Asta-i tot", cum spunea unul din
tre interlocutorii noștri. Dar cît» 
căutări, speranțe și. desigur. Împli
niri. cîtă viată autentică se ascund 
sub aceste trei cuvinte.
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La însămînțarea griului
CALITATEA LUCRĂRILOR

condiția hotărîtoare a unei recolte sporite
Specialiștii recomandă
în această săptămînă. în toate județele se lucrează intens la semă

natul grîuluț Din ultimele date centralizate la ministerul de resort 
rezultă că, pînă la 6 octombrie, au fost însămînțate 841 300 ha cu grîu, 
ceea ce reprezintă 35 la sută din suprafețele prevăzute. în condițiile 
acestei toamne — umiditate scăzută în sol — se cere să se acorde 
cea mai mare atenție calității lucrărilor, atît la pregătirea terenului, 
cit și la semănatul griului, astfel incit să existe garanția că in anul 
viitor vor fi obținute recolte bune la hectar. în legătură cu desfășu
rarea semănatului, tov. dr. docent Cristian HERA. director științific 
la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, 
face cîteva precizări si recomandări.

Cercetările au stabilit modul de comportare a griului în condiții de 
secetă prelungită, atît toamna, la semănat, cît si la desprimăvărare. 
Studiile efectuate în casa de vegetație si experimentările din cîmp au 
avut drept obiectiv să stabilească la ce nivel de umiditate boabele de 
grîu răsar normal si uniform, astfel încît să rezulte plante bine dez
voltate. care să dea recolte mari la hectar, Nu este pentru prima dată 
cînd însămînțarea griului se face în sol uscat. Chiar și in toamna 
anului 1973 condițiile de lucru au fost oarecum asemănătoare. De 
aceea, putem indica unele măsuri prin aplicarea cărora să se asigure 
o răsărire normală a plantelor :

LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE A TERENULUI trebuie să aibă ca 
scop conservarea apei în sol și reducerea pierderilor de umiditate la 
pregătirea patului germinativ. în acest-scop se va lucra cu grapa cu 
discuri, cu ajutorul căreia se poate realiza un strat afinat la adînci- 
mea de 8—12 cm. atunci cînd discuirea se face în cruciș.

ADÎNCIMEA DE SEMĂNAT trebuie să fie mai mare cu 1—3 cm 
decît in anii cli umiditate normală. în felul acesta se va asigura o 
Înrădăcinare mai bună si se va evita pericolul de „descălțare" a plan
telor în caz că iarna va fi cu zăpadă putină.

NORMA DE SĂMÎNȚĂ trebuie sporită. în unele zone agricole, cu 
circa 10 la sută fată de anii normali, pentru a exista garanția obți
nerii unei desimi corespunzătoare a plantelor.

Specialiștii din unităti sînt cei în măsură să stabilească, cunoscînd 
Bituatia de la fata locului, cum trebuie procedat în fiecare caz în 
parte. De aceea, e bine să se consulte cu cercetătorii de la stațiunea 
cea mai apropiată și să decidă prompt cum să se execute pregătirea 
terenului si semănatul.

Din județe ni se semnalează:

OLT La cîmp — control exigent

în cooperativele agricole din ju
dețul Olt se vor însămînța în a- 
ceastă toamnă 105 080 hectare cu 
grîu, orz și culturi pentru masă 
verde. Pînă la această dată, grîul a 
fost însămînțat pe mai bine de

30 000 hectare, din cele 84 000 pre
văzute. Cu toate condițiile grele de 
lucru — solul fiind uscat, trebuie 
pregătit prin discuiri repetate — 
mecanizatorii sînt hotărîți să însă- 
mînțeze grîul în teren bine pregătit.

„în majoritatea unităților agricole 
— ne spunea irig. Vasile Ciu- 
ciu, directorul direcției agricole ju
dețene, specialiștii, comisiile care 
răspund de organizarea lucrărilor de 
arat și semănat manifestă exigență 
sporită. Mijloacele mecanice lucrează 
grupat : imediat după recoltare și e- 
liberare, terenul este arat, discuit și 
apoi se însămînțează. Acolo unde 
este necesar, se folosește și tăvălu
gul. De asemenea, in sistemele de 
irigații au început să se facă udări 
de răsărire".

într-adevăr, în numeroase coope
rative agricole cadrele de conduce
re și specialiștii urmăresc cu răs
pundere respectarea regulilor agro
tehnice la însămînțarea griului. Ia 
cooperativa agricolă Vișina Veche, de 
pildă, calitatea lucrărilor este ire
proșabilă. Patul germinativ a fost 
bine pregătit, sămînța este încorpo
rată în sol cu multă grijă pentru ca 
nici un bob să nu rămînă la supra
față. La cîmp l-am întîlnit pe pre
ședintele cooperativei agricole, 
Ion Merișescu, care, împreună 
specialiștii unității, supraveghea 
deaproaoe mersul însămintărilor. 
flăm că din cele 450 hectare 
fost însămînțate pînă acum 
200, întreaga suprafață 
culturii griului fiind eliberată, arată 
și pregătită. în numeroase alte 
locuri, comisiile organizate de co
mandamentele comunale pentru a 
urmări calitatea lucrărilor de însă- 
mînțări controlează, parcelă Cu 
parcelă, cum a fost pregătit terenul, 
iau pe loc măsuri acolo unde consta
tă neajunsuri. Bine acționează co
misiile din Vulturești, Fărcașele, 
Dobrosloveni, Găneasa etc.

Cu toate că în ultimele zile rit
mul semănatului a fost intensifi
cat, nu se neglijează calitatea lu
crărilor. Astfel, unitățile din raza 
consiliilor intercooperatista Alunișul, 
Balș, Corabia, Găneasa, Movileai 
etc. au sporit ritmul mediu la în- 
sămînțărl cu 50—100 hectare. Ca ur
mare, cele mai mari suprafețe au 
fost însămînțate pînă acum în uni
tățile care fac parte din consiliul 
intercooperatist Corabia — 840 hec
tare, Alunișul — 1405 hectare, Mo- 
vileni — 850 hectare, Balș — 830 hec
tare etc. O problemă nerezolvată 
încă definitiv este cea a aprovizio
nării cu sămînță. Deși timpul este

foarte avansat, unitățile agricole 
mai au de ridicat ,de la „Agrosem" 
Caracal încă 1 800 tone sămînță. 
Mari cantități trebuie preluate de 
către cooperativele agricole Comă- 
nița — 58 tone, Cilieni — 46 tone, 
Văleni — 100 tone, Vîlcele de Jos — 
30 tone, Bîrza — 62 tone, Chilia — 
43 tone etc. Se impune ca in urmă
toarele două-trei zile întreaga can
titate de sămînță să fie ridicată 
pentru a se încorpora în sol numai 
grîu de foarte bună calitate.

Emllian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii'

f.NEAMT Dupâ

tov. 
cu 
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A- 
au 
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destinată

Constructorul poate munci nu numai satisfăcător, ci jchiar foarte 
bine, atunci cînd este hotărît să o facă. Preasamblînd la sol carcasa 
metalică a preîncălzitorulul, echipa lui Petre Marin va executa, în 
două săptămini. o lucrare care în mod obișnuit durează două luni

Prin lucrări de bună calitate la 
județul Teleorman, vor sâ reediteze

discuîrî repetate

se însămînțează
în județul Neamț 

griului pe cele 37 000 
ficate se desfășoară 
specifice acestei toamne, caracteri
zată prin lipsa aproape totală a pre
cipitațiilor. Iată și motivul pentru 
care, la indicația biroului comitetului 
județean de partid, au fost luate mă
suri speciale menite să ducă la pre
gătirea terenului în cele mai bune 
condiții. Astfel, în toate unitățile, in 
funcție de gradul de uscare a fiecă
rei tarlale, se execută după arătură 
cite 4—5 discuiri și pînă la 2—3 tă- 
vălugiri.

— Procedăm astfel, ne spune tov. 
Nicolae Grigoraș, secretarul comite
tului comunal de partid Oniceni. de
oarece ne-am convins că nici un 
efort nu este prea mare atunci cînd 
e vorba de calitate și de soarta re
coltei viitoare de grîu. Pregătirea 
minuțioasă a terenului ne-a permis 
ca și în aceste condiții grele să putem 
respecta graficul stabilit. însămînțînd 
pînă în prezent 230 hectare din cele 
500 hectare rezervate culturii griu
lui. Avem oameni ca brigadierul 
Gheorghe Rotaru, șeful de fermă 
Vasile Negumereanu, mecanizatorii 
Neculaie Iurașcu. Constantin Vintilă. 
Constantin Bîgu și alții care nu pre
cupețesc nici un efort pentru ca for
mațiile mixte pe care le conduc să 
lucreze bine. în flux continuu. înce- 
pînd de la strîngerea recoltei de po

însămîntatul 
hectare plani- 
în condițiile

rumb, eliberarea și pregătirea tere
nului și pînă la introducerea semin
ței sub brazdă.

Ca urmare, la cooperativa agricolă 
din Oniceni s-au creat condițiile ca 
însămîntatul griului să se încheie în 
prima decadă a lunii octombrie, așa 
cum prevăd normele pentru această 
zonă și în condiții de calitate 
rioară, lucru dovedit de altfel . 
procesele verbale de recepție întoc
mite pînă în prezent. Aceeași 
ție se acordă calității însămîntării 
griului și în unitățile aparținînd con
siliului intercooperatist Ion Creangă. 
Atît la Averești, Bălușești. Icușești, 
cît și la Ion Creangă au fost luate 
măsuri ca pentru fărîmitarea si ni
velarea corespunzătoare a terenului 
să fie utilizate la discuire si tăvălu- 
gire și grapele proprii din împleti
turi. „Și noi procedăm la fel. ne 
spune tovarășul Vasile Tomescu, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Bodești. Organizarea muncii la însă
mîntatul griului pe echipe mixte, la 
fel ca și în unitățile industriale, a 
dus la creșterea răspunderii oameni
lor nu numai în ce privește grăbirea 
ritmului lucrărilor, ci mai ales pen
tru executarea lor la un nivel cali
tativ superior. De fapt, 
suri pentru ca fiecare 
lucru să fie condusă 
destoinici, iar în unele

supe- 
și de
aten-

am luat mă- 
formatie de 
de comuniști 
situații chiar

semănat, membrii cooperativei agricole și mecanizatorii din Furculeștl, 
succesul din acest an: obținerea unei recolte mari de grîu la hectar

organizațiilor dede către secretarii 
partid pe brigăzi".

Sînt însă unități 
calitatea lucrărilor la însămînțări nu 
este privită cu suficientă răspundere; 
Astfel, în goana după cantitate, me
canizatorii și cadrele tehnice din 
cooperativele agricole Boghicea, Bîra. 
Dragomirești și Grumăzești au in- 
sămînțat suprafețe însemnate cu 
greșuri și au încorporat sămînța în 
sol la adîncimi mai mici decît cele 
prevăzute. Acest lucru se datorește 
nu numai lipsei de atenție, ci și fap
tului că în unitățile amintite semă- 
nătorile nu sint reglate corespunză
tor. Le lipsesc greutățile necesare, 
iar întoarcerile la capetele tarla
lelor se fac brusc, ceea ce determină 
ca porțiuni însemnate de teren să nu 
primească sămînță. Sesizindu-se de 
aceste neajunsuri, direcția agricolă 
județeană și trustul județean S.M.A. 
au luat măsurile necesare pentru în
lăturarea lor. De asemenea. tn 
scopul evitării unor asemenea situa
ții și în 
suri ca 
facă din 
unitățile 
Pe de altă parte, la indicația coman
damentului județean s-au întreprins 
acțiuni concrete pentru întrajutorarea 
între unități mai ales la transportul 
porumbului din cîmp. spre a se asi
gura un front de lucru cît mai larg 
la arături și însămînțări.

agricole în care

alte unități, 
organizațiile 
ceea ce s-a 

amintite „un

s-au luat mă- 
de partid să 
întîmplat la 

caz pe județ".

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii”

MAI SlNT 85 DE ZILE PillA LA DATA PREVĂZUTĂ PENTRU INTRAREA IN EXPLOATARE A NOULUI GRUP ENERGETIC

PENTRU
ACȚIUNI

RESPECTAREA TERMENULUI,
ENERGICE, EFORTURI UNITE

Producția fizică
BACĂU
(Urmare din pag. I)

în pofida faptului că au mai rămas 
aproape trei luni pînă în ultima zi a 
acestui an — zi în care a fost plani
ficat să intre în funcțiune cel de-al 
doilea grup de 135 MW din cadrul 
Centralei electrice de termoficare 
București-vest — șeful șantierului 
de montaj, ing. Matei Nicolae. se 
arată sceptic : „După cum se prezin
tă situația, este puțin probabil că 
vom putea respecta acest termen". 
Oare nu-1 prea devreme să se facă 
o asemenea afirmație ? Dar să ve
dem ce motive au determinat aceas-

tă îndoială din partea șefului de 
șantier.

— Marea dificultate o constituie 
modul total necorespunzător în care 
au fost și sînt livrate o serie de uti
laje principale din import. De regulă, 
acestea ‘au sosit pe șantier cu întîr- 
zieri cuprinse între 10 și 14 luni.

într-adevăr. problema livrării unor 
utilaje continuă să rămînă des

niem aceasta deoarece specialiștii 
unității beneficiare omit faptul că 
au datoria să sprijine și, în egală 
măsură, să controleze activitatea de
pusă de constructori și montori pe 
șantier. Bunăoară, la ultima ședință 
de comandament s-a stabilit un șir 
de măsuri subordonate intensificării 
ritmului de execuție, printre care 
și aceea de a se suplimenta cu 60 de

Și montorul dispune de suficiente resurse pentru Intensificarea ritmului de lucru. O dovedește con
vingător maistrul Vasile Uțâ și echipa lui, care și-au propus sâ termine verificările la lagărele genera

torului pînă la 15 octombrie Foto : S. Cristian

PE ȘANTIERUL CENTRALEI ELECTRICE
DE TERMOFICARE BUCUREȘTI-VEST

chisă. Si acum sînt așteptate, 
printre altele. motoarele pentru 
ventilatoarele de gaze și pentru cele 
de aer. suporții conductelor de înaltă 
presiune, ca și pompele pentru con
densatul de bază.— echipamente de 
care depinde pracjic încheierea unor 
lucrări importante. Cînd vor fi pri
mite pe șantier nu se știe .cu pre
cizie. întrebăm pe această cale : de 
ce beneficiarul investiției — între
prinderea „Electrocentrale" din 
București — și întreprinderea de co
merț exterior „Romenergo", însărci
nată să-i reprezinte interesele, nu-și 
fac simțită prezența mai energic 7

Din discuțiile cu cadre de condu
cere de pe șantiere și din partea be
neficiarului am aflat, de pildă, că 
beneficiarul nutrește încă speranța 
că termenul de punere în funcțiune 
planificat al grupului va fi respectat. 
Un fapt pozitiv, și-l notăm ca atare. 
Dar numai cu... speranțe nu se poate 
termina la timp investiția. Subli

oameni. în special sudori, forțele 
mentorului care lucrează la cazanul 
propriu-zis al grupului. Această mă
sură a rămas insă, pînă acum, pe 
hirtie. Nimeni nu s-a mai interesat 
de ce n-a fost dusă la îndeplinire 
și nimeni n-a intervenit pe lingă 
conducerea trustului bucureștean 
„Energomontaj" pentru a o determina 
să-și îndeplinească sarcina asumată. 
Se așteaptă, oare, o. nouă ședință de 
comandament, de data aceasta tardi
vă și constatativă ? \

Pe șantier mai sint destule lucrări 
de executat. E drept, atît construc
torul (trustul „Energoconstrucția"). 
cît și montorul ‘ (trustul „Energo
montaj") au luat. în ultima vre
me. o serie de măsuri bine
venite. Cu toate acestea, stadiul lu
crărilor de construcții și montaj nu 
poate fi considerat satisfăcător, dacă 
ținem seamă că înzidirea cazanului 
nici n-a început încă, iar închiderea 
sălii cazanelor tn scopul asigurării

continuității lucrului pe timp frigu
ros este mult rămasă în urmă. Or, 
aceste lucrări nu sint condiționate 
de utilaje. Cu atît mai surprinzătoare 
apare, in acest context, automultu- 
mirea exprimată fără ocol de către 
constructor și montor : „în general, 
ne încadrăm în grafice". Or. lucrurile 
nu stau tocmai așa.

— Nici ritmul în care sînt reali
zate lucrările de sudură nu oferă ga
ranția că vom putea începe probele 
hidraulice în a doua jumătate a aces
tei luni — a precizat ing. Teodor Du
mitrescu, șeful biroului de investiții 
de la C.E.T.-Vest. Precizez că Înce
perea acestor probe la data stabilită 
reprezintă condiția principală impusă 
de respectarea termenului de punere 
în funcțiune.

