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MAI MULTA
CONCEPȚIE

Prezentarea scrisorilor de acreditare
președintelui Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Republicii Unite Tanzania Ambasadorul Republicii Islamice Mauritania

PROPRIE, MAI PUȚIN
Mă aflam de cîteva minute 

în biroul directorului Institu
tului de cercetare și proiectare 
pentru industria electrotehnică. 
Și cum trecuse mult timp de 
Ia ultima mea vizită în acest 
important centru de creație al 
industriei noastre constructoa
re de mașini, l-am rugat pe dr. 
ing. Florin Tănăsescu sșl mă 
pună la curent cu mulțimea de 
teme finalizate în ultimul timp, 
în vreme ce eu notam în car
nețel zeci de cifre și termeni 
de specialitate, în timp ce luam 
cunoștință de eficiența econo
mică a temelor încheiate sau în

IMPORT
curs de cercetare, interlocutorul 
meu făcea o trecere în revistă 
a corespondenței abia sosite. La 
un moment dat și-a întrerupt 
relatarea și mi-a întins o hîr- 
tie. Recunosc că atunci s-a 
născut ideea rîndurilor de 
față, atunci aveam să-mi ex
prim dorința de a cunoaște mai

îndeaproape colectivul secției 
de materiale organice și siste
me de izolație.

Hîrtia de care spuneam purta 
antetul uzinei „Electroputere“

IOAN VOICU

(Continuare in pag. a ll-a)

In ziua de 19 septembrie a.c., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro- 
•mânia, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit pe .Daniel 
Narcis Mtonga Mloka. care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Unite Tanzania 
în țara noastră. Cu acest' pri-

REPUBLICII

SUCCESELE CONSTRUCTORILOR J 

DE CĂI FERATE; |
I 
I

Constructorii de 
Icăi ferate și-au în

deplinit sarcinile
stabilite pentru I primele trei tri
mestre ale acestui 
an. Volumul lucră- 

Irilor dc investiții 
realizate pînă acum 
reprezintă circa 83 
la sută din planul I anual. Muncitorii 
din acest sector 
sînt hotărîți ca pînă 

Ila finele anului să 
execute, peste pre
vederi. lucrări de 
investiții de cel 
puțin 100 milioane 

j lei. In fruntea în-

I

trecerii pentru în
făptuirea înainte 
de termen a cinci
nalului se situează 
întreprinderea de

VEȘIl DIN
ECONOMIE

construcții căi fe
rate Brașov, care a 
executat 92 la sută 
din planul anual.

Colectivele aces

tor întreprinderi . 
au elaborat, tot- F 
odată, noi progra- ■ 
me și grafice de 
execuție pentru Iu- I 
crările pe care le | 
au de înfăptuit 
pînă la finele anu- I 
lui 1975. Ele vizea- S 
ză, printre altele, 
electrificarea lini- | 
ilor Caransebeș— | 
Curtici și Brașov— |
Ciceu și dublarea 
liniilor prevăzute | 
în cincinal cu 6 |
Juni înainte de 
termen. ■

(Agerpres) I

CU ANGAJAMENTUL I
ANUAL ÎNDEPLINIT I

Pînă în prezent, 15 între
prinderi industriale și uni
tăți economice din județul 
Harghita, printre care salina 
Praid, Industria laptelui, 
„Tehnoutilaj» din Odorheiul
Secuiesc, Filatura de lînă din 

I Miercurea Ciuc, și-au înde
plinit angajamentele asumate

u întregul an.