Execuția noului grup de la C.E.T.- 
Vest se află într-o situație critică, dar 
încă departe de a justifica graba cu 
care unii specialiști au ajuns la con
cluzia că termenul de punere în func
țiune nu va putea fi respectat. Dim
potrivă. această situație poate fi de
pășită, cu condiția ca fiecare dintre 
factorii responsabili să privească cu 
răspundere sarcinile ce-i revin: bene
ficiarul. Împreună cu titularul acestei 
investiții, să asigure neîntîrziat pro
curarea ultimelor echipamente res
tante. iar constructorul și montorul 
să acționeze pentru încheierea rapidă 
a tuturor lucrărilor. $i în unirea tutu
ror eforturilor pentru respectarea 
strictă a termenului prevăzut, un rol 
determinant revine organizațiilor de 
partid din unitățile mentipnate și de 
pe șantier.

Incj. Cristian ANTONESCU

de control muncitoresc fșl desfășoară 
practic activitatea in întreprinderi. 
Aceștia, împreună cu organele mu
nicipale și orășenești de partid, cu 
organizațiile de partid și conducerile 
de întreprinderi, analizează decadal 
sau ori de cite ori este nevoie mo
dul în care decurge activitatea com
partimentelor de aprovizionare șl 
desfacere, sprijină unitățile în asigu
rarea materiilor prime și a materia
lelor necesare, urmăresc funcționa
rea în bune condiții a instalațiilor ii 
utilajelor.

Evident, măsurile de ordin organi
zatoric sînt conjugate cu o intensă 
activitate politică desfășurată de or
ganizațiile de partid in rîndul colec
tivelor din Întreprinderi. O activitate 
ce se adresează conștiinței oamenilor, 
care evidențiază sarcinile concrete și 
pirghiile cele mai potrivite pentru 
îndeplinirea lor, astfel ca fiecare 
muncitor, inginer și tehnician să des
fășoare o muncă stăruitoare, plină 
de inițiativă și răspundere pentru re
alizarea planului în acest ultim tri
mestru din 1975.

In unele întreprinderi se ridică o 
serie de probleme care nu pot fi re
zolvate numai prin măsuri pe plan 
local. Este vorba de întreprinderile 
de postav din Buhuși și Bacău, 
de întreprinderea de șuruburi, care 
nu dispun nici la această dată 
de comenzi și contracte la nivelul 
planului. în cazul acestor unități se 
impune sprijinul operativ al Centra
lei industriale de rulmenți șl organo 
de asamblare din Brașov și al Cen
tralei industriei linii din București, 
în soluționarea problemelor cu care 
se confruntă. Probleme se ridică și 
în ce privește aprovizionarea Com
binatului petrochimic din Borzgșți cu 
materii prime de bază necesare fa
bricării cauciucului sintetic, Aceto
nei și antidăunătorilor. Cu nose! nd 
această situație, am luat o serie 
de măsuri pentru sporirea producției 
de materii prime din resurse proprii, 
dar cantitățile nu satisfac, în între
gime, nevoile combinatului. De aceea 
apelăm Ia sprijinul Centralei indus
triale de rafinării și petrochimie din 
Ploiești și al Ministerului Industriei 
Chimice, pentru a acoperi, prin In
termediul balanței, necesarul de ma
terie primă de la alte unități de pro
fil din țară. Greutăți în realizarea 
integrală a planului întîmpină și co
lectivul întreprinderii de mașini-u- 
nelte din Bacău. Aici, din cauza unei 
slabe aprovizionări cu piese și sub- 
ansamble din cooperări, se înregis
trează mari restanțe față de bene
ficiarii interni, cît și la export. Este 
necesară o intervenție mai eficace 
din partea centralei de resort — 
C.I.M.U.M.F.S. — pentru ca și acest 
colectiv să poată raporta, la finele 
anului, că și-a îndeplinit planul și 
angajamentele asumate în întrecere.

BRĂILA
(Urmare din pag. I)

Peste puțin timp, tn noiembrie, se 
împlinesc doi ani de la publicarea 
Decretului Consiliului de Stat cu 
privire la măsurile de dezvoltare a 
bazei energetice și de folosire mai 
judicioasă a combustibililor și ener
giei, devenit ulterior lege. Ce re
zultate pozitive s-au obținut, în a- 
cest răstimp, în unitățile consuma
toare de carburanți și lubrifianti ? 
Aceasta este prima întrebare pe care 
am adresat-o tovarășului ing. VIC
TOR NICA. director general al 
Centralei de desfacere a produselor 
petrolifere „PECO" din București.

— Ținînd seama de ceea ce s-a 
realizat in trei trimestre, in anul 1975 
estimăm obținerea unor economii de 
peste 1200 000 tone combustibil con
vențional, echivalentul unui aport 
valutar de 300 milioane Iei. La rea
lizarea acestor economii, o . contribu
ție deosebită au unitățile Ministe
rului Energiei Electrice. Ministe
rului Industriei Metalurgice. Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare. Ministerului Construcțiilor 
Industriale. Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Dintre ac
țiunile majore desfășurate în acest 
scop, se cuvin subliniate cele Între
prinse de organele de specialitate 
din domeniul planificării aprovizio
nării tehnico-materiale, incepînd de 
la întreprindere, combinat, centrală 
și minister, trecînd apoi la centrala 
noastră de desfacere a produselor pe
trolifere — în calitatea sa de coordo
nator al balanțelor — și alungind 
pînă la Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Comitetul de 
Stat al Planificării. Ca urmare. în 
ultimii doi ani s-au depistat exage
rări de peste 3 milioane tone în fun
damentarea consumurilor de produse 
net.rolifere. Este de remarcat și tre
cerea in acest an, în cadrul parcului 
public, a tuturor mijloacelor de trans
port cu capacitate mai mare de 3 
tone, deținute in trecut de peste 
10 000 unităti economice, care le fo-

loseau, datorită specificului lor de 
activitate, la numai 50 la sută din ca
pacitatea totală de transport. Rezul
tatul acestei măsuri s-a concretizat 
în faptul că, pe ansamblul centralei 
„PECO", se obțin anual economii de 
carburanți echivalente cu consumul 
a peste 3 000 de autocamioane.

— In mod evi
dent, toamna es- ______________
te un sezon 
virf“ in 
porturile 
Cum se 
gurează 
ția consumuri
lor de benzină, 
uleiuri ș.a., com
parativ cu pe
rioadele prece
dente ?
— Pentru a 

răspunde mai bi
ne solicitărilor. 
Centrala „PECO" 
s-a pregătit din 
vreme, prin noi 
dotări tn rețeaua 
de desfacere : ca
pacități sporite 
de depozitare, 
statii de alimen
tare in punctela 
cu trafic intens. 
Nu trebuie să se 
înțeleagă insă că 
sporul de consum 
proportional cu creșterea 
auto din toamna acestui an. ori mai 
mare fată de acela din anul prece
dent, deoarece, așa cum am arătat, 
în acest an a fost reorganizat trans
portul auto. Pentru 1 000 tone-km de 
mărfuri transportate înainte cu mij
loacele auto ale întreprinderilor ne
specializate în acest domeniu se con
sumau 110 kg benzină, în timp ce în 
acest an, în urma reorganizării, con
sumul la aceiași volum de mărfuri 
transportate se reduce la 65 kg ben
zină, deci cu peste 40 la sută.

— Centrala „PECO" are sar
cina de a urmări îndeaproape 
și a controla respectarea pre
vederilor legale in domeniul 
consumului de carburanți. Ce 
anume deficiențe și abateri s-au 
desprins din controalele efec
tuate ?

economice cu autovehiculele aflate 
în neregulă sînt Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor (490 au
tovehicule), Ministerul Agriculturii si 
Industriei Alimentare (296 autovehi
cule), Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei, Ministerul Energiei 
Electrice, Ministerul Construcțiilor

de consum clare și precise pentru 
mașini și utilaje, ceea ce duce la uti
lizarea irațională a carburanților și 
lubrifiantilor. Se mai consumă pro
duse petrolifere superioare la ma
șini și utilaje 
cărțile tehnice utilizarea de produse 
inferioare. De pildă, la întreprinde-

care au indicată in

„de 
trans- 
auto. 

prefi- 
evolu- COMBUSTIBILII Șl CARBURANȚII

utilizați gospodărește, 
potrivit legilor statului

9

Ce

la carburanți va fi 
traficului

— într-adevăr, cu prilejul ultimu
lui control efectuat de centrala noas
tră — in colaborare cu organele de 
specialitate din Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și cu 
sprijinul Inspectoratului general al 
miliției si inspectoratelor județene — 
dintr-un număr de 1 562 autovehicule 
verificate, timp de două zile, s-au gă
sit in neregulă , 1 102 autovehicule. In 
cea mai mare parte, este vorba de 
transporturi efectuate fără încărcă
tură sau în alte scopuri decît cele pro
ductive. Principalele departamente 
din cadrul cărora fac parte unitățile

Industriaîe, CENTROCOOP și unele 
consilii populare județene.

— Cunoaștem că, în urma con
troalelor efectuate in acest tri
mestru de Centrala „PECO" și 
întreprinderile pentru livrarea 
produselor petrolifere din 
au fost identificate și alte 
tunsuri existente in unele 
tăfi economice.

tară, 
nea- 
unl-

s-au— Din sondajele efectuate 
mai desprins și alte deficiente. Bună
oară, nu peste tot. se folosesc norme

rea de produse 
cărbunoase din 
Slatina, din lipsa 
cărților tehnice, 
pentru unele mij
loace tehnice nor
ma de consum s-a 
calculat prin asi
milarea acesteia 
cu aceea de la 
alte utilaje. în 
alte unităti lipsesc 
certificatele de 
calibrare a rezer
voarelor si. dato
rită acestui fapt, 
măsurarea stocu
lui existent nu se 
poate face cu 
exactitate. Distri
buirea produselor 
petrolifere se e- 
fectuează cu vase 
necalibrate. Une
ori. produsele pe
trolifere se păs
trează în butoaie 
de tablă, fără a 

și etichete, ceea 
pătrunderea impu-

avea bușoane 
ce înlesnește 
rităților și contaminarea produse
lor. Asemenea deficiente au fost 
identificate în cadrul Trustului de 
construcții și instalații petroliere din 
Ploiești. întreprinderii de prefabri
cate din beton 
de prelucrare 
cău ș.a.

Galați, Combinatului 
a lemnului din Ba-

sînt cazuri cînd, în- Mai
pofida prevederilor legale, se 
înstrăinează produse petrolifere,

prin vînzarea lor către alte uni
tăți? Se mai semnalează caren
țe in gestionarea bonurilor in 
cantități fixe (b.c.f.) de carbu
ranți ?

— Din păcate, neajunsuri de felul 
celor pe care le amintiți — și care 
erau mult mai numeroase in trecut— 
există încă. Numai intr-un trimestru 
din acest an, Exploatarea minieră O- 
ravița a vîndut 10 000 litri benzină 
prin b.c.f., întreprinderea de construc
ții Vaslui — 1 450 litri benzină CO 90, 
întreprinderea minieră Rm. Vîlcea
— 3 000 litri benzină, întreprinderea 
de construcții și materiale Craiova
— 2 318 litri motorină, întreprinde
rea de construcții-montaje Arad — 
70 186 litri benzină. 27 973 litri moto
rină, 9 082 litri combustibil de calori
fer, 660 kg ulei M 20/20 și M 30. 
Destule deficiente tn manipularea și 
gestionarea acestor bonuri — care 
reprezintă un „cec tn alb" — se sem
nalează încă în unele unităti. cum 
sînt întreprinderea minieră și I.F.E.T. 
Rm. Vîlcea. „Progresul“-Brăila și al
tele.

Sînt constatări desprinse din son
daje, dar ele nu pot cuprinde cele 
peste 30 000 unități cu care Centrala 
„PECO" are contracte încheiate pen
tru livrarea produselor petrolifere. 
Părerea noastră este că reducerea 
consumurilor de carburanți și lubri
fianti, gospodărirea judicioasă a a- 
cestora depind de conducerile Între
prinderilor, de modul concret în care 
vor acționa organizațiile de partid, 
toti factorii cu răspunderi In acest 
domeniu. Există o lege. Trebuie bine 
cunoscută și aplicată cu strictețe. Ca 
orice lege !

Convorbiră realizată de 
Petre NEDELCU

în urmă, îar în unitățile economice 
care au rezerve interne de sporire a 
producției — pentru suplimentarea 
planului la produsele cu desfacere 
asigurată. Precizez, la produsele prin
cipale, solicitate de economia națio
nală sau la export, comitetul jude
țean de partid urmărește zilnic si
tuația realizărilor în fiecare între
prindere și pe ansamblul județului, 
în acest fel. s-a creat posibilitatea ca 
membrii biroului comitetului jude
țean de partid, activiștii de partid 
— care răspund personal de bu
nul mers al producției dlntr-o 
întreprindere sau în mai multe 
unități economice — să stabi
lească, împreună cu conducerile 
acestora, soluții eficiente pentru 
prevenirea unor eventuale deficiențe 
sau pentru înlăturarea lor operativă. 
Efectul unui asemenea mod de lucru? 
Un singur exemplu : restanțele la 
producția de utilaj tehnologic pentru 
industria chimică, destul de ridicate 
la un moment dat, au fost reduse 
simțitor, iar în curind vor fi com
plet lichidate.

Pentru încheierea cu succes a ul
timului an al cincinalului în toate 
întreprinderile județului, organizații
le de partid desfășoară o intensă 
muncă politică de masă prin prezen
tarea concretă a sarcinilor ce le au 
de îndeplinit fiecare colectiv de sec
ție și atelier, fiecare echipă, pe zile, 
decade si luni. Toate mijloacele mun
cii politico-educative sînt folosite mai 
eficient pentru a crea acel climat de 
responsabilitate comunistă care che- 
zășuiește obținerea de rezultate șl 
mai bune în producție, în zilele și 
săntămînile următoare.

O maximă importantă se acordă. In 
prezent, funcționării la întreaga ca
pacitate a tuturor mașinilor și insta
lațiilor, aprovizionării ritmice cu ma
terii prime și materiale a locurilor de 
muncă, mai ales ia „Progresul" și 
Șantierul naval din Brăila. în multe 
unități economice au fost îmbunătă
țite programele de măsuri privind 
reparațiile și reviziile tehnice ale uti
lajelor. transportul intern si organi
zarea producției și a muncii. Facem 
un apel tovărășesc către partenerii de 
cooperare și întreprinderile furnizoare 
ale unităților din județul Brăila — 
..EIectroputere“-Craiova, „Neptun'*- 
Cimnina si întreprinderea de mașini 
electrice București — să livreze neîn
târziat reperele la care mai au încă 
restante sau să urgenteze fabricația 
unor produse în vederea expedierii 
acestora la termen și chiar tn 
avans.
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FAPTUL

DIVERS
Șahul de la 

Dobreni
Dorind să-și petreacă tntr-un 

chip cit mai plăcut și instructiv 
timpul liber, tinerii săteni din 
Dobreni, județul Neamț, se adu
nă seara la căminul cultural : 
care citește o carte, care repetă 
intr-o formație artistică... Tot 
ei, tinerii, au venit cu o idee 
ingenioasă : chiar în fata cămi
nului cultural au construit, cu 
forje proprii, din mozaic, o im
presionantă tablă de șah cu di
mensiunile 5X5 metri. Firește, 
tot ei și-au confecționat și pie
sele necesare, la dimensiunile de 
rigoare, incit cineva observa că 
seamănă mai mult a... haltere 
Oricum, tinerii se antrenează și 
se distrează copios.

învăța pe 

alții... ce nu 

știa el•

— $i zici că ai mașini, dar 
n-ai permis de conducere ?

_— N-am, dar as vrea să am 
cit mai repede. Dacă mă duc la 
Școala de șoferi...

— Pină să te scolești acolo, 
ruginește mașina. Dar ai noroc 
că-mi placi. Eu. care sint toc
mai instructor de conducere 
auto, am să-ți dau niște lecții de 
n-ai să le uiți cit ii trăi...

Și cetățeanul s-a dus la prima 
lecție, s-a dus si la a doua. 
Apoi, in timp ce instructorul se 
afla la volan si se îndrepta cu 
cetățeanul si cu mașina acestuia 
spre poligonul auto din Alba Iu- 
lia, a fost stopat de miliție. Și 
uite așa s-a aflat că instructo
rul care... instruia de zor — un 
anume Radu Florea Eugen din 
localitate — n-avea nici măcar 
permis de conducere auto. Cu 
alte cuvinte, învăța pe alții ceea 
ce nu știa el însuși.

Schimbare 
de aer

Toată ziua, bună ziua, o ve
deai. prin restaurantele Aradu
lui, în compania unor tinere, dar 
mai ales tineri cu ocupații du
bioase.

Ea, Ioana Lăutaru. n-avea 
nici o ocupație. Deunăzi i-a ve
nit dor de ducă. A ieșit în stra
dă și a oprit un taxi.

— Unde doriți ? — a întrebat 
șoferul.

— La Călimănești. pe Valea 
Oltului.

Perplex, șoferul mai repetă 
întrebarea o dată, și incă o dată. 
Răspunsul — același.

Abia ajunsă în frumoasa sta
țiune Călimănești, e rîndul Ioa
nei să rămînă perplexă : avea 
de plată 1 903 lei. „Vai de mine 
— a început ea să se vaiete — 
am pierdut libretul C.E.C.". Re
întoarsă la Arad, „chipurile", 
să-1 caute, a fost găsită de mi
liție, iar instanța a trimis-o pen
tru un an de Zile într-un loc în 
care să-și amintească unde a 
pierdut libretul pe care... nu-1 
avusese niciodată.

O problemă 

de perspica
citate

Omagiu

unei conștiințe

artistice

de înalta ținuta
Țăranca cu broboada verde

Vernisajul expoziției
t* Monumente istorice

Conservare
și restaurare**

A FOST INAUGURATĂ LA LUGOJ

EXPOZIȚIA IOAN ANDREESCU
împlinirea — în februa

rie 1975 — a 125 de ani de 
la nașterea lui loan An- 
dreescu a prilejuit Muzeu- 

Republicii 
oarecare 

vaste ex-
lui de artă al 
deschiderea, cu 
întîrziere, a unei 
poziții omagiale.

Din 1950, cind i s-a ser
bat Centenarul, lui An
dreescu nu i s-a mai con
sacrat nici o expoziție, cu 
toate că intre timp fondul 
de opere valoroase, ieșite 
la iveală datorită cercetă
rilor, a crescut considera
bil. O prezentare a mare
lui pictor, în lumina posi
bilităților de cunoaștere 
actuale, se impunea deci 
fără rezerve.

Expoziția din 1950 punea 
accentul pe inedit. Cea de 
astăzi e călăuzită de prin
cipiul selecției. Reunind 
într-una din sălile mari 
de la parter 74 de tablouri 
alese cu multă 
zeul de artă al 
a reușit să ne 
comparativ cu 
rile din trecut — cea mai 
frumoasă imagine de an
samblu asupra lui 
dreescu.

Pentru prima oară 
văzute împreună, 
gind expunerea 
(mult prea restrînsă) a Ga
leriei Naționale, opere re
prezentative din felurite 
muzee și colecții de pe tot 
cuprinsul tării. Cităm aici 
numai citeva : Vînat cu 
rate (Muzeul de artă din 
Iași), Piață la Buzău (Mu
zeul de artă din Ploiești), 
Natură moartă cu coș, șer
vet și legume (depozitul 
Galeriei Naționale). Stradă 
din Barbizon (Muzeul de 
artă din Cluj-Napoca), Ță
rancă in pădure (Muzeul 
Brukenthal, Sibiu), Căpiță 
și plug (Muzeul de artă 
din Craiova). Plopi des
frunziți în lunca Cislăului 
(Muzeul de artă din Con
stanta).

Figurează, de asemenea, 
în rînd cu alte lucrări cea 
mai recent achiziționată 
pînză de Andreescu. expu-

să ultima oară în 1932 : 
Cumpăna satului. Tabloul, 
aflat multă vreme intr-o 
colecție particulară din 
Statele Unite, a fost cum
părat de statul român, 
pentru patrimoniul artistic 
national și repartizat Mu
zeului de artă al Republi
cii ; el face în prezent o- 
biectul unei delicate ope
rații de restaurare, motiv 
pentru care este expus cu 
verniul pe jumătate înlă
turat.

Lucrările prezentate în 
sala amintită constituie 
expresia unei rare nobleti

pe care de altfel — in
tr-un moment, de mari difi
cultăți financiare — An
dreescu o mărturisește in 
scrisoarea trimisă de Ia 
Barbizon unui prieten . din 
tară : „Caraghioslîcuri poa
te vinde oricine, dar mi se 
pare că n-am venit aci să 
pierd și puținele calități 
(pe) care le aveam".

Apărut ca timp și
tendință artistică în scurtul 
răgaz de trecere de la plein 
air-ismul barbizonian la 
impresionism, Andreescu 
ocupă in istoria picturii eu
ropene un loc totuși aparte,

ca

însemnări de Radu BOGDAN

■

grijă, Mu- 
Republicii 
ofere — 
manifestă-

An-
pot fi 
între- 

obișnuită

de viziune și stil, care tt 
situează pe Andreescu pe 
treapta cea mai înaltă a 
picturii. A fi la numai 32 
de ani autorul unui aseme
nea mănunchi de capodo
pere atestă o grandoare 
atinsă de foarte puțini 
creatori. Această uluitoare 
precocitate nu ar ajunge 
totuși să explice fenome
nul dacă nu s-ar alia din 
primul moment cu o se
veră conștiință artistică, 
în virtutea ei asistăm la 
refuzul constant al pitores
cului. al frumuseților luate 
de-a gata, al efectelor fa
cile și superficiale, menite 
să incinte ochiul fără 
solicite cugetul. De 
Ceșcuta cu pansele și Ghi
veciul cu răsad, opere de 
debut cu aparentă modes
tă, dar hrănite de o densă 
substanță spirituală, 
pină la Broboada roșie 
Profil ‘ 
boadă 
de un 
să nu 
brele 
Iarna 
excepțională putere evoca
toare, pretutindeni se fa-’e 
simțită această exigență 
cu totul ieșită din comun.

să 
la

și
3i 

de țărancă cu bro- 
neagră, creații tîrzii 
sobru rafinament, ca 
mai vorbim de cele- 
Pădurea de fagi și 
la Barbizon, de o

care face din el precursorul 
încă prea puțin cunoscut al 
unor modalități de limbaj 
și expresie mai noi. Atașa
mentul său pentru imaginea 
construită, pentru structura 
solidă a lucrurilor, precum 
și nevoia comunicării cu 
realul dincolo de simplele 
lui aparențe îl poartă pe 
un drum care depășește 
impresionismul. Nu este 
vorba de post-impresionis- 
mul inițiat de Cezanne. 
S-au făcut cîndva apropieri, 
nu chiar fără temei, între 
pictorul nostru și mult mai 
tardivul
Ceea ce la unul ca și la 
celălalt
picturale o notă caracteris
tic modernă.
elementul 
candoare și 
care, cu respectul formei 
concrete, dar răstălmăcite 
poetic, îi restituie realității 
întregul grav conținut.

Sala principală a expozi
ției Andreescu se continuă 
cu o mică boxă, improviza
tă în cea de-a doua mare 
sală de la parterul Muzeu
lui de artă al Republicii. 
Pot fi văzute aici — îngră
mădite pe două rînduri — 
incă 40 de tablouri ale pic-

Maurice

conferă

Utrillo.
viziunii

este tocmai 
de simplitate, 

melancolie,

torului, din care unele, ca 
de pildă admirabilul Pahar 
cu flori din colecția Muzeu
lui Simu sau delicatul 
Peisaj cu arbori aparținînd 
Galeriei Naționale, ar fi 
trebuit să-și afle locul în 
prima sală. Intenția de a 
pune la dispoziția publicu
lui — ca într-un cabinet de 
studiu — lucrările lui An
dreescu, de obicei neexpuse 
sau mai greu accesibile da
torită răspîndirii lor în pro
vincie, este desigur lăuda
bilă, dar o astfel de acțiu
ne ar fi trebuit să respecte 
și ea niște criterii. Or, în- 
trucît aici nu figurează nici 
întregul fond de opere An- 
dreescu al Galeriei Națio
nale, nici fondurile comple
te ale celorlalte muzee din 
Capitală și provincie și în- 
trucît nici o grupare tema
tică, stilistică sau cronolo
gică, cu explicațiile de ri
goare, nu conferă ansam
blului caracterul unei pre
zentări științifice, este greu 
de înțeles rostul acestei 
mini-expoziții.

în același timp, este în 
afara oricărei justificări 
acceptabile că expoziția 
omagială propriu-zisă nu 
are un catalog, cu atît mai 
mult cu cît Andreescu este 
singurul nostru mare artist 
lipsit — în cadrul manifes
tărilor expoziționale orga
nizate de Muzeul de artă al 
Republicii — de mărturia 
unui document științific atît 
de important. Chiar șl fără 
reproduceri, înzestrat cu un 
aparat critic bine întocmit, 
catalogul s-ar fi dovedit 
util, perpetuînd pentru con
temporani și viitorime a- 
mintirea unei acțiuni cul
turale de prestigioasă ți
nută.

Obiecțiile de mai sus nu 
micșorează ceea ce am sub- 

, liniat la început : faptul că 
tablourile expuse în sala 
principală constituie cea 
mai frumoasă și reprezen
tativă selecție de care s-a 
bucurat Andreescu în poste
ritate.

Ieri, în sala Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea s-a deschis expo
ziția „Monumente istorice din 
România. Conservare si restau
rare". Organizată sub egida Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste — Direcția patrimoniu
lui cultural-national — Comisiei 
naționale a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO și 
a I.R.R.C.S., expoziția se în
scrie în suita manifestărilor or
ganizate în tara noastră cu pri
lejul Anului european al 
patrimoniului arhitectural — 
1975. Zeci de fotografii, mache
te și schite ale vestigiilor isto
riei naționale expuse aici ilus
trează grăitor amploarea operei 
de restaurare și integrare în 
circuitul științific și public a 
valorilor arhitecturale ce se des
fășoară în tara noastră și care 
a cuprins numai în ultimul de
ceniu peste 500 de monumente. 
(Silviu Achim).

A apărut

Munca de partid
numărul 10 — 

octombrie 1975
Reviata se deschide cu edito

rialul „Un aport tot mai sub
stantial al organizațiilor de 
partid de la sate la realizarea 
marilor obiective ale agricul
turii". în continuare, Ion Traian 
Ștefănescu semnează articolul 
„Congresul al X-lea al U.T.C. și 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R.". 
La rubrica Cum se înfăptuiește 
rolul conducător al organelor și 
organizațiilor de partid se pu
blică între altele articolul 
„Strînsă legătură cu viata, pe 
baza unei riguroase planificări : 
pasiune și dăruire in tot ce 
întreprindem" semnat de Si- 
mion Dobrovici. în continuare, 
revista publică articole de larg 
interes la rubricile „Din activi
tatea organizațiilor de masă și 
obștești",
rientei înaintate", 
rea muncii 
vieții interne 
drul rubricii 
tico-ideologîc
blicate planuri tematice pentru 
cei ce studiază „Statutul P.C.R.. 
principiile, și, metodele 
de partid". Revista mai 
de rubricile -„Pentru 
propagandiști, agitatori
blnetele de științe sociale", „E- 
ducatia comunistă a maselor", 
„Răspunsuri la întrebările citi
torilor".

„Din tezaurul expc- 
„Perfectiona- 

organizatorice, a 
de partid". în ca- 
învătămîntul poli- 
de partid sînt pu-

muncii 
cuprin- 
lectori, 

și ca-

Acolo unde planurile și contractele de producție au fost încheiate din vreme

ATEIIERELE-ȘCOALĂ LUCREAZĂ DIN PLIN

cultură aCasa sindicatelor

TIMIȘOARA (Cores
pondentul „Scînteii", 
Cezar Ioana). — în mu
nicipiul Lugoj a fost 
inaugurată noua casă 
de cultură a sindicate
lor. Edificiul,
remarcă printr-o 
nie arhitectonică 
derriă, 
sală de 
500 de 
pentru 
simpozioane cu 130 de

care se 
li- 

mo- 
dispune de o
spectacole cu 
locuri, o sală 
conferințe și

locuri, o bibliotecă cu 
40 000 de volume, 
precum și de alte în
căperi și dotări desti
nate desfășurării unor 
variate manifestări 
cultural-educative și 
artistice. Aici își vor 
desfășura activitatea 
studioul de teatru al 
amatorilor, un studio 
de balet, formațiile de 
muzică corală, came
rală și de estradă.

cercuri de tele-radlo, 
artă fotografică, 
străine, croitorie 
o discotecă, un 
club, cenaclu de 
plastică și o casă 
tehnicii. Periodic 
vor 
rinte și simpozioane, 
grupate în cicluri, pe 
diverse teme din viata 
politică, social-econo- 
mică și cultural-știin- 
tifică.

limbi 
etc., 

cine- 
artă 

a 
se 

organiza confe-

Rezonanta socială a criticii literare
(Urmare din pag. I)

Vă oferim o problemă de 
perspicacitate : de la un C.A.P. 
(Culciu — Satu-Mare) pleacă un 
camion încărcat cu porumb. In 
acte se specifică negru pe alb : 
4 000 kg. Trebuiau să ajungă 
toate la baza de recepție. Și au 
ajuns. Dar cum or fi ajuns toa
te cele 4 000 kg, de vreme ce pe 
traseu au fost descărcate, cu 
altă destinație, citeva sute de 
kg ? Nu veți reuși să aflați 
„cheia" problemei, fără ajutorul 
autorului ei, losif Sipos, delega
tul C.A.P., care incărcase in 
plus, la plecare, sutele de kilo
grame. Care sute (de kilograme), 
contra altor sute (de lei), s-au 
găsit la un cetățean din orașul 
Satu-Mare, amator de chilipir. 
Pină la urmă, a ajuns și porum
bul sustras înapoi la locul lui, 
dar aceasta, grație... perspica
cității miliției.

Veniti, 
ne cheamă 

școala!
•

într-o scrisoare adresată ru
bricii noastre, un comitet de ini
țiativă, constituit ad-hoc, ne 
face o rugăminte: „Simbătă, 
11 octombrie, am invitat la o in- 
tilnire pe toți colegii noștri, ab
solvenți și absolvente, promoția 
1965, ai Liceului pedagogic din 
Buzău, fosta școală normală, 
care a dat țării zeci si zeci de 
promoții de învățători. Am dori 
ca la intilnirea noastră să facem 
și noi bilanțul împlinirilor fie
căruia, în răstimpul celor zece 
ani. Intrucit colegii noștri sint 
răspîndiți prin toată țara, v-am 
ruga să ne ajutați pentru a face 
cunoscută intilnirea noastră. Să 
răspundă cit mai multi, cu toții 
dacă se poate, prezent".

Rubrlcd redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scîntell"

I

I
I
I
I
I
I
I
I

cu puncte de 
viabile. Este 
tendința spre 

spectaculoasă 
critici. unii 

ei la primii 
__  . care, minimali- 
zind complexitatea și 
psihologia actului 
creator, argumentînd 
că „demitizează" sau 
„defetișizează". res
ping opere de valoare 
consacrată. Experien
ța superioară a criti
cii românești dobin- 
dită de-a lungul de
ceniilor ne obligă la 
exigentă, la combate
rea exceselor sau a 
tolerantei 
Desigur, 
părituri 
sancționate 
căci există cărți care 
(remarca spiritual 
Francois Mauriac) nu 
numai că nu trebuiau 
tipărite, dar nici scri
se. Totuși, pe margi
nea unor lucrări me
diocre. critici amatori 
de speculație literatu
rizează. silindu-se, u- 
neori. să dovedească, 
într-un limbaj initia- 
tic. prețios ori confuz, 
valori inexistente.

Criticul 
operează 
înțelegînd să fie luat 
în considerație pe cu- 
vînt ; criticul de au
toritate exemplară nu 
avansează nici o idee 
fără acoperire. Nu va 
ajunge critic de auto
ritate acela care nu 
cumulează, pe lîngă 
alte calități, simțul 
clipei și conștiința is
toriei. Am avut și 
avem astfel de critici, 
veritabili creatori de 
cultură. Ne permitem 
să credem că. nicio
dată, în trecut, nu
mărul criticilor valo
roși dintr-o epocă n-a 
fost atît de mare ca 
astăzi. De la aceștia 
se așteaptă — cum 
precizează Programul 
partidului : „spirit cri
tic obiectiv și ne
părtinitor în judeca
rea valorilor artistice, 
cultivarea consecventă 
a orientării realiste a 
artei. stimularea le
găturii strînse a crea
torilor cu viata".

vedere, o motivare, o 
explicație, trecînd de 

și mobiluri
gătoare 
vedere 
stranie 
negație 
a unor 
dintre 
pași.

duale la o conștiință 
cu largi repercusiuni 
sociale, constituin- 
du-se într-un climat 
favorabil creației. 
Asta înseamnă că 
actul critic referitor 
la momentul actual 
este implicat în crea
țiile ce urmează să ia 
ființă. Prozatori de 
prim-plan, precum Mi
hail Sadoveanu și Za- 
haria Stancu sau Ma
rin Preda și Eugen 
Barbu (iar exemplele 
de scriitori din gene
rații mai vechi sau 
contemporane s-ar pu
tea înmulți), pregătesc 
terenul pentru alte ge
nerații. dar nu fără 
colaborarea criticii. 
Fiindcă, procedind la 
dezbateri multilate
rale, căutînd repere 
ideale, criticii mili
tează pentru un plus 
de perfecțiune. de 
profunzime sau de e- 
Chilibru. Nu putem 
imagina Idei noi fără 
șă punem in valoare 
ceea ce un scriitor ce
lebru numea idei pri
mite — adică moște
nite. Dintr-o 
nea 
curge una din 
turile 
ale actului critic, care 
presupune în special 
spirit constructiv. în- 
lăturînd ‘ 
niie nu negi în 
nihilist, 
drumuri.
un poem reprezintă a- 
numite structuri, cu 
resorturi istorice, so
ciale. politice, psiho
logice, etice (toate a- 
cestea unificate 
liantul estetic) ; 
tica nu poate 
decît tot cu structuri. 
Dacă analiza obligă la 
desfacerea întregului 
în fragmente și parti
cule, la radios copie 
minuțioasă si decom- 
poziție. cu accent pe 
detalii semnificative 
(aspect care, la unii 
critici, eșuează într-un 
tehnicism plicticos), 
datoria criticii e să 
imprime partiturii în 
ansamblu un punct de

aseme-
perspectivă de- 

trăsă- 
fundamentale

imperfectiu- 
mod 

ci deschizi 
Un roman.

la cauze 
la efecte.