Tînăra industrie harghitea- 
nă a realizat peste plan, în 
perioada care a trecut din a- 
cest an 1 600 tone fontă, 570 
tone utilaj tehnologic pentru 
industria alimentară, mobilă 
și confecții textile în valoa
re de 17 milioane lei, 25 000 
bucăți tricotaje și alte pro-

STrîngeren recoltei

TINERI DE IA SATE, E1JI LA 1NĂLJIME!
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Din Insula Mare a Brăilei, 
reporterul nostru comunică:

La toate termele
bătălia culesului
a intrat In plin

lej, ambasadorul Daniel Narcis 
Mtonga Mloka și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit cu- 
vîntări.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, 
prietenească c.u ambasadorul 
Republicii Unite Tanzania, Da
niel Narcis Mtonga Mloka.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin , Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit în ziua de 19 sep
tembrie a.c. pe Sidi Bouna 
Ould Sidi care șî-a prezentat 
scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Islamice Mauritania în țara 
noastră. Cu acest prilej, amba
sadorul Sidi Bouna Ould Sidi și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
rostit cuvîntări.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, 
prietenească cu ambasadorul 
Republicii Islamice Mauritania, 
Sidi Bouna Ould Sidi.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stăfescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Tovarășul MCOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe kwame Baah, conducătorul 
delegației guvernamentale economice 

si de bunăvoință din Ghana
Marți, 19 septembrie, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe maiorul 
Kwame Baah, membru al Con
siliului Redeșteptării Naționale, 
ministru al solului și resurselor 
minerale, conducătorul delega
ției guvernamentale economice 
și de bunăvoință din Ghana, 
care se află în țara noastră în- 
tr-o vizită oficială.

A participat Nicolae Nicolae, 
ministru — secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior.

Oaspetele a fost însoțit de 
ambasadorul K. Y. Boafa, mem
bru al delegației.

Cu prilejul întrevederii, con
ducătorul delegației a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj personal și un salut 
prietenesc din partea președin
telui Consiliului Redeșteptării 
Naționale al Republicii Ghana, 
colonelul I. K. Acheampong. 
Mulțumind pentru mesajul ce 
i-a fost adresat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, 
la rîndul său, șefului statului 
ghanez cordiale urări de sănă
tate și fericire, de prosperitate 
șî progres pentru poporul gha
nez.

In cursul convorbirii au fost 
abordate probleme ale dezvoltă
rii relațiilor pe multiple planuri, 
dintre cele două țări, subliniin-

du-se în acest context dorința 
reciprocă de a se imprima un 
curs ascendent raporturilor e- 
conomice, bilaterale, cooperării 
industriale și în alte domenii 
de interes comun.

Consemnîndu-se cu satisfacție 
posibilitățile existente de diver
sificare și adîncire ă relațiilor 
româno-ghaneze, s-a exprimat 
convingerea că promovarea a- 
cestora este în interesul celor 
două popoare, al înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme actuale ale 
vieții internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer
s-a înapoiat ieri, in Capitală

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, care, împreună cu 
tovarășa Elena Maurer, a făcut 
o vizită prietenească în Repu

blica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, la invitația pre
ședintelui Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
Gemal Biedici, s-a înapoiat 
marți după-amiază în Capitală.

împreună cu președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România s-a 
înapoiat la București tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, președintele Consiliului 
de Miniștri a fost întîmpinat de 
tovarășii Ilie Verdeț, prim-vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, cu soția, Virgil Trofin, 
Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popescu, 
Petre Blajovici. Cornel Burti
că, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ion Stănescu, Mi
hai Marinescu, de miniștri și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Bojidar Buku- 
mirici, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia 
în Republica Socialistă România, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Iată-ne din nou printre „in
sulari» acum, la vremea cule
sului. La întreprinderea agrico
lă de stat din Insula Mare a 
Brăilei porumbul de pe mai bine 
de 36 000 hectare trebuie recol
tat și „scos» spre malurile 
Dunării de unde, prin 6 puncte 
de încărcare pe șlepuri, va lua 
drumul depozitelor. S-a pus în 
mișcare un uriaș angrenaj cu- 
prinzînd mii de’oameni, sute 
de tractoare și combine, auto
camioane, vase fluviale. Planul 
de bătaie, întocmit din vreme, 
prevede o recoltare operativă 
prin folosirea la maximum a 
tuturor utilajelor de care se 
dispune și a timpului favorabil 
lucrului. Tinerii mecanizatori 
și lucrători ai fermelor — com
ponentă majoritară a colectivu
lui de muncă de aici — au un 
rol deosebit în reușita acestei 
campanii.