Critica 
releve 
utile, 
neros-umane. Un dra
maturg de seamă a- 
firma că nu trebuie 
să explicăm dragos
tea. Parafrazindu-l, 
unii consideră că, de 
vreme ce o mare o- 
peră literară implică o 
multitudine de sem
nificații, explicația 
totală tine de dome
niul utopiei. Lucrurile 
stau însă, în realitate, 
altfel. O operă intere
sează deopotrivă prin 
cantitatea de viată pe 
care o cuprinde, cît și 
prin perfecțiunea sau 
calitatea cu care 
munică 
Despre 
poem 
sintem îndreptățiți să 
vorbim ca despre un 
corp sferic, perfect 
rotund. în care putem 
intra prin orice punct. 
Explicația 
poem va fî, 
un punct de 
mai mult sau 
tin interesant ; 
însă criteriul cuiva nu 
este absolut, i se vor 
alătura, firesc, noi ex
plicații provenind de 
la alții, care conside
ră opera din alte un
ghiuri. Cind ai stabi
lit un punct de ve
dere rezonabil, cînd 
afirmația pe care o 
semnezi găsește ade
ziune la public, în
seamnă că explicația 
propusă poate contri
bui la o perspectivă 
totală. Criticul trebuie 
să convingă pe alții 
despre adevărul con
cluziilor sale, adevăr 
care, în cazul său. u- 
nește erudiția, sensi
bilitatea și gustul.

Nu se poate defini 
convingător prin ne
gație. Construcția e a- 
firmare. Critică efi
cientă este aceea care 
opune decompoziției 
și fragmentului pri
viri globale, recompu- 
nind. confruntlnd 
puncte de vedere ne
drepte sau neconvin-

trebuie să 
dezbaterile 

tendințele Re

co-
acea viață, 
un anumit 

de Eminescu

acestui 
în fond, 
vedere, 

mai pu- 
cum

mărunte, 
anumite ti
se cuvin 

șever.

superficial 
dogmatic.

prin 
cri- 

operaDar nu s-au încheiat pretutindeni planuri și contracte...
5 

nea centre de ateliere interșcolare. 
Unul dintre acestea, cel de La liceul 
„Alexandru Sahia", din sectorul 3. 
avea ca dată de predare 30 septem
brie. Cu prilejul raidului nostru 
n-am găsit însă din noul atelier de- 
cit... doi țăruși, care marchează lo
cul unde ar trebui să se ridice con
strucția executată de I.C.M. 5. Nu 
sînt seinne că, aflați în întîrziere, 
constructorii s-ar grăbi. Nici con- 
structurii din Bacău, de la întreprin
derea orășenească de construcții și 
reparații, nu se prea grăbesc, deși 
n-au terminat încă instalațiile inte
rioare și pardoselile de la clădirea 
atelierului școlii generale nr. 5, care 
trebuia inaugurat la... 15 septem
brie. Și timpul trece, utilajele stau, 
elevii nu lucrează...

Deficiențe în organizarea ateliere
lor-școală am întîlnit și în alte părți. 
La Tg. Mureș, atelierele de la școlile 
generale nr. 1 și 11 erau în... mutare 
și reorganizare. Inspectoratul școlar 
a dispus comasarea lor. ne infor
mează prof. Iosif Toma. Măsura 
poate fi bună, dar de ce oare, ne în
trebăm. a fost luată după deschide
rea anului școlar ? La Bacău, între
prinderea de mașini-unelte promite

Noul an școlar a debutat rodnic, sub semnul imperativului major 
subliniat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. la deschiderea cursurilor : 
anul de studiu trebuie să fie un an de muncă perseverentă, eficientă, 
marcat printr-o strînsă legare a școlii de viată, de practică, de produc
ție, prin eforturi susținute ale cadrelor didactice și elevilor în direcția 
însușirii abc-ului muncii și meseriei de către tineretul școlar. în mul
te unități de invățămînt. prima zi de cursuri a însemnat și prima zi 
de muncă în atelierele-școală, primele produse utile executate de elevi. 
Iată de ce, un raid prin școlile din București, Bacău și Tg. Mureș, 
după primele două săptămîni de activitate, ne și prilejuiește consem
narea unor inițiative interesante, a unor experiențe care merită o larga 
popularizare și generalizare.

a unor experiențe care merită o largă

Chiar în ziua deschiderii cursuri
lor participam, la liceul bucureștean 
„Nicolae Bălcescu", la o adevărată 
„consfătuire de producție". Ing. Du
mitru Ionescu. directorul general al 
întreprinderii „Electrotehnica", și 
Gheorghe Istrate, secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 7. 
împreună cu directoarea școlii, prof, 
emerită Luiza Răican, cu profesoril- 
maiștri treceau în revistă dotarea și 
planul de producție al atelierelor- 
școală ale liceului — două dintre ele, 
de electrotehnică și strungărie, do
tate după cele mai exigente cerințe 
ale procesului instructlv-educativ își 
așteptau inaugurarea — analizau po
sibilitățile concrete de diversificare 
a producției, de adîncire a cooperă
rii școală-uzină în folosul educării 
în spiritul muncii a elevilor, al pre
gătirii lor temeinice pentru viață.

La atelierul de electrotehnică toa
te cele 19 eleve, din grupa anului 
II B. sînt prezente la lucru; se exe
cută prima comandă din acest an de 
producție, 250 de tablouri de co
mandă, pentru întreprinderea patro- 
natoare — „Electrotehnica". Sînt în
drumate de tehnicianul Gabriel Un- 
gureanu, specialist cu peste 20 de ani 
vechime, detașat la școală din între
prindere.

— Fetele sînt harnice șl îndemâ
natice — precizează profesorul-mai- 
stru. La aceasta contribuie și ambi
anța plăcută, luminoasă a atelieru
lui, dar și faptul că au continuitate 
în muncă (anul trecut au lucrat tot 
la asemenea produse).

Și în celelalte ateliere elevii înva
ță. Ei realizează o producție utilă, 
dintr-un plan divers și consistent, ce 
se ridică, pentru acest an școlar, la 
aproximativ o jumătate milion lei. 
Prezenta și sprijinul efectiv al fac
torilor de răspundere se dovedesc, 
astfel, una dintre condițiile necesare 
și obligatorii pentru o bună activi
tate in atelierele-școală, pentru des
fășurarea muncii practice-productive 
a tineretului școlar.

Aceeași atmosferă de muncă ac
tivă, ordonată poate fi întîlnită și la

liceul „Unirea" din Tg. Mureș, patro
nat de întreprinderea „Electromureș". 
Microintreprinderea elevilor a preluat 
in totalitate, de la întreprinderea pa
tronatoare, execuția a două produse: 
prizele pentru remorcile auto și per
nele cu rezistență electrică. Plan de 
producție : 10 000 prize și 1 500 perne 
pe lună. în atelierul de prelucrare a 
metalelor, în timp ce o parte dintre 
elevi continuă producția, alții amba
lează, pentru a fi expediate la „Stea
gul roșu“-Brașov, primele produse 
din acest an școlar : 1 400 de prize, 
avizate favorabil de C.T.C. în atelie
rele de electrotehnică și croitorie se 
confecționează in flux perne elec
trice.

La Bacău. în atelierul de construc
ții metalice al școlii generale nr. 19, 
i-am urmărit ne elevii clasei a VIII-a 
C executind console pentru radia
toare, piese contractate cu șantierul 
nr. 3 instalații din localitate.

„Secretul" acestei activități rodni
ce ne este dezvăluit, aproape în a- 
ceiași termeni, de Gheorghe Pop, 
maistru coordonator la liceul „Uni- 
rea“-Tg. Mureș, și Mihai Semenov, 
directorul școlii generale nr. 19 din 
Bacău : planul concret și contractele 
ferme de producție impun ordine și 
disciplină in activitatea nractică- 
productivi a elevilor ; elaborarea 
chibzuită a acestui plan și Încheierea 
contractelor de producție înainte de 
deschiderea anului școlar au permis 
începerea efectivă a producției 
prima zi de cursuri.

în acest an școlar, baza de 
ductie a atelierelor-școală se 
lărgi considerabil, însumînd 
11 750 locuri de muncă, o bogată do
tare tehnică tn valoare de multe mi
lioane lei, adoptarea unor modalități 
mai eficiente de organizare a muncii 
(cum ar fi, de exemplu, atelierele 
interșcolare). Din păcate, nu peste 
tot aceste noi dotări au fost finali
zate la termenul prevăzut. Astfel, 
bunăoară, factorii de răspundere din 
Capitală au promis tineretului șco
lar, pentru noul an de studiu și mun
că productivă, înființarea a 7 aseme-

de anul trecut liceului „George Ba- 
covia" că va contribui la dotarea 
atelierelor de electrotehnică, pe care 
le patronează. Dar promisiunea a 
rămas doar promisiune... Cu prilejul 
noului an școlar, nimeni de la Între
prindere n-a venit să vadă cum lu
crează atelierele-școală, dacă au ne
voie de ceva.

Dincolo de pagubele material» 
nu sînt deloc neglijabile efecte
le educative nedorite pe care ase
menea deficiente de ordin orga
nizatoric le pot avea asupra ele
vilor. De aceea, ele trebuie re
mediate în cel mai scurt timp po
sibil. Comitetele de partid din cele 
trei municipii sînt datoare să mobi
lizeze factorii care răspund de buna 
desfășurare a muncii practice-pro
ductive a elevilor — conducerile de 
școli, conducerile de întreprinderi 
patronatoare, constructorii, acolo un
de se realizează noi obiective șco
lare — pentru a asigura tuturor ate- 
lierelor-școală condiții normale da 
lucru.

pune la

Motociclete prin... corespondență

Florîca D1NULESCU 
Cornel POGACEANU 
Gheorqhe BALTA

O formă de comerț modernă, 
practică, eficientă și de largă 
accesibilitate folosește de mai 
multă vreme UNIVERSALCOOP 
(strada Vulturilor nr. 31. sector 
4, București). Această formă de 
desfacere, denumită comerțul 
prin corespondență, 
dispoziția oricărui solicitant din 
țară o gamă largă de mărfuri, 
pe care le expediază direct la 
domiciliul acestuia. Ca o nou-

tate de ultimă oră : Comerțul 
prin corespondentă oferă șl 
motociclete cu ataș, capacitate 
cilindrică 350 cmc, din import. 
Printr-o simplă carte poștală 
trimisă pe adresa întreprinderii, 
solicitantul primește motocicle
ta în gara C.F.R. cea mai apro
piată de domiciliul său. Cei care 
doresc pot ridica motocicleta 
direct de la sediul UNIVER- 
SALCOOP.
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Domnului PORFIRIO MUNOZ LEDO
Președintele Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic

Domnului AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA
Secretar general al Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înaltele funcții de președinte ji, 
respectiv, secretar general ai Partidului Revoluționar Institutional din Me
xic, vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de succes.

Totodată, imi exprim convingerea că relațiile prietenești existente Intre 
Partidul Comunist Român și Partidul Revoluționar Instituțional se vor dez
volta in viitor, în interesul întăririi prieteniei și colaborării multilaterale'din
tre România și Mexic, in folosul celor două popoare, al luptei pentru pace, 
colaborare și înțelegere intre națiuni, pentru o nouă ordine politică și eco
nomică internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășa acad. ir. M Elena Ceausesco 
a primit delegația oamenilor de stiintă 

din Ecuador

Cronica zilei

Excelenței Sale
Domnului AMIR ABBAS HOVEYDA

Prim-ministru al Iranului

Cu prilejul reînvestiril în funcția de prim-ministru al Iranului, am deo
sebita plăcere să vă adresez călduroase felicitări șl cele mai sincere urări 
de succes în îndeplinirea înaltei misiuni încredințate.

în spiritul convorbirilor și înțelegerilor prilejuite de recenta vizită a 
Excelenței Voastre In România, sînt convins că relațiile prietenești româno- 
iraniene vor continua să se dezvolte pe multiple planuri în interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

în ziua de 7 octombrie, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, directorul general al In
stitutului central de cercetări chi
mice, a primit delegația oamenilor 
de știință din Ecuador, condusă de 
prof. dr. Acosta Solis, președintele 
Institutului Ecuadorian de Științe 
Naturale, care întreprinde o vizită in 
țara noastră.

La întrevedere a participat Gon
zalo Paredes Crespo, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Ecuadorului la 
București.

Cu prilejul vizitei la Institutul de 
cercetări chimice din București, prof, 
dr. Acosta Solis, în numele oame
nilor de știință ecuadorieni, a arătat, 
în cuvîntul său de salut, că Institu
tul de Științe Naturale, care este cel 
mai important for științific și cultu
ral din Ecuador, avînd ca membri pe 
cei mai de seamă reprezentanți ai 
cercetării și învățămîntului superior 
din această țară și din străinătate, 
este deosebit de onorat și se bucură 
că în luna ianuarie 1975 tovarășa 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu a fost 
aleasă membru de onoare al Institu
tului Ecuadorian de Științe Natu
rale. Acest fapt, cit și bunele relații 
existente Intre țările și popoarele 
noastre creează condiții favorabile

unei colaborări rodnice între oame
nii de știință români și ecuadorieni. 

în timpul discuțiilor au fost abor
date probleme privind extinderea 
colaborării dintre România și Ecua
dor în domeniul chimiei si în alte 
importante domenii de activitate ale 
științei și învățămîntului superior, 
în acest cadru, s-a subliniat că cer
cetătorii din cele două țări pot să 
contribuie la rezolvarea unor cerce
tări pentru explorarea și folosirea 
mai bună a rezervelor naturale de 
materii prime și materiale, a produ
selor agricole, silvice și industriale, 
pentru dezvoltarea economică și so
cială, pentru progresul și bunăstarea 
țărilor și popoarelor noastre.

Delegația oamenilor de știință e- 
cuadorieni, formată din specialiști 
din diferite domenii de activitate, în 
timpul șederii în tara noastră, a pur
tat discuții la conducerile Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Ministerului Educației și învă- 
țămîntului. Ministerului Sănătății și 
Academiilor de Științe și a vizitat 
unități de cercetare și dezvoltare 
tehnologică și institute de învățămînt 
superior.

Vizita reprezentanților Institutului 
Ecuadorian de Științe Naturale con
tinuă.

ÎN CAPITALĂ

21000 apartamente—la cheie
Constructorii bucu- 

j- reșteni din cadrul 
Centralei de construc- 
ții-montaj de pe lingă 
consiliul popular mu
nicipal au realizat, in 
cele nouă luni din a- 
cest an, o serie de im
portante obiective so- 
cial-culturale prevă
zute în planul de in
vestiții pe 1975. Prin
cipalele lor eforturi 
au fost îndreptate 
spre înfăptuirea pro
gramului construcții
lor de locuințe. Pină 
în prezent. ei au 
terminat peste 21000 
de apartamente, au 
pregătit pentru finisaj 
alte 5 000, iar pentru 
restul de circa 7 500 au 
executat cea mai mare 
parte a lucrărilor de 
structură și de zidării 
interioare. Acestora îi 
s-au adăugat, în ulti
mul timp, darea în

folosință a 167 săli de 
clasă, a unor creșe și 
grădinițe însumînd 
2 520 locuri, precum 
și a unor cămine pen
tru tinerii nefamiliștl 
cu 5 370 locuri. Para
lel cu înfăptuirea a- 
cestor obiective, con
structorii bucureșteni 
au reușit să realizeze 
și un amplu volum 
de lucrări edilitare : 
rețele de ană cu o 
lungime de 9 km. ca
nale colectoare de 
3.1 km, extinderi de 
conducte de termofi- 
care pe o distanță de 
2 km. 216 000 mp de 
străzi și drumuri mo
dernizate (între care 
Colentina, Pantellmon, 
B-dul Muncii), podu
rile Colentina și Aba
tor ș.a. De subliniat 
că. odată cu acest bi
lanț, pe toate șantie
rele a fost efectuat in

aceste zile un inven
tar amănunțit asupra 
stadiului în care se 
află construcțiile ce 
urmează să fie finali
zate pînă la sfîrșitul 
anului, stabilindu-se 
grafice de execuție 
pentru fiecare obiec
tiv în parte. Pe lîngă 
măsurile ce se iau în 
prezent pentru închi
derea zidăriei, monta
rea tîmplăriei exteri
oare și asigurarea cu 
căldură a tuturor 
blocurilor de locuințe 
ce vor fi terminate în 
lunile următoare, con
structorii lucrează la 
realizarea structurilor 
a circa 5 000 de apar
tamente din planul 
pe 1976, astfel încît 
activitatea lor pe șan
tiere să se desfășoare 
în ritm susținut de-a 
lungul întregului se
zon rece. (D. Tîrcob).

Recepție oferită de ambasadorul R.D. Germane
Cu ocazia celei de-a XXVI-a ani

versări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, ambasadorul acestei 
țări la București, dr. Hans Voss, a 
oferit, marți, o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Iosif Uglar. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare economi
că dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germa
nă. Aneta Spornic, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Neculai A- 
gaclii și Nicolae Mănescu. miniștri, 
general-colonel Ion Coman. prim-

adiunct al ministrului apărării na
ționale si șef al Marelui Stat Maior, 
Constantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații de masă, reprezentanți ai 
vieții culturale și științifice, generali 
Si ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.★

Cu prilejul celei de-a XXVI-a a- 
niversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, ambasadorul 
acestei țări la București, Hans Voss, 
a rostit, marți seara, o cuvîntare la 
posturile noastre de radio si tele
viziune.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 octombrie. In țară : Vremea 
se va răci începînd din nordul țării. 
Cerul va fi variabil. înnorări mai ac
centuate se vor produce în Transilva
nia, Maramureș și nordul Moldovei, 
unde vor cădea ploi locale și cu ca
racter de averse. In rest, averse izola-

te. In zona de munte precipitațiile vor 
II și sub formă de lapovlță șl ninsoa
re. Vlnt moderat, cu intensificări pînă 
la tare, predomlnind din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, Izolat mal 
coborîte tn depresiuni, iar cele maxi
me vor oscila între 9 și 19 grade. In a 
doua parte a intervalului se va produ
ce brumă în nordul țării șl în depre
siuni. In București : Vreme în curs de 
răcire. Cerul va fi schimbător, favora
bil ploii de scurtă durată. Vlnt potri
vit, cu intensificări. Temperatura ușor 
variabilă.

SPORT e SPORT e SPORT • SPORT • SPORT 
fotbal»

Azi, meciul România (B) — R. F. Germania (B)
Astă seară, la Duisburg, va avea 

loc meciul amical dintre selecționa
tele secunde ale României și R. F. 
Germania.

Formația noastră pentru această 
partidă va fi alcătuită din următorii 
jucători : Iorgulcscu — Mateescu, 
Crîngașu, FI. Marin, Ha jnal — B316ni, 
Stoica, Bălăci — Troi, Rosznai, 
Zamfir.

Jucători de rezervă vor fi : Jivan, 
Gligore, M. Răducanu, Agiu, Romilă.★

Pe stadionul Giulești din Capitală 
se va disputa astăzi meciul de fotbal 
dintre echipa Rapid București și for
mația Widzew Lodz, care activează 
în prima divizie a campionatului po
lonez. Partida va începe la ora 16.00.

box » întrecere intre formațiile de tineret 
ale orașelor București și Belgrad

în sala sporturilor de la Floneasca 
va avea loc joi întîlnirea internațio
nală de box dintre echipele de tine
ret ale orașelor București si Belgrad. 
Amatorii sportului cu mănuși vor 
putea urmări din echipa noastră pe 
tinerele speranțe I. Berindei. D. Ma
teescu, P. Chitaru, Marin Nicolae și 
FI. Ciocoiu.

★
Turneul internațional de box de la 

Berlin a continuat cu gala a doua a

semifinalelor. Iată cîteva rezultate : 
categ. semimuscă : Gedo (Ungaria) 
b. ko tehnic Geilich (R.D.G.) ; Schultz 
(R.D.G.) b.p. Iudin (U.R.S.S.) ; categ. 
cocoș : Andrjeikowski (Bulgaria) b. 
ko tehnic pe Reinoso (Cuba) ; categ. 
semimijlocie : Rybicky (Polonia) b.p. 
Suraliev (U.R.S.S.) ; categ. mijlocie : 
Wittenburg (R.D.G.) b.p. Mitev (Bul
garia); categ. grea: Fanhaenl (R.D.G) 
b.p. Suvandjiev (Bulgaria).

în cîteva rînduri
în localitatea vest-germană Neun

kirchen s-a desfășurat un turneu in
ternational de sabie, la care au par
ticipat scrimeri din Anglia, Austria, 
Elveția. Franța, Republica Arabă 
Egipt, S.U.A. și R. F. Germania. La 
această competiție. România a fost 
reprezentată de formația clubului 
Steaua.

Proba pe echipe s-a încheiat cu 
victoria formației Steaua, care a în
trecut în finală cu 21—4 selecționata 
orașului Neunkirchen.

Turneul individual a fost cîștigat 
de sportivul român Ioan Pop, care a 
totalizat 4 victorii, urmat de vest- 
germanul Walter Convents și Dan 
Irimicluc, ambii cu cite 3 victorii.

★
A început turneul zonal feminin de 

șah de la Karlovy Vary, la care 
participă 18 maestre din 13 țări. în 
runda inaugurală, Elisabeta Polihro- 
niade a cîștigat la Haahr (Danemar
ca), iar Gertrude Baumstark a între
rupt cu avantaj pozițional partida cu 
Georgieva (Bulgaria).

★
La Lodz s-a disputat cel de-a! 

doilea meci dintre selecționatele mas
culine de volei ale Poloniei și Româ
niei. La capătul unui joc echilibrat, 
de un bun nivel tehnic, voleibaliștii 
polonezi au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (8—15, 15—3, 15—3, 12—15, 
15—13).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA SPECIALA 
DIN 7 OCTOMBRIE 1975 :

Extragerea I : 5 72 26 40 27 78 18 
46 7.

Extragerea a II-a : 49 61 29 80 4 
87 25 77 75.

Extragerea a IlI-a : 57 58 66 53 30.
Extragerea a IV-a : 41 45 12 51 

2 22.
Extragerea a V-a : 3 30 35 74 27 

33 49.
Extragerea a Vl-a : 52 43 29 13 72 

87 31 68 21 37.
Extragerea a Vil-a ; 63 58 18 54 

49 71 19 51 35 1 85 89.

Tovarășii Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
s-au întîlnit marți după-amiază cu 
delegația P.C. din Reunion, formată 
din Paul Verges, secretar general al 
partidului, Elie. Hoarau, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central, secretar general al 
Frontului Tineretului Autonomist din 
Reunion. Claudette Saint-Marc și 
Jean Saint-Marc, activiști ai parti
dului, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră.

întîlnirea, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, a 
prilejuit un schimb de informații și 
de vederi în probleme de interes co
mun.

în’ timpul șederii în tara noastră, 
delegația Partidului Comunist din 
Reunion a vizitat întreprinderi in
dustriale, unități socialiste din agri
cultură, obiective social-culturale, 
istorice și turistice din București, 
din județele Mehedinți, Mureș și 
Prahova. ★

Marți a plecat la Moscova o dele
gație condusă de Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, pentru a parti
cipa la lucrările celei de-a 29-a șe
dințe a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru probleme valutar-fi- 
nanciare.

Pe aeroportul Otopeni au fost pre- 
zenți Iulian Văcărel, prim-adjunct al 
ministrului finanțelor, alte persoane 
oficiale. ★

O delegație a Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, con
dusă de Traian Dudaș, ministru, a 
plecat marți dimineața în Mexic pen
tru a participa la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres mondial de drumuri, 
precum și în vederea încheierii unui 
acord intre România și Mexic pri
vind transporturile maritime.

La plecare, printre persoanele ofi
ciale. se afla pe aeroportul Otopeni 
Armando Cantu, ambasadorul State
lor Unite Mexicane la București.★

Marți a sosit la București o dele
gație de activiști ai P.M.S.U., condu
să de Takacs Imre, membru al C.C. 
al P.M.S.U., prim-secretar al Comi
tetului județean Fejer al P.M.S.U., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită în schimb de experien
ță în țara noastră.

La sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășul Constantin Matei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenti reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Ungare la Bucu
rești.

★
Marți seara. Institutul român pen

tru relațiile culturale cu străinătatea 
a organizat o manifestare culturală 
cu ocazia aniversării Zilei naționale 
a Republicii Cipru.

Cu acest prilej. Constantin Mora- 
ru, redactor Ia ziarul „Scînteia", a 
împărtășit impresii de călătorie din 
Republica Cipru.

Au participat membri ăi conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe. Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

în încheierea manifestării a fost 
prezentat un film artistic.

(Agerpres)

U. R. S. S. :

Atomul învinge munții de gheață
Murmanskul esta 

singurul port de din
colo de Cercul Polar, 
care, bucurîndu-se de 
binefacerile curentului 
cald al Golfstream- 
ului. funcționează tot 
timpul anului.

Mai departe spre 
est, cale de... 16 meri
diane, mările Barenț 
și Kara, Laptev și Si
beriei de est, Ciukot- 
ka, Behring și Ohotsk 
rămîn mai tot timpul 
anului sub scutul de 
gheață ; doar o lună 
și ceva aceste mări 
devin petice de oglin
dă lichidă, înconjurate 
de lanțurile de munți 
albi.

Ademenitoare, dar 
plină de primejdii, ca
lea maritimă de la 
Murmansk ptnă la 
Capul Bunel Vestiri a 
atras de-a lungul 
veacurilor numeroși 
navigatori care și-au 
pierdut viața tn aspre
le ținuturi. Efortul 
pentru includerea in 
circuitul economic a 
uriașelor bogății ale 
Siberiei de nord a 
solicitat insă tot mai 
intens această cale 
maritimă, adevărată 
coroană a Siberiei, 
cum o denumesc că- 
liții marinari arctici, 
încă din primii ani ai 
puterii sovietice, în 
februarie 1923, V. I. 
Lenin apela la munci
torii șantierului naval 
„Baltika" din Lenin
grad să repare unul 
din uriașele — pe a- 
tunci — spărgătoare de 
gheață, de 7 000 cai- 
putere. Iar în 1930 au 
fost construite spărgă
toare de gheață de 
cite 10 000 CP, care au 
izbutit să asigure ca
ravanelor de nave vi
teza de o milă pe oră. 
Pe măsura progresu
lui tehnic au apărut 
spărgătoare de gheată 
de cite 40 000—45 000 
CP.

Dar forța acestor 
nave a început să-șî 
„simtă" plafonul. Na
tura polară nu ezită să 
răspundă, adesea du
reros, la loviturile „de 
berbece", ale clasicelor 
vase spărgătoare de 
gheată. Lovit direct,

muntele de gheață se 
poate sparge in două, 
în trei, in patru... Cu- 
renții insă apropie în
dată bucățile de munți, 
care se... sudează pe 
loc. Și vai de nava 
prinsă. între asemenea 
blocuri de gheată 1 în 
al doilea rind, orice 
„lovitură de berbece" 
implică un șoc egal și 
pentru vasul care dă 
lovitura.

Realizarea unei for
țe „complexe" este în 
prezent criteriul fun
damental al dezvoltă
rii industriei construc
toare de spărgătoare 
de gheață ; este vorba 
de forță exprimată nu

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

atit prin lovituri direc
te, cit prin... mobilita
te. Nava trebuie să 
„atace" ghețarul din 
trei direcții simultan : 
din față, din dreapta și 
din stingă. Aceasta 
presupune mișcări ra
pide, care să fărîmi- 
țeze muntele de ghea
tă pînă la asemenea 
dimensiuni reduse în
cît să nu mai prezinte 
nici un pericol. Dar 
acest „tremur" al ce
tății de oțel blindata 
solicită mult mai mul
tă energie decît „lo
vitura de berbece". 
Ceea ce înseamnă re
zerve uriașe de com
bustibil, spații mari 
pentru acesta, greuta
te sporită a navei etc.

Ca și în alte situa
ții, în ajutor a venit 
atomul. Odată cu apa
riția sa în 1960, spăr
gătorul de gheață ato
mic „Lenin" a înlăturat 
principala teamă a 
navigatorilor arctici î 
epuizarea combustibi
lului în lupta cu ghe
țarii. Recent, la șan
tierul naval „Baltika" 
din Leningrad a fost 
făcut un nou pas pe 
calea pătrunderii ato
mului în împărăția 
ghețurilor : a fost con
struit spărgătorul de 
gheață „Arktika". 
Principala lui calitate

constă în aceea că, 
păstrind aproape ace
leași dimensiuni ca și 
nava „Lenin", concen
trează în el mult mal 
multă forță multimo- 
bilă, creează condiții 
excelente de activitate 
prin densa automati
zare a agregatelor, 
precum și un mediu 
de viață și de confort 
superior pentru echi
paj.

O călătorie fără în
soțitor prin acest ade
vărat oraș plutitor 
prezintă riscul rătăci
rii în labirintul „stră
duțelor" și „instituții
lor" sale, al posturilor 
de comandă și de lu
cru. Are nu mai puțin 
de 1 285 de încăperi, 
înainte de a vizita 
„stadioanele", restau
rantele, apartamentele 
echipajului, ziariștii 
au ținut să privească 
prin hubloul de sticlă 
incasabilă sala inun
dată de lumini, denu
mită „inima nuclea
ră". Sistemul de apă
rare antiradiații și de 
ocrotire a naturii arc
tice este absolut sigur 
— ne spune căpitanul 
navei atomice, Iuri 
Kuciev.

Luna trecută, pe pa
ralele înghețate ale 
Polului Nord a avut 
loc „lupta de probă" 
a navei. Pe o porțiune 
de 5 000 de mile, unde 
se petrecea acel feno
men denumit „gheata 
diavolului" (o dată la 
patru ani, gheața din 
Arctica este neobiș
nuit de dură, in
cit nici măcar spăr
gătorul de gheată „Le
nin" nu o putea frin
ge), „Arktika" și-a 
încercat forțele. Sis
temele hidraulice, ca
re imping cu repezi
ciune apa cind la pro
vă, cînd la pupă, cind 
în stingă, cind în 
dreapta navei, au cre
at acel „tremur" care 
a făcut-o să se înfigă 
în ghețari ca un ciocan 
pneumatic în beton. 
Operațiunea a durat 
17 zile. Timp în care 
toate agregatele au 
acționat cu precizia și 
forța... atomului.

Laurentlu DUȚA

R.S.F. IUGOSLAVIA ;

Izvoarele de energie 
de la Ibar—Lepenaț

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
10,00 Aveți o idee ?
10.20 Meridiane literare.
11,10 Vetre folclorice : Runcu.
11.25 Teleobiectiv.
11.45 Telex. V
11,50 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă rusă.
17,00 Telex.
17,05 Melodii, melodii.
17.20 Pentru timpul dv. liber, vă 

recomandăm...
17,35 La volan
17.45 Ateneu popular TV.
18.25 Tragerea Pronoexpres.

18.35 întîlnire cu Dan Serbac, 
prim-solist al Operei Româ
ne din Cluj-Napoca.

18,55 Tribuna TV : Creativitate șl 
inovație.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20 00 Revista economică TV.
20.30 Avanpremieră TV.
20.35 Telecinemateca. Ciclul „Un 

mare regizor" : Stanley Kra
mer. Filmul artistic „Lanțul*4.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

20,00 Preferințele dv. muzicale 
sint și preferințele noastre.

80,50 Studio *75. Ediție specială în 
întîmplnarea Congresului al 
X-lea al U.T.C.

21.05 Telex.
'21,10 Telerama. Instantanee zoo

logice.
21,40 Roman-foileton : „Familia

Thibault".

(Urmare din pag. I)
Cu asemenea gînduri s-a 

pornit aici la drum. Cum 
se răsfrîng ele asupra co
lectivului ? Grecu Aurica, 
din Ialomița, comuna Gura 
Ialomiței, absolventă a li
ceului din Hîrșova, după 
ce a fost suplinitoare 
cifiva ani, s-a înscris la 
cursurile postliceale pen
tru „Conect", specialitatea 
montaj. Se numără printre 
primele muncitoare de la 
„Conect". Este secretara 
organizației de bază U.T.C. 
nr. 3 și are impresia că 
lucrează aici de multi ani. 
Aceasta Înseamnă că s-a 
obișnuit cu meseria, că 
dorește să se perfecțione
ze in meserie — și-n a- 
celași timp ține la colec
tivul uzinei întocmai cum 
ținea la colegii de școală. 
Este o atmosferă de Încre
dere, are cine să te ascul
te, cine să te încurajeze la 
nevoie, ai cu cine te in
tel ege.