Ferma Dunărea. De aici a 
pornit, în primăvară, chemarea 
la întrecere către toți lucrătorii 
întreprinderii pentru depășirea 
producțiilor și a beneficiilor. 
Pe șeful fermei, ing. Gheorghe 
Zecheru, îl găsim într-o tarla 
de porumb, la recoltat. Deși 
campania a început de puțină 
vreme totuși, aici, s-a strîns 
porumbul de pe mai bine de o 
treime din cele 1100 hectare 
cultivate. Iar oamenii despre 
care vorbește cu căldură șeful 
de fermă sînt în cea mai mare 
parte tineri. Iată-i pe Ștefan 
Neagu, Ionel Baicu, Tudorel 
Turea care zilnic string cu

combinele, pe care le conduc 
cu siguranță și îndemînare, can
tități superioare normelor pla- ♦_ țoamnă ej

o raționali- 
șeful de 

combine a

nificate. In această 
experimentează și 
zare concepută de 
fermă : atașarea la

O. MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)

La C.A.P. Făcăieni, județul Ialomița, recoltatul porumbului 0 în toi Foto : PAVEL TAN JALA

FAPTELE
ESENȚIALE

de MIHAI STOIAN

AU FOST LUATE TINEREȚE, PUTEREA
TOATE MASURILE, 

DAR NUMAI PE HÎRTIE
In mod practic „bătălia 

porumbului" a început. A în
ceput și în județul Timiș. In 
raidul nostru ne-am propus 
să vedem și noi dacă dema
rajul apreciat drept bun de 
către organele județului are 
suficiente resurse fizice pen
tru a dovedi nivelul ridicat 
al vitezei zilnice de lucru. 
Și, anticipîiîd, trebuie să

spunem că un asemenea op
timism pare 'puțin exagerat, 
că realitatea de pe teren su
portă încă numeroase corec
ții. Popasul îl facem la Bi- 
led, localitate încă renumită 
în întreaga țară prin recolte-

ION DANCEA

(Continuare în pag. a ll-a)

EDUCAȚIE,
RĂSPUNDERI DE A SPUNE
NU“ INDIFERENȚEI

Rîndurile de față au fost gene
rate de o întîmplare aparent ano
dină, petrecută într-o duminică 

.după-amiază în părculețul din 
centrul orașului Drăgășani. Două 
fete, poate eleve, poate muncitoa
re la Finea, îmbrăcate cu decen-

ță și gust, așteptau pe o bancă 
venirea unei prietene. După cum 
am aflat mai tîrziu, urmau să 
meargă împreună la film.

Pe banca din fața lor s-au a- 
șezat, într-o atitudine provoca
toare, doi vlăjgani cam netunșî,

echipați cu „blugi**  și tranzisto
rul de rigoare. ,

— Mergeți cu noi, micuțelor?

DORIT MOTOC

(Continuare în pag. a ll-a)

Mai există tineri, în zilele noastre, și în lumea noastră, ? 
care — pe față sau tacit — consideră drept realizați cu / 
adevărat, mai ales pe acei oameni care susțin o activitate 
publică, spectaculoasă, adică apar mai des sau mai puțin 
des pe micul ecran, ori pe scenă, în bătaia reflectoarelor, 
ori pe stadion, in campionate naționale și internaționale etc. r

— Ce zici de Răducanu ? Aste viață I ?
- Dar de Dan Spătaru ce zici ? ?
De acord și cu Răducanu, și cu Dan Spătaru, și cu mulți, r 

. mulți alții, bucurîndu-se de stima și admirația tinerilor. Dar ? 