Colegii tie la postliceală 
au venit toți aici și au ră
mas. Zamfira Gruia, din 
Teleorman, comuna Ște- 
fănești, absolventă de liceu, 
cu intenția de a studia fi
lozofia, s-a calificat la 
locul de muncă. Este 
strungărită la atelierul de

prelucrări prin așchiere. 
Zamfira Gruia s-a căsăto
rit de curînd cu un fre
zor din uzină, Vâsile Cos- 
tache, elev la liceul in
dustrial de pe platforma 
Pipera. Invitați la cununia 
civilă : colegi de la „Co- 
nect“. Au avut loc multe 
căsătorii aici. Colectiv tî-

uzina aceasta este o nou
tate, il atrage. Este unul 
dintre oamenii solicitați în 
activitatea 'profesională și 
politică. Aurel Turmacu, 
născut și crescut în Tei, 
de multe ori face drumul 
pînă la „Conect" pe jos, 
„mai ia o gură de aer". 
Strungar, a învățat la

„CONECT"
năr. (Este un semn bun, 
remarcă tovarășii din con
ducerea uzinei. Cit mai 
multe căsătorii, și — dacă 
se poate — nici un divorț. 
Investigațiile făcute arată 
limpede : căsătoriile ajută 
la maturizare — și la sta
bilizarea oamenilor In uzi
nă).

loan Marcu, sculer-ma- 
trițer, după mai mulți ani 
de meserie la „Electroteh
nica" — deși a făcut parte 
dintr-un colectiv format — 
a venit aici fiindcă este 
mare nevoie de sculeri- 
matrițeri priceputi. în- 
tr-un fel și pentru dlnsul

școala profesională de la 
„Electroaparataj".

Zece ani a lucrat la „E- 
lectronica" pe o mașină de 
extrudare. întreaga briga
dă condusă de Ion Stoian 
a venit de la „Electronica" 
la „Conect". Unul dintre 
tineri a plecat la armată. 
Cînd a isprăvit eu stagiul 
militar, a pornit in căuta
rea brigăzii. A găsit-o la 
„Conect". O brigadă de 
specialiști în extrudare, cu 
o activitate de vreo 10 ani, 
cu multe Încercări, soluții 
noi și reușite la activ. în
ceputul a fost greu, 
n-aveau experiență. Scu

lele a trebuit să și le facă 
singuri. Abia dacă dădeau 
2 000 de piese pe zi. Acum, 
30 000 de piese. Iată de ce 
nu se pot despărți oamenii 
acestei brigăzi.

Aurel Turmacu, despre 
care am mai amintit, a ter
minat liceul la seral. „Co
nect" are acum nevoie de 
maiștri. în ziua de 15 sep
tembrie Aurel Turmacu a 
început școala de maiștri. 
Asta înseamnă doi ani de 
muncă in uzină șl cursuri 
la seral.

Un tînăr m-a rugat 
s-aduc mulțumiri prin zia
rul „Scînteia" unui tovarăș 
cu răspunderi politice în 
uzină, pentru că l-a ajutat 
intr-un moment dificil, 
cînd era să plece de la 
„Conect" și să se ducă 
unde-o vedea cu ochii. 
Necazuri și încurcături de 
tot felul și lipsă de expe
riență și neîncredere în cei 
din jur. îi înțeleg rugă
mintea, dar n-am să i-o 
îndeplinesc dintr-o pricină 
cit se poate de simplă : to
varășul în cauză a trecut 
și dînsul prin împrejurări 
dificile și a fost ajutat ; 
acum și-a făcut datoria, 
așa cum trebuie să ți-o 
facă toți membrii unui co
lectiv unit.

în magazine, în perioada Tîrgului de toamnă

0 variată gamă 
de corpuri de iluminat

Lămpile de tot felul, lampa
darele, lustrele fac parte din 
mobilierul oricărei încăperi, al 
oricărui apartament, iar ale
gerea lor nu este deloc ușoară, 
deoarece trebuie să se armoni
zeze cu interiorul, cu covoarele, 
să răspundă nu numai exigențe
lor estetice, ci și celor funcțio
nale.

în perioada Tîrgului de toam
nă, magazinele și raioanele care 
vind produse electrotehnice pun 
la dispoziția publicului o gamă 
bogată de corpuri de ilumi
nat : aproape 400 de modele de 
lustre (cu unul pînă la zece 
brațe), plafoniere, candelabre, 
aplice, lampadare, veioze, avînd 
forme dintre cele mai diverse, 
mai inspirate, moderne sau cla
sice.

De reținut că In magazinele 
amintite se găsesc ți diferite 
modele de lămpi de birou ex
tensibile, reglabile, foarte reco
mandabile pentru cei ce lucrea
ză acasă, ca și pentru școlari.

Știrile tot mai 
frecvente din presa 
belgrădeană referitoa
re la inaugurarea unor 
noi obiective industria
le, la creșterea în an
samblu a potențialului 
economic al tuturor 
regiunilor țării priete
ne sînt o ilustrare a 
preocupării permanen
te a conducerii de 
partid și de stat a 
Iugoslaviei socialiste 
pentru dezvoltarea ar
monioasă, economico- 
socială, a întregii târî. 
Acest obiectiv ocupă 
un loc distinct in Pro
gramul U.C.I.. iar 
planurile de dezvolta
re economică sînt în
dreptate în mod con
secvent spre lichidarea 
disproporțiilor moște
nite în acest domeniu.

Un exemplu semni
ficativ în această pri
vință 11 oferă și pro
vincia autonomă Ko
sovo. O călătorie pe 
meleagurile ei permite 
— pe lîngă cunoaște
rea peisajului pitoresa 
al provinciei, a renu
mitelor monumente 
culturale din Evul Me
diu, a unor locuri cu 
rezonanță istorică — 
constatarea „pe viu" a 
eforturilor pentru ridi
carea din înapoierea 
de secole în care pro
vincia, deși bogată în 
minereuri și alte re
surse naturale, a fost 
ținută pînă la elibe
rarea țării. Rezultatele 
acestor eforturi sînt 
vizibile pretutindeni, 
în Kosovo au luat 
naștere și se dezvoltă 
mari obiective indus
triale, cu o pondere 
însemnată nu numai in 
economia locală, dar și 
a țării întregi. Este 
grăitoare în acest sens 
dezvoltarea celor două 
mari complexe indus
triale — combinatul 
„Obilici", din apro
pierea Pristine!, capi
tala provinciei, șl 
combinatul „Trepcea", 
aflat tn apropiere de 
localitatea Kosovska 
Mitrovita. Primul este 
menit să pună in va

loare, în mod cit mai 
amplu, principala bo
găție a subsolului — 
cărbunele, care este 
folosit atît ca sursă de 
energie, cit și pentru 
obținerea de îngrășă
minte chimice sau da 
gaze industriale. Ce
lălalt combinat este 
profilat pe metalele 
neferoase, iar prin
cipalele sale produsa 
sint plumbul, precum 
și acidul sulfuric. în 
planurile de dezvolta
re a acestor două mari 
zone industriale sa 
prevede construcția u-
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nor noi obiective, pre
cum și extinderea și 
modernizarea continuă 
a celor existente.

Un element esențial 
pentru valorificarea pa 
scară largă a bogăți
ilor locale îl constituie 
apa. Kosovo este insă 
lipsită de importante 
cursuri de ape. Cele 
două rîuri mai mari 
din zonă — Ibarul in 
nord și Lepenatul în 
sud — ocolesc în fapt 
provincia. Preocuparea 
pentru eliminarea a- 
cestui neajuns a dus 
la elaborarea, după 
ample studii și cerce
tări, a unui proiect ce 
vizează aducerea apei 
din rîurile Ibar și Le- 
penăț spre întreprin
derile industriale și, 
totodată, folosirea ei 
pentru aprovizionarea 
localităților urbane și 
rurale și pentru iri
garea culturilor agri
cole.

Detaliile și parame
trii tehnici ai sistemu
lui hidrotehnic, a că
rui realizare a în
ceput tn urmă cu doi 
ani, cînd apele riului 
Ibar au fost deviate 
printr-un tunel lung 
de 660 metri săpat in 
inima munților, ne-au 
fost Înfățișate de di

rectorul tehnic al în
treprinderii Ibar—Le- 
penat, inginerul Esad 
Kpuska. Din spusele 
interlocutorului am re
ținut îndeosebi cîteva 
date care conturează 
imaginea acestui im
portant obiectiv. Siste
mul cuprinde o supra
față de 3 500 km pă- 
trati, iar înfăptuirea 
lui va genera impor
tante schimbări înnoi
toare pentru întreaga 
provincie. Proiectul 
respectiv prevede con
struirea a 4 baraje, 2 
mari lacuri de acumu
lare, 2 hidrocentrale, 2 
stații de pompare, a 
unei rețele de canale 
de aductiune de 260 
km și a unei rețele de 
conducte insumlnd 
2 500 km. Apele viito
rului sistem vor faca 
posibilă irigarea unei 
suprafețe de 73 000 
hectare de teren agri
col. Se estimează că, 
în noile condiții, pro
ducția agricolă va spori 
de circa 10 ori.

Dintre principalele 
obiective ce fac parte 
din acest sistem hidro
tehnic se detașează, 
prin amploarea sa, ba
rajul Gazivoda, ce se 
ridică pe rîul • Ibar șl 
in spatele căruia se va 
forma un lac de acu
mulare cu o capacita
te de 370 milioane me
tri cubi. în aval au 
și început să se con
tureze rețelele de ca
nale și conducte, hidro
centrala, statia de 
pompare și alte obiec
tive.

Construirea sistemu
lui Ibar—Lepenaț, al 
doilea ca mărime în 
Iugoslavia (primul de 
acest fel a fost reali
zat în Voivodina, prin 
construirea canalului 
Dunăre — Tisa — Du
năre), are o mare în
semnătate atît pentru 
înflorirea continuă a 
provinciei Kosovo, cit 
și in ansamblul operei 
de edificare a socialis
mului în țara vecină 
și prietenă.

S. MORCOVESCU

CIBINIUM 75
Manifestările primelor două 

zile ale celei de-a 8-a ediții a 
festivalului Cibinium au con
stituit importante puncte de 
referință pentru programul 
acestei „săptămîni a muzicii si- 
biene". Pe lîngă spectacolele 
muzical-coregrafice susținute 
duminică. în mai toate localități
le din județ au avut loc con
certe de fanfară, de muzică 
populară românească și ger
mană. la Sibiu. Mediaș. Cisnă- 
die. De asemenea, mai amintim

concursul „Cine știe cîștigă" cu 
tema „Viata și activitatea lui 
Ciprian Porumbescu", organizat 
la Mediaș, premiera piesei „Că
sătorie prin concurs" de Carlo 
Goldoni, prezentată la Sibiu de 
teatrul de stat din localitate, 
ca si cea a teatrului de păpuși. 
„Unchiul Sache" de Victoria 
Trifu. Un numeros public a 
luat parte luni, la vernisajul ex
poziției „Muzica în arta plasti
că". organizată la casa artelor 
cu lucrări ale membrilor filia
lei Sibiu a U.A.P., ca și la ver
nisajul expozitiei-cabinet de

instrumente muzicale populare, 
găzduită de galeriile Sirius din 
Sibiu și organizată de Muzeul 
Brukenthal. in colaborare cu 
Institutul de cercetări etnologi
ce și dialectologice. Un deosebit 
succes l-a înregistrat și de astă 
dată Tîrgul olarilor, deschis in 
Piața 6 Martie din Sibiu. (Nico
lae Brujan).

„ZILELE MUZICALE 
SĂTMĂRENE"

A început la Satu-Mare cea 
de-a IV-a ediție a „Zilelor mu

zicale sătmărene". Pe parcursul 
a 8 zile, pe soena Filarmonicii 
vor evolua, cu un bogat reper
toriu din muzica românească și 
universală, alături de orches
tra simfonică si orchestra de 
cameră, formația de muzică 
populară „Țara Oașului" din 
Satu-Mpre. numeroase formații 
prestigioase din tară și din

străinătate : corul de cameră 
„Madrigal", cvartetul „Acade
mica", ale conservatorului „C. 
Porumbescu" din București, 
formația de muzică contempo
rană „Ars Nova" și corul Fi
larmonicii de Stat din Cluj-Na- 
poca, orchestra simfonică a Fi
larmonicii din Varna, R.P. Bul
garia, precum și numeroși so

liști sătmăreni, din alte orașe 
din țară, din Bulgaria, Ungaria 
și Cuba (Octav Grutneza).

ARTĂ ROMÂNEASCA 
COMPARATĂ

Este genericul expoziției de 
pictură al cărei vernisaj a avut 
loc zilele trecute la Suceava, 
marcînd redeschiderea secției 
de artă plastică a muzeului ju
dețean. Aici se află expuse o- 
pere aparținînd unor renumiți 
maeștri ai penelului din tara

noastră. Expoziția se bucură de 
o deosebită apreciere din par
tea numerosului public suce
vean iubitor de frumos (Gh. Pa- 
rascan).

ARC PESTE TIMP
Sub egida societății culturale 

„Neagoe Basarab", la Curtea de 
Argeș au loc ample manifestări 
științifice si cultural-artistice 
dedicate istoriei și culturii aces
tei așezări, una din primele ca
pitale ale Tării Românești. Ele 
evocă faptele de seamă ale

Înaintașilor, realizările deose
bite ale anilor noștri. La adu
narea festivă ce a avut loc cu 
prilejul deschiderii manifestări
lor a luat cuvîntul primarul 
orașului Curtea de Argeș. Cei 
prezenti au asistat apoi La mon
tajul literar-muzical „Clntăm 
patria și partidul", prezentat de 
formații artistice ale casei de 
cultură din localitate, la verni
sajul unei expoziții de artă 
populară din zonă și la specta
colul în premieră al filmului ro
mânesc „Dimitrie Cantemir". 
(Gh. Cîrstea).
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• LUĂRI DE POZIȚIE ÎN FAVOAREA LICHIDĂRII 

VESTIGIILOR COLONIALISMULUI
NAȚIUNILE UNITE 7. — Cores

pondentul nostru transmite : în șe
dința plenară a Adunării Generale 
a O.N.U. a luat cuvintul șeful sta
tului cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk, care, după ce a făcut o tre
cere in revistă a eforturilor pentru 
reconstrucția țării sale, a subliniat 
că poporul cambodgian își va apăra 
Întotdeauna independența. Cambod- 
gia continuă să acorde o mare im
portanță cooperării cu țările vecine, 
cu statele nealiniate și cu acele țări 
care au sprijinit-o în lupta pentru 
eliberare. Cambodgiă, a relevat în 
continuare vorbitorul, va rămîne 
o țară neutră și nealiniată.

Ministrul afacerilor externe al 
Mozambi-ului, Jo».quim Chissano, 
referindu-se la prioritățile guvernu
lui țării sale, stabilite după recenta 
doblndire a independenței și înce
perea bătăliei pentru 'reconstrucție 
șl dezvoltare, a subliniat imperati
vul desființării aparatului de stat 
colonialist și al înlocuirii sale cu un 
aparat de stat nou.

• BUGETUL NAȚIUNILOR UNITE SĂ CONTRIBUIE 
LA CREȘTEREA ROLULUI Șl EFICACITĂȚII 

ORGANIZAȚIEI
NAȚIUNILE UNITE 7 — Cores

pondentul nostru transmite : Comi
tetul pentru problemele administra
tive și bugetare al Adunării Gene
rale a O.N.U. dezbate Proiectul de 
buget al organizației pentru 1976— 
1977. Luind cuvintul in cadrul dez
baterilor, reprezentantul țării noas
tre a criticat orientarea Secretaria
tului O.N.U. de a majora anual chel
tuielile, care, în exercițiul financiar 
următor, sint cu 20 la sută mai mari 
decît în cel actual, fără însă ca acest 
spor să reflecte, în mod corespunză
tor, dezvoltarea activităților in do
menii prioritare.

Vorbitorul a declarat că se impu

'Agenda provizorie a Conferinței O.N.U.
, pentru comerț

GENEVA 7 (Agerpres). — Ținînd 
seama de rezultatele celei de-a VH-a 
sesiuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U.. . Consiliul pentru 
comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D. 
a adoptat agenda provizorie pentru 
lucrările celei de-a IV-a Confe
rințe a Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare, care se vor des
fășura între 5 și 28 mai 1976 la

ITALIA

„ÎNSĂNĂTOȘIREA Will POLITICE SI REÎNNOIREA ȚÂRII 
IMPUN COLABORAREA FORȚELOR P0PMT“

Cuvîntarea tovarășului Enrico Berlinguer
ROMA 7 — Corespondentul Ager

pres transmite : într-o cuvîntare 
rostită la Catania, la încheierea fes
tivalului regional „l’Unitâ" din Si
cilia, secretarul general al Partidu
lui Comunist Italian. Ennco Berlln- 
guer. evidențiind elementele noi care 
își croiesc drum in viața politică ita
liană după alegerile din 15 iunie și 
schimbările care se produc în rapor
turile dintre partidele politice, a 
subliniat importanța dezvoltării și 
stringerii legăturilor dintre parti
dele clasei muncitoare — partidul 
comunist și partidul socialist — în 
scopul soluționării problemelor cu 
care este confruntată țara, pentru 
apărarea intereselor maselor munci
toare. „Gravitatea crizei prin care 
trece Italia — a spus Enrico Berlin
guer — impune colaborarea dintre 
forțele populare, colaborare care 
este nu numai necesară, ci și ur
gentă pentru însănătoșirea vieții 
politice și reînnoirea țării".