. de ce n-am recunoaște — situarea categoriei de tineri la v 

. care mă refer, pe o poziție... cam exclusivistă, demonstrează, r 

. in fond, o anumită poziție retrogradă ; căci, indiscutabil, / 

. valoarea reală a individului nu ține strict de ceea ce repre- r 

. rintă el din punctul de vedere al popularității, cît ține de r 

. ceea ce reprezintă, de fapt, in raport cu sine (împlinirea r 
j aptitudinilor, a însușirilor inițiale) și cu ceilalți (prin ce dă < 
. fiecare, altora, societății). c
f într-o lume ca a noastră, a maximei echități sociale, dacă r 
( un fotbalist este îndrăgit de public, răsfățat chiar și popu- r 
k larizat, aceasta traduce recunoștința tuturor față de un om r
> care știe și poate să-ți ofere satisfacție, bucurii ; dar, stînd <
> strîmb și judecind drept, cineva care muncește o viață de r
> om, 40 de ani bătuți pe muchie, într-o uzină, producînd ma- c 
I sini, textile, oțel și alte bunuri curente, nu merită — cel <
> puțin — același tip de recunoștință, din partea tuturor? < 
) (prin recunoștință înțelegîndu-se, neapărat, și admirație, mai <
> cu seamă din partea tineretului). L
> Realitatea dovedește totuși, că, uneori, tinerii (în număr c
> suficient) au o atracție (pînă la un punct : absolut firească)
> pentru vedetele de un gen sau altul, și n-au — măcar paralel
> -- ochi foarte, foarte atenți și pentru talentul unui strungar, 
) pentru talentul unui excavatorist, pentru talentul unui miner...
) Ce mai „vedetă" poate fi - să zicem — un lăcătuș-montator ? <.
> Poate fi I Și, intr-un sens, este I De ce numai (exclusivismul C 
) supără) acela care marchează un gol într-o poartă, la meci,
) să culeagă ovațiile publicului, iar acela care — ani și ani
) de-a rîndul - este fruntaș în muncă, exemplu ideal de co- Q
> rectitudine, de devoțiune și pricepere, de hărnicie, să fie C
> destinat a rămîne permanent intr-un con mai umbros, pe C
> un plan secundar ? \
1 Veți zice : așa-i firea omului I El se lasă mai degrabă

> (Continuare In pag. a ll-a) \
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CONTACTUL CU ORGANIZAȚIA 
-ADEVĂRATA VIAȚĂ 

A ACTIVISTULUI U.T.C.

ȚINERI DE LA ȘAȚE
FIJI LA iNĂLȚIME1

„Pentru un activist, a lucra cu 
o organizație U.T.C. înseamnă a 
lucra cu tinerii ei"...

Acesta a fost leit-motivul con
vorbirilor pe care le-am avut 
recent, cu activiști U.T.C. ai ju
dețului Mehedinți și ai munici
piului Drobeta Turnu Severin, 
în dorința de a reliefa rolul ac
tivistului în sprijinirea activită
ții organizațiilor U.T.C. in care 
își desfășoară munca de îndru
mare și control.

Pe tovarășul Ion Săman. șef 
al sectorului „școli profesiona- 
le“ din cadrul comitetului jude
țean U.T.C., l-am întîlnit dis-de- 
dimineață, pregătind planul de 
lucru pentru o viitoare acțiune.

— E o acțiune inedită sau una 
„de rutină" ?, ne-am interesat.

— Mai degrabă „de rutină**,  
căci nu este prima analiză pri
vind activitatea pedagogilor din 
internatele școlilor profesionale, 
iar schimburi de experiență ca 
cel pe care-1 pregătim am mai 
organizat și în lunile trecute. 
Ținînd seama ae faptul că de 
rezultatele muncii acestora de
pinde în mare măsură educarea 
elevilor în afara orcior de c.irs, 
acordăm permanent o importan
ță deosebită pregătirii lor, încă 
înainte de începerea noului an 
școlar. Tocmai acesta este 
scopul acțiunii Ia care lucrez.

Marți dimineața a sosit în 
Capitală o delegație guverna
mentală economică din R.P.D. 
Coreeană, condusă de Zăng 
Zun Thek, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, președintele 
părții R.P.D. Coreene în Comi
sia interguvernamentală con
sultativă în problemele relații
lor economice și tehnico-știin- 
țifice dintre Republica Socia
listă România și R.P.D. Core
eană. Delegația va participa la 
lucrările celei de-a treia sesi
uni a comisiei.

permiteți una ca asta? Dumnea
ta, tinere, cum poți sta impasibil 
cînd vezi asemenea gesturi?