Relevînd eforturile depuse, in ulti
mii ani, de P.C.I. în direcția reali
zării unității partidelor clasei mun
citoare, vorbitorul a subliniat că 
este necesar să se desfășoare o luptă 
tenace împotriva tendințelor sectare 
din cadrul mișcării muncitorești. 
..Depășirea sectarismului și exclusi
vismului — a declarat Enrico Berlin
guer — înseamnă nu numai capaci
tatea de a pregăti și desfășura lup
tele unitare, ci și efortul de a înțe

Reconstrucție in Delte Mekongului
Mekongul. unul dintre cele mal 

mari fluvii din Asia, se întinde pe o 
lungime de peste 4 000 km. Acumu- 
lîndu-și bogăția de ape prin topirea 
zăpezilor din Tibet și prin colectarea 
numeroșilor săi afluenți, fluviul, care 
traversează teritoriile mai multor țâri, 
străbate prin două brațe uriașe par
tea de miază-zi a Republicii Vietna
mului de Sud. vărsîndu-se in marea 
Chinei de sud. Din aceste două brațe 
se despart o mulțime de canale, for
năind mănoasa deltă a Mekongului 
care, datorită fertilelor aluviuni pe 
care fluviul le depune aici, este cu
noscută ca una din cele mai impor
tante zone de pe continent favorabile 
culturii orezului.

Pentru a ajunge în deltă, călătorul 
urmează șoseaua nr. 4, Saigon—Ca 
Mau, cunoscută prin luptele dîrze 
purtate aci de forțele patriotice îm
potriva ocupanților imperialiști și ma- 
rioneteloț lor. Culturile nesfîrsite de 
orez, mărginite de crîmpeie de jun
glă. alternează cu plantațiile de co- 
cotieri. mango, trestie de zahăr. Ver
dele odihnitor al orezăriilor este în
trerupt din loc în Ioc de carcasa car
bonizată a vreunui elicopter, prăbu
șit în cursul luptelor din ultima pe
rioadă. Circulația pe șosea este des
tul de Intensă. Trec mai ales auto
buze. care fac legătura intre capitală 
și provincie, camioane cu mărfuri, 
autovehicule transportînd oamenii 
care doresc să se restabilească in 
locurile de unde au fost dezrădăci
nați cu forța de administrația trecu
tului regim.

My Tho. capitală a provinciei cu 
același nume, este așezat pe malul 
brațului nordic al Mekongului. la 
aproximativ 70 km de Saigon și adă
postește 120 000 de locuitori. Paginile 
de luptă glorioasă pe care ei le-au 
înscris în lunile martie și aprilie au 
constituit încununarea unor tradiții 
revoluționare ale căror rădăcini sint 
adînc Înfipte în trecut. Momentele 
cele mai semnificative ale acestor 
lupte pentru răsturnarea administra
ției marionetă și înfăptuirea eliberă
rii ne-au fost Înfățișate de către

Reprezentantul Libiei, Mansur 
Kikhia, s-a pronunțat pentru adop
tarea de măsuri eficace în vederea 
înlăturării ultimelor vestigii ale ra
sismului, colonialismului și aparthei
dului.

Ministrul de externe al Senegalu
lui, Assane Seek, s-a pronunțat pen
tru retragerea tuturor trupelor străi
ne aflate în Coreea de Sud sub dra
pelul. Națiunilor Unite, pentru crea
rea condițiilor unificării pașnice și 
independente a Coreei.

Ministrul afacerilor externe al So
maliei, Omar Arteh Ghalib, s-a pro
nunțat în favoarea creării de zone 
denuclearizate în diverse părți ale 
lumii.

Ministrul afacerilor externe, al Co
lumbiei. Indalecio Llevano, a decla
rat că mecanismul pieței mondiale a 
funcționat necorespunzător încă de 
la constituirea sa, ca urmare a im
punerii dreptului celui mai puternic. 
A sosit de mult timpul redresării si
tuației, prin edificarea unei noi or
dini economice internaționale, a spus 
ministrul de externe columbian.

ne o mai rațională planificare a 
cheltuielilor, realizarea de economii, 
reducerea cheltuielilor administrati
ve, redistribuirea resurselor în func
ție de prioritatea programelor, înlo
cuirea unor acțiuni în curs — de o 
însemnătate redusă — cu acțiuni noi, 
mai importante etc. Delegatul ro
mân a evidențiat necesitatea ca exa
minarea problemei restructurării sec
toarelor economice și sociale ale 
sistemului O.N.U. — ce urmează să 
fie făcută în tcurînd de un comitet 
special — să aibă în vedere propu
neri și măsuri de natură să contri
buie Ia întărirea rolului O.N.U. și 
creșterea eficacității sale.

și dezvoltare
Nairobi. Agenda provizorie a fost 
transmisă spre analiză U.N.C.T.A.D. 
între oele 19 puncte înscrise figu
rează actualele tendințe în comerțul 
internațional și dezvoltare, devizele 
și transferarea resurselor reale pen
tru dezvoltare, transferul de tehno
logie, cooperarea economică între 
țările în curs de dezvoltare etc.

lege și de a recunoaște adevărurile 
și valorile ale căror purtătoare sint 
forțele populare și democratice de 
inspirație diferită de a noastră și de 
a respecta rolul lor particular și au
tonom. Este o înțelegere și o recu
noaștere care nu se referă doar la 
problemele de astăzi, ci și la pers
pectiva construirii unei noi societăți", 

în continuare, secretarul general 
al P.C.I. s-a referit la „funcția spe
cifică a partidului socialist", la 
„existenta . unei variate mișcări so
ciale și politice de inspirație crești
nă", precum și la necesitatea „mobi
lizării tuturor energ:ilor pentru afir
marea unei colaborări — leale și de 
pe poziții de egalitate — a unor for
țe și partide populare diverse".

Legat de aceasta, secretarul gene
ral al P.C.I. a precizat : „în ceea ce 
ne privește, am afirmat încă o dată 
că nu se află în intențiile noastre 
încheierea unui acord între partidul 
comunist și partidul democrat-creștin 
care să treacă peste capul partidului 
socialist sau care să modifice funcția 
specifică a acestui partid. Dimpotri
vă, noi am reafirmat că această 
funcție este de neînlocuit atît în ac
tualele bătălii ale muncitorilor, cit 
și în. inițiativa pentru deschiderea 
unei faze noi în raporturile dintre 
forțele politice și în lupta pentru o 
profundă reînnoire democratică a 
Italiei pe calea socialismului".

Phan Van Thao, reprezentant al or
ganelor locale ale puterii revoluțio
nare. Prin lupta eroică a forțelor pa
triotice, îu aceeași zi in care era eli
berat Saigonul, trecea și orașul My 
Tho în miinile forțelor revoluționare. 
La 30 aprilie, ora 17, pe străzile 
capitalei provinciei masele populare 
demonstrau victorioase.

în noua situație creată imediat 
după victorie, aici, ca in toate ora
șele eliberate din Vietnamul de sud, 
a fost creat un comitet adminis
trativ militar — formă a puterii re
voluționare constituită potrivit situa-

CORESPONDENȚ  A 
DIN SAIGON

ției complexe existente. Sprijinit cu 
avint de masele populare, acest orga
nism și-a realizat obiectivele sale 
primordiale : preluarea puterii, stabi
lirea ordinii, crearea tuturor condiți
ilor consolidării noii administrații. 
Despre activitatea pe care o desfășoară 
noile organe ale puterii revoluționare 
ne-a vorbit pe larg Muoi Ha. membru 
al Comitetului administrativ militar. 
Autoritățile au fost confruntate din 
primul moment cu probleme dificile. 
Existau în oraș 30—40 000 de șomeri, 
în afară de cei 19 000 foști militari ai 
vechiului regim și membri ai fami
liilor lor care nu aveau de lucru 
se impunea ca o necesitate absolută 
reluarea activității în cele 200 de u- 
nttăți productive locale. abordarea 
problemei combaterii analfabetismu
lui. începerea activităților de recon
strucție pe un front larg. Unele din
tre aceste probleme au fost soluțio
nate : altele, datorită naturii lor. a 
căror abordare cere timp, se află in 
curs de rezolvare.

Producția materială a fost reluată 
în cea mai mare parte. Au fost asi
gurate numeroase locuri de muncă, 
s-au aplicat măsuri pentru aprovi
zionarea populației, s-a produs o a- 
sanare vizibilă a aspectului moral

PHENIAN 7 (Agerpres). — La 7 
octombrie a sosit la. Phenian tova
rășul Emil Bobu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte ■ al 
Consiliului de Stat, care, la invitația 
conducerii de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, face o vizită de 
prietenie în această țară.

Pe aeroportul internațional Sunan, 
împodobit cu portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
oaspetele român a fost salutat de 
tovarășii Kim Dong Ghiu, membru 
al Comitetului Politic, secretar al

1NTÎLNIRI ALE DELEGAȚIEI P.C.R. 1N BELGIA
BRUXELLES 7 (Agerpres). — în 

continuarea vizitei pe care o între
prinde în Belgia, la invitația Parti
dului Socialist Belgian. delegația 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., a vizitat grupul 
industrial Sidmar. specializat în pro
ducția de oteluri plate, precum și 
unele obiective sociale si culturale 
din regiunea Gând. Cu prilejul vi
zitei delegației P.C.R.. Dimitrie Stă- 
nescu, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României la Bruxelles, a oferit un

PEKIN întrevederi chino-iugoslave
PEKIN 7 (Agerpres). — La Pekin 

au început, marți, convorbirile dintre 
Den Siao-pin, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, și 
Gemal Biedici, președintele Consiliu-

Comunicat comun
HANOI 7 (Agerpres). — Comuni

catul comun vietnamezo-iugoslav. dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor dintre delegațiile conduse de Fam 
Van Dong, ■ prim-ministru al guver
nului R. D. Vietnam, și Gemal Bie
dici. președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F.I., subliniază do
rința ambelor părți de a extinde, pe 
multiple planuri, relațiile dintre cele

Plenara C. C. al P. C. 

din Cehoslovacia
PRAGA 7 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : în zilele de 6 și 
7 octombrie, la Praga s-au desfășu
rat lucrările Plenarei Comitetului 
Central al P.C. din Cehoslovacia, 
care a avut pe ordinea de zi rapor
tul Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia cu privire la dezvolta
rea in cdntinuare a agriculturii și 
industriei alimentare, prezentat de 
Jan Baryl. membru supleant al Pre
zidiului. secretar al C.C. al P.C.C., și 
scrisoarea C.C. al P.C. din Ceho
slovacia adresată organelor și organi
zațiilor de partid, tuturor comuniști
lor pentru pregătirea celui de-al 
XV-lea Congres al partidului.

Comitetul Central l-a eliberat din 
funcția de secretar al C.C. al P.C.C. 
pe Oldrich Svestka și l-a numit re- 
dactor-șef al ziarului „Rude Pravo" 
și a ales ca membru al secretariatu
lui și secretar al C.C. al P.C.C. pe 
Josef Havlin.

Secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. Gustav Husak, a 
rostit, la încheierea lucrărilor plena
rei, o cuvîntare.

ARGENTINACrearea unui „Consiliu de securitate internă"
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — 

îh cadrul unei reuniuni desfășurate 
la Buenos Aires, guvernul argen- 
tinean a hotărît instituirea urnii 
„Consiliu de securitate internă" și a 
unui „Consiliu de apărare", avînd 
scopul de a combate acțiunile tero
riste soldate în ultimele zile cu 
moartea a peste 40 de persoane. Po
trivit comunicatului oficial, „Con
siliul * de securitate internă" are 
drept de decizie politică și este 
condus de șeful statului. „Consiliul 
de apărare", din conducerea căruia 
fac parte ministrul apărării și șefii 
de stat major ai celor trei armate — 
terestră, marină și aviație —are rol 
executiv.

al vieții orașului. în conformitate cu 
orientările stabilite de Guvernul Re
voluționar Provizoriu, Comitetul ad
ministrativ militar din My Tho a 
manifestat umanism și generozitate 
față de militarii fostului regim, asi
gurând condiții pentru reeducarea lor 
spre a deveni buni cetățeni. Gazdele 
ne-au oferit prilejul de a vizita un 
centru de reeducare, unde se afiau 
subofițeri din fosta armată marione
tă. Discuțiile purtate au confirmat 
justețea liniei adoptate față de aceste 
elemente care, conștiente acum de 
fărădelegile săvirșite de fosta admi
nistrație, le repudiază cu hotărîre, 
manifestîndu-și dorința de a se inte
gra noii societăți.

Pe lîngă rezolvarea multitudinii 
de probleme curente, Comitetul ad
ministrativ militar se preocupă de 
consolidarea puterii revoluționare. 
Pe măsură ce sarcinile sale vor fi 
îndeplinite, acest organism va fi în
locuit de un comitet popular revo
luționar, care urmează să conducă 
activitatea de reconstrucție in viitor.

La 100 km sud de My Tho, tot pe 
șoseaua nr. 4, traversînd cele două 
brațe ale Mekongului, se află orașul 
Can Tho, capitală a regiunii Nam 
Bo de vest.

Orașul este înconjurat de orezării 
bogate, brăzdate de nenumărate ca
nale. Datorită fertilității deosebite 
a solului, provincia produce 450 000 
tone de orez pe an, din care 
o parte sint trimise în alte provin
cii. Șiruri de Cocotieri și livezi de 
mango se oglindesc în apele rîului 
Han Giang.

Instaurarea puterii revoluționare a 
adus schimbări profunde și aici. Via
ta reintră treptat pe făgașul normal. 
Oamenii au pornit cu însuflețire la 
opera de reconstrucție. Urmele du
reroase ale războiului se șterg. Sint 
imagini tipice pentru întreaga Re
publică a Vietnamului de Sud, ai că
rui oameni, care și-au cîștigat liber
tatea cu prețul atîtor sacrificii, sint 
hotărîți să-și făurească un viitor 
fericit, o viață pașnică și prosperă.

Petru PETRA 

C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepreședinte al R.P.D. Co
reene, Ryu Jang Sik, membru su
pleant al Comitetului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.C., Zăn Ciun Ki, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ al R.P.D.C., Kang Jin Tae, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ, Hă Dam, vicepremier al Con
siliului Administrativ și ministru al 
afacerilor externe al R.P.D.C.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Phenian, Dumitru 
Popa, și membri ai ambasadei.

cocteil în saloanele ambasadei. Au 
participat Willy Claes, președinte al 
Partidului Socialist Belgian. G. Kre- 
velt, secretar național, și A. Leg- 
nard, secretar national adjunct ai 
P.S.B.. Louis Van Geyt, președintele 
Partidului Comunist din Belgia, și 
Albert de Coninck, secretar national 
al P.C.B.. precum și alti membri ai 
Birourilor politice naționale ale celor 
două partide, activiști de partid, se
natori si deputat! socialiști și comu
niști. Au participat, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditate la Bruxelles.

lui Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, aflat în fruntea unei dele
gații guvernamentale iugoslave într-o 
vizită oficială în R.P. Chineză — in
formează agenția China Nouă.

vietnamezo-iugoslav
două țări și popoare. Este relevat ro
lul țărilor nealiniate în lupta îm
potriva politicii de agresiune șî do
minație imperialistă, pentru apărarea 
independenței, libertății, suveranității 
și dreptului popoarelor de a dispune 
de bogățiile lor naturale, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
mondiale pe baza respectului suvera
nității naționale, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc.

NOI PROTESTE ÎMPOTRIVA 
EXECUTĂRII CELOR CINCI 

PATRIOȚI SPANIOLI
în diferite țări ale lumii continuă 

protestele împotriva executării de 
către autoritățile franchiste a celor 
cinci tineri militanti progresiști din 
Spania. Miniștrii de externe ai țări
lor Pieței comune au hotărît. la Lu
xemburg. ca negocierile cu Spania in 
vederea încheierii unui acord de li
ber schimb să fie suspendate.

La Toronto (Canada) a avut loc un 
mare miting de masă. în cadrul că
ruia participants au condamnat ac
țiunile represive ale regimului fran- 
chist.

într-o declarație publicată la Hel
sinki. sindicatul lucrătorilor metalur
gist! — cea mai mare organizație 
sindicală din tară — a solicitat gu
vernului să întreprindă măsuri con
crete ne planul relațiilor cu Snania 
în semn de protest fată de executa
rea-celor cinci militanti.

■Un mare număr de administrații 
locale si organizații obștești din Ita
lia au cerut guvernului să reconside
re relațiile cu regimul franchist.

Docherii din portul britanic Huli 
continuă să boicoteze transportul de 
mărfuri, către Spania.

*
Subunități ale poliției franchiste au 

ocupat orășelul' studențesc al Uni
versității din Madrid.

agențiile de presă transmit:
Delegația Consiliului 

popular județean lași,condu* 
să de tovarășul Ion Iliescu, președin
tele consiliului, care întreprinde o 
vizită in Italia, s-a întilnit cu vice
președintele Consiliului regional 
Umbria. Settimio Gambuli. precum 
și cu conducerile comitetelor regio
nale ale partidelor comunist si socia
list. Delegația a avut, de asemenea, 
o întilnire la Perugia cu primarul 
orașului, Giovanni Perari. și cu cei
lalți membri ai administrației comu
nale. precum și cu membri ai sec
țiunii P.C.I. din localitate.