A urmat o pauză grea.
★

Episodul relatat laconic mai 
sus ni se pare revelator pentru 
definirea unei anumite mentali
tăți nocive — mentalitatea lui 
„nu mă privește". O replică apa
rent inofensivă, al cărei substrat 
„filozofic" transpare însă fără e- 
chivoc.

Mi-a fost dat însă atunci v să 
aud chiar și un pretins „argu
ment" în sprijinul acestei men-

• talități.
— Ce șttu eu ce mi se poate 

întîmpla, dacă intervin? — cam 
în acești termeni a încercat să-și 
scuze neintervenția un tînărcare 
nu părea nici sfios, nici lipsit de 
putere.

Și mi-am amintit de o întîm- 
plare petrecută, nu de mult, la 
Rm. Vîlcea. Locatarii blocului 
G 1, din noul cartier de locuințe 
„Traian", nu mai aveau liniște 
din pricina a doi tineri salari ați 
de la Grupul industrial de chi
mie. Băieții făceau gălăgie, se 
purtau necuviincios, deranjau oa
menii la cele mai nepotrivite ore. 
Dar nimeni nu se încumeta să-i 
pună la punct. Acționa, se vede,

Deleanu, Dobrin și Dembrov- 
schi, formația română, mai ru
tinată și mai tehnică, este 
aptă, totuși să dea randamen
tul scontat.

Ieri am urmărit antrenamen
tul fotbaliștilor noștri, efectu
at pe gazonul stadionului olim
pic, și am remarcet verva și 
buna condiție fizică a selecțio
naților noștri. Antrenorul An
gelo Niculescu ne-a comunicat 
„ll“-le pe care-1 va alinia as
tăzi după-amiază : Răducanu, 
Sătrnăreanu, Dobrău, Dinu N. 
Ionescu, Dumitru, Nunweiller, 
Lucescu, Domide, Neagu. Fl. 
Dumitrescu.

La rîndul său, antrenorul 
finlandez, V. Laaskonen a a- 
nunțat ziariștilor următoarea 
formație : Nevanepera, Koso- 
ncn, Rajantie, Saviomaa, Ran
ta, Heikilae, Toivola, Forsell, 
Pantelainen, Reissanen, Nuora- 
nen. Cunoscutul internațional 
Suomalainen nu joacă, deoare
ce este suferind. Meciul va fi 
condus de o brigadă de ofici
ali polonezi, avîndu-1 la centru 
pe Ekstjen. STAȚIILE NOAS- 
TRE DE RADIO ȘI TELEVI
ZIUNE VOR TRANSMITE 
PARTIDA ÎN ÎNTREGIME CU 
ÎNCEPERE DIN JURUL OREI 
18,30.

„Practica demonstrează, zi de 
zi, că în munca noastră nu exis
tă probleme „neimportante" — 
a ținut să precizeze mai tîrziu 
Ion Săman. Rezultatele muncii 
mele — cîte sint — le datoresc 
tocmai legăturii directe și per
manente cu tinerii, cu proble
mele lor din ce in ce mai com
plexe. Consider că a ști să as
culți este o cerință inseparabilă 
de a ști să conduci".

Consecința acestui mod de a 
privi munca activistului era re
levată de complexitatea și bogă
ția acțiunilor despre care am 
luat cunoștință, de eficiența lor. 
Am notat cîteva dintre cele mai 
semnificative, acoperind o parte 
din bogata arie de preocupări a 
organizațiilor U.T.C. din școlile 
profesionale ale județului. In 
anul școlar precedcnt* *a  avut loc 
un concurs intitulat „România — 
1975", destinat cunoașterii și 
aprofundării documentelor de 
partid și de stat, principalelor 
obiective ale acestui cincinal. 
„N-am dorit să facem o acțiune 
festivistă. cu fruntașii la învăță
tură, ci o acțiune de masă. Or
ganizarea concursului cu faze 
pe clase, pe școli și pe județ a 
răspuns tocmai acestui dezide
rat.

Specificul activității de orga
nizație în școlile profesionale a 
ridicat cu acuitate problema în
sușirii practice a meseriei, iar 
în strînsă legătură cu aceasta 
aspectele Încadrării in produc
ție a absolvenților „Unii consi
deră normală o perioadă de 9 
luni necesară integrării profe
sionale a tinerilor noi angajați 
în producție. Nu ne împăcăm 
Insă cu acest termen — ne 
spune tovarășul Săman. Con
siderăm că poate fi redus 
pînă la 2—3 luni, după care 
tînărul absolvent să se în
cadreze cu participare nor
mală în realizarea sarcinilor de 
producție ale colectivului de 
muncă în care este repartizat. 
Pentru aceasta am intervenit 
totdeauna ca, încă în timpul 
practicii, elevul să aibă respon
sabilități concrete în procesul 
de producție. în anul școlar pre
cedent, dînd curs, de altfel, unei 
dorințe legitim exprimate de 
uteciști în adunările generale, 
am organizat la Uzina de va
goane o brigadă formată din 
elevi strungari din anul III, 
aflați în practică. Sub condu
cerea a trei muncitori fruntași, 
această brigadă a fost încadrată 
în fluxul tehnologic al uzinei, 
primind sarcini și pilan de pro
ducție. Rezultatele bune obținu
te de această brigadă, entuzias
mul și responsabilitatea cu care

(Urmare din pag. I)
din Craiova, unul din marii be
neficiari ai temelor de cerce
tare si proiectare executate la 
I.C.P.E. Spațiul tipografic nu-mi 
permite să redau aici întregul 
conținut al adresei, așa că mă 
voi rezuma la a reproduce doar 
două paragrafe : „Avem plăce
rea să vă informăm că în urma 
activității deosebite desfășurată 
de colectivul dumneavoastră în 
baza contractului de cercetare 
privind asimilarea benzilor de 
contracție din fire poliesterice, 
uzina „Electroputere" utilizează 
în prezent aceste benzi cu 
bune rezultate... Folosind pro
cese tehnologice noi, posibile în 
cazul utilizării benzilor de con
tracție, s-au obținut simplificări 
în fabricație, a crescut produc
tivitatea muncii și s-a îmbună
tățit calitatea izolațiilor...". Di
rectorul general și directorul 
centrului de cercetare-proiec- 
tare al amintitei uzine așternu- 
seră pe coala de hîrtie, gîndu- 
rile de mulțumire pentru cola
borarea pe care specialiștii in
stitutului bucureștean o aduc 
Ia afirmarea dincolo de hota
rele țării, a produselor indus
triei noastre. Iar pentru mine, 
căutător de fapte semnificative, 
de succese și izbînzi cu care 
creația tehnică participă la ma
rea întrecere socialistă, scrisoa
rea aceasta de mulțumire nu 
era altceva decît un certificat 
al calității muncii unui colectiv, 

au muncit tinerii, executînd 
operații pe care după absolvire 
le vor executa în mod curent, 
ne-au determinat să generalizăm 
această experiență in noul an 
școlar, cuprinzi nd și clasele de 
sudori, extinzind-o la elevii din 
anul al doilea".

Discuția cu Ion Samar, ar fi 
putut încă să (ontinue. Ne-am 
oprit înșă aici, considering câ 
cele reținute conturează de;a 
trăsături . caracteristice pentru 
stilul de muncă și aria de pre
ocupări al£ activistului, defir.ird 
ca indispensabilă legătura sa 
neîntreruptă cu tinerii, partici
parea .nemijlocită Ia fiecare d:n 
acțiunile organizației.

„Bineînțeles, nu este de ajuns 
să ui mă re'-ti din afară viața u- 
nor organizații U.T.C. — sub
liniază un alt mteriocutor —

Cheorghe .Anca, șeful sectorului 
..Tineret muncitoresc- din ca- 