Consiliul Politic de Coa
liție Națională din Laos, în- 
trunit la Luang Prabang, a adoptat 
hotărîri privind Statutul organizato
ric provizoriu și regulamentul alege
rilor în consiliile populare și comi
tetele administrative.' Președintele 
consiliului, prințul Sufanuvong. a 
relevat că formarea consiliilor popu
lare și comitetelor administrative pe 
întregul teritoriu al Laosului va duce 
la lichidarea divizării țării în două 
zone și va asigura unitatea deplină 
a Laosului. La sesiune a participat 
și primul ministru al Guvernului

O nouă dispută 
între cei „nouă“ 

Anglia refuză să fie repre
zentată de o delegație a C.E.E.

LUXEMBURG. — Marea Britanie 
„nu poate concepe" ca interesele safe 
să fie reprezentate de Piața comună 
Ia viitoarea conferință internațională 
în problemele energiei si materiilor 
prime — a declarat marți ministrul 
de externe britanic. James Callaghan, 
în cadrul reuniunii ministeriale a 
C.E.E. de la Luxemburg. Dună cum 
se știe, la reuniunile nregătitoare ale 
conferinței care au avut loc oină în 
prezent, cele nouă țări membre ale 
Pieței comune au fost reprezentate 
de o singură delegație de experți.

„Această luare de poziție catego
rică — transmite agenția France 
Presse — a declanșat o criză serioasă 
între cei «nouă»". J. Callaghan a re
amintit că Londra nu a acceptat 
niciodată să renunțe la o reprezenta
re particulară, chiar în cazul cînd 
mandatul comunitar ar fi fost satis
făcător pe.ntru interesele sale. „După 
toate indiciile — notează A.F.P. — 
climatul noii conferințe pregătitoare, 
care se va deschide luni la Paris, 
riscă să fie afectat de această dispu
tă din cadrul C.E.E.".

BELGRAD

Convorbiri româno-iugoslave
BELGRAD 7 — Corespondentul 

nostru transmite : Tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., aflat într-o vizită de priete
nie în Iugoslavia, a avut marți, con
vorbiri, la Prezidiul C.C. al U.C.I.. 
cu tovarășul Todo Kurtovici. secre
tar în Comitetul Executiv al Prezi
diului C.C. a! U.C.I. Au luat parte 
I. Hadjici si M. Terjan. șefi de sec
ții la C.C. al U.C.I.. Milan Rakas. 
directorul ziarului „Komunist". și 
Pero Ivacici. directorul agenției. 
Taniug. A fost prezent ambasadorul 
român la Belgrad. Virgil Cazacu.

într-o atmosferă caldă, tovărășeas

Sesiunea Consiliului
PARIS 7 — Corespondentul nostru 

transmite : Marți au început la Paris 
lucrările celei de-a 26-a sesiuni a Con
siliului General al Federației Sindi
cale Mondiale. La sesiune participă 
100 de delegații din 90 de țări. Repu
blica Socialistă România este repre
zentată de o delegație condusă de to
varășul Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

Subliniind caracterul jubiliar al se
siunii — împlinirea a 30 de ani de la 
înființarea federației —. Enrique Pas- 
torino, președintele F.S.M., a evocat 
în raportul său activitatea desfășu
rată de F.S.M. în decursul celor trei 
decenii în slujba muncitorilor din nu
meroase țări ale lumii.

Semnarea noului Tratat de prietenie 

dintre U. R. S. S. și R. D. G.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Marți, 

la Moscova, a avut loc solemnitatea 
semnării noului Tratat de prietenie, 
colaborare și ajutor mutual dintre 
U.R.S.S. și R. D. Germană. Documen
tul a fost semnat de Leonid Brejnev 
și de Erich Honecker. Tratatul pre

Cu prilejul aniversării întemeierii R. D. Germane
BERLIN 7 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Cea de-a 26 ani
versare a întemeierii R.D. Germane 
a fost marcată marți prin numeroase 
manifestări. în capitala tării a avut 
loc o ceremonie militară la Monu
mentul victimelor fascismului și mi
litarismului. în centrul Berlinului

Jubileul Academiei de Științe a U.R.S.S.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii a 250 de ani de la în
ființare, Academia de Științe, a 
U.R.S.S. a organizat o sesiune jubi
liară care s-a deschis printr-o sedifiță 
festivă, la 7 octombrie, în Palatul 
Congreselor din Kremlin. în nrezidiu 
au luat loc L.I. Brejnev. N.V. Podgor- 
nîi, A.N. Kosîghin și alti conducători 
de partid și de stat sovietici, acade
micieni, alti oameni de știință. 
La festivitatea de la Palatul Congre
selor a luat cuvintul L. I. Brejnev. 
Acad. V. A. Kotelnikov, președinte 
interimar al Academiei de Științe a
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Provizoriu de Uniune Națională, 
prințul Suvanna Fuma.

La Moscova 3 3VUt loc cea 
de-a 15-a ședință a Consiliului Băn
cii Internationale de Investiții, la 
care au luat parte delegațiile țărilor 
membre ale băncii. Au asistat re
prezentanți ai secretariatului C.A.E.R. 
și ai Băncii Internaționale de Co
laborare Economică. Au fost exami
nate si aprobate planul de credite al 
băncii, planul de muncă al Consiliu
lui si Comisiei de revizie a băncii 
pe anul 1976 și s-au adoptat hotă
rîri într-o serie de alte probleme 
privind activitatea băncii.

Conferința Uniunii inter* 
naționale de telecomunica*- 
tfii. agenție specializată a O.N.U., 
si-a început lucrările la Geneva. 
Participă 600 de delegați din peste 
100 de state. Conferința va trebui să 
elaboreze un program cu privire la 
repartizarea ne zone a benzilor de 
frecventă pentru stafiile de radio. în 
special pentru unde lungi si medii, 
actuala situație din lume nemaico- 
respunzînd programelor anterioare. 
După cum a arătat președintele con
ferinței. Drek Rose (Noua Zeelandă), 
în prezent operează peste 4 000 stafii 
de radio și există cereri pentru insta
larea altor 10 000 de emițătoare.

Primul număr al unui 
nou cotidian 3 aPărut luni la 
Damasc. Cotidianul, purtînd numele 
de „Tichrin" (Octombrie), este publi
cat în baza unui decret emis de pre
ședintele Siriei. Hafez El Assad.

AUSTRIARezultatele definitive ale
VIENA 7 (Agerpres). — La Viena 

au fost date publicității, marți, re
zultatele oficiale definitive ale alege
rilor generale desfășurate duminică, 
în urma numărării ultimelor 270 000 
de voturi — exprimate prin corespon
dentă — repartiția definitivă a celor 
183 de mandate-in Consiliul National 
(Camera deputaților) este următoarea: 
Partidul socialist, condus de cancela
rul Bruno Kreisky — 93 de deputați. 
Partidul populist — 80 de deputati. 
iar Partidul liberal — 10.

Configurația forului legislativ fede
ral — în care Partidul socialist și-a 
menținut maioritătea absolută — este 
astfel identică cu cea din legislatura 
precedentă. 

că, s-a efectuat un schimb de pă
reri în legătură cu colaborarea din
tre cele două partide în domeniile 
propagandei, științelor sociale, cultu
rii și presei.

în aceeași zi. tovarășul Cornel 
Burtică a avut convorbiri cu Iosip 
Vrhovec. președintele Comisiei Pre
zidiului C.C. al U.C.I. pentru activi
tatea ideologică în Uniunea .Comu
niștilor si problemele ideologice, ale 
învătămîntului. științei si culturii, si 
cu True Iakovlevski. membru al 
Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele Comitetului pentru Stiintă 
si Cultură, și a fost oaspete al edi
turii și ziarului „Komunist".

General al F.S.M.
Pierre Gensous. secretar general 

al F.S.M., a prezentat noile perspec
tive ale federației pentru o desfășu
rare și mai largă a activității sale. 
Totodată, el a subliniat principalele 
obiective ale F.S.M. : unitatea mișcă
rii sindicale, cooperare cu alte orga
nizații sindicale din lume, sprijinirea 
revendicărilor muncitorilor din țările 
capitaliste împotriva consecințelor 
crizei economice, sprijinirea luptei 
clasei muncitoare din țările în curs 
de dezvoltare pentru o reală inde
pendentă economică și politică, pen
tru o nouă ordine economică interna
țională. apărarea și extinderea liber
tăților sindicale împotriva monopolu
rilor capitaliste și a societăților mul
tinaționale.

vede întărirea continuă a prieteniei 
dintre cele două state, precum și dez
voltarea colaborării lor în diferite do
menii. Părțile vor depune eforturi 
pentru îndeplinirea neabătută a tra
tatelor încheiate în vederea întăririi 
securității europene.

s-a desfășurat, pînă seara tîrziu, o 
mare serbare populară în cadrul 
Căreia formații artistice profesioniste 
ș'i de amatori au prezentat spectacole 
în fata a zeci de mii de berlinezi. 
Manifestări și serbări populare au 
avut loc, de asemenea, la Leipzig, 
Dresda, Karl Marx-Stadt. Rostock, 
ca și în toate localitățile R.D.G.

U.R.S.S., a prezentat un raport asu
pra activității forumului științific 
sărbătorit. ★
, în cadrul unei intîlniri la Prezidiul 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
delegațiile de peste hotare au trans
mis saluturi din partea forumurilor 
științifice pe care le reprezintă. Sa
lutul oamenilor de știință români a 
fost transmis de prof. dr. docent Mih- 
nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale și politice, și 
acad. Șerban Țițeica. vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România.

p n o ra o

Un puternic fenomen te
luric s*3 Produs mtr-o zonă din 
proximitatea insulelor Santa Cruz, 
din Pacificul de sud. in zorii zilei de 
marți — a anunțat institutul seismo
logie suedez. Seismul a atins o mag
nitudine de 7,3 grade pe scara Rich
ter. Un fenomen teluric de aceeași 
intensitate s-a produs la 20 iulie a.c. 
în apropiere de insulele Solomon.

Plafonul datoriilor fede- 
ralO. Comitetul pentru căi și mij
loace al Camerei Reprezentanților din 
S.U.A. a aprobat luni creșterea cu 20 
miliarde dolari a plafonului datoriilor 
federale pentru perioada ce va expira 
la 31 martie 1976. Noul plafon — de 
597 miliarde dolari — îl va înlocui 
astfel pe cel actual, de 577 miliarde 
dolari, ce va expira la 15 noiembrie.

Conferința anuală a Par
tidului Conservator britanic 
și-a început, marți, la Blackpool, lu
crările. în prima ședință, delegații 
au aprobat raportul prezentat de Co
mitetul Executiv al partidului.

Mai multe cutremure au 
avut loc lunî în zona sudică a sta
tului mexican Chiapas, in apropiere 
de frontiera, cu Guatemala. Seismele 
au provocat rănirea a 17 persoane, 
prăbușirea a aproximativ 100 de lo
cuințe si avarierea mai ușoară a 
circa 85 la sută dintre clădirile din 
oraș.

alegerilor parlamentare
x în baza procedurii constitutionale, 
cancelarul Bruno Kreisky a prezentat 
mărfi, președintelui tării. Rudolf 
Kirchschlaeger. demisia sa și a cabi
netului.- Se așteaptă ca președintele 
să ceară cancelarului demisionar și 
echipei sale să asigure în continuare 
rezolvarea problemelor curente, pînă 
la formarea unui nou guvern, care 
urmează să aibă loc la sfîrșitul aces
tei luni.

în ce privește desemnarea noului 
cancelar, majoritatea de care Partidul 
socialist dispune în Consiliul Natio
nal nu lasă nici un dubiu asupra 
numirii in această funcție a liderului 
socialist, Bruno Kreisky.

DE PRETUTINDENI
• SATELIT INTERARAB 

DE COMUNICAȚII. Țări
le arabe examinează de mai 
multă vreme posibilitatea reali
zării unui sistem de telecomu
nicații prin satelit, proiect de 
natură să faciliteze considera
bil legăturile telefonice între 
cele 20 de state membre ale Li
gii Arabe, unele din ele separa
te de o distantă de 8 500 km. 
Dacă astăzi în aceste țări există 
două milioane de abonați tele
fonici, în 1990 numărul lor se 
estimează la 14 milioane, ceea 
ce presupune investirea a aproa
pe 18 miliarde de dolari pentru 
echipament și construirea de 
centrale. Telecomunicațiile spa
țiale ar oferi, de asemenea, po
sibilitatea folosirii pe larg a te
leviziunii în scopuri educative.

• ÎMPOTRIVA FLAGE
LULUI DROGURILOR, 
în Elveția, ca și în alte țări 
occidentale, apărarea tineretului 
de efectele catastrofale ale dro
gurilor devine o problemă tot 
mai preocupantă. Zilele trecu
te, la Geneva a avut loc o reu
niune cu participarea unui mare 
număr de părinți care au hotă
rît să constituie un grup care 
să contribuie la amplificarea 
luptei împotriva acestui pericol 
social, să studieze posibilitățile 
de „întrajutorare pentru apăra
rea adolescenților". Potrivit 
unui studiu efectuat recent la 
Geneva. în întreaga lume apro
ximativ ‘două milioane de per
soane consumă în mod con
stant heroină, iar 500 000 — opiu. 
Alte 40—50 milioane ingerează 
canabis sau alte halucinogene.

• APĂ POTABILĂ? 
Analiza apei potabile în zona 
minelor de uraniu situate în 
vestul statului nord-american 
New Mexico a relevat un ridi
cat procent de radioactivitate 
și reziduuri toxice, se precizea
ză intr-un raport al Agenției 
americane pentru protecția me
diului înconjurător. Raportul 
subliniază că poluarea apei po
tabile din această regiune atin
ge un nivel „intolerabil", pe- 
riclitînd serios sănătatea consu
matorilor. radioactivitatea fiind 
de 74 de ori mai mare decît li
mita de securitate.

• SPERANȚA DE 
VIAȚĂ A INSULEI. Oame- 
nii de știință continuă să stu
dieze cu asiduitate caracteristi
cile insulei Sartsi, apărută ’n 
Oceanul Atlantic în anul 1963. 
S-a dovedit că insula, cu o su
prafață de 62.8 km pătrati. a în
ceput să coboare din nou în o- 
cean. I s-a stabilit și... speranța 
de viață — 25 de ani. Astfel in
cit, spre a se împiedica o supra
aglomerare a micului teritoriu, 
a fost interzisă vizitarea lui de 
către turiști. Singurii „locui
tori" sint geologii. Iar turiștii 
au dreptul de a survola la mică 
înălțime, contra unei taxe de 50 
de dolari.

• AMPRENTELE... MÂ
NUȘILOR. Mănușile purta
te de răufăcători pentru a nu 
lăsa amprente digitale nu mai 
prezintă pentru aceștia nici o 
garanție de cînd un ofițer de 
poliție de la Scotland Yard a 
pus la punct o metodă de iden
tificare a persoanei după urme
le lăsate de aceste mănuși. 
După 17 ani de cercetări s-a 
putut stabili că nu există două 
mănuși care să lase urme iden
tice ; ele se impregnează cu 
transpirație și grăsime de pe 
mina purtătorului, lăsînd pe 
obiectele atinse urme, mult mai 
slabe, ce-i drept, decît ampren
tele directe, dar Identificabile 
totuși după noua metodă.

• GIGANT AL INDUS
TRIEI MINIERE. Pentru ex
ploatarea intensivă a lignitului 
de la minele de suprafață din 
Hambach (R.F.G.). care conțin 
o rezervă de 4,5 miliarde de to
ne de cărbune, a fost realizat 
de curînd cel mai mare încăr
cător automat cu cupe din ' ■ 
me. Producția zilnică realiza, 
de acest dispozitiv gigant — de 
82 de metri înălțime și 210.me; 
tri lungime — va fi de 240*'C„'i 
de tone. /

• PENTRU APĂRAREA 
LIMBII BRETONE. Recent 
a fost creat un comitet interna
tional de apărare a bretonei, 
limbă de origine celtică, ame
nințată în prezent să se stingă. 
După cum informează presa 
franceză, comitetul își propune 
să sprijine eforturile întreprin
se în Bretania pentru predarea 
acestei limbi în școli și pentru 
a informa opinia internațională 
asupra necesității de a lua de 
urgență măsuri de conservare a 
culturii bretone. îndeosebi prin 
editarea de cărți în această 
limbă, atestată încă din seco
lul VIII.

• REZERVELE MON
DIALE DE CĂRBUNE 
vor dura încă 370 de ani, se a- 
rată într-un studiu întocmit de 
Institutul international pentru 
analizarea sistemelor aplicate. 
Totalul rezervelor mondiale de 
cărbune a fost estimat la 
1 025 000 milioane tone, rezerve
le Marii Britanii durind încă 30 
de ani. iar ale restului Euro
pei — 50 de ani.

•INVAZIE DE ALBINE. 
Recent, orașul Maralal. din Ke
nya. a fost invadat de albine. 
Roiurile dezlănțuite au atacat 
cu vehementă oamenii si ani
malele. Mai multe persoane au 
fost transportate la spital. în 
cele din urmă, „inamicii zbu
rători" au fost neutralizați da
torită intervenției pompierilor.
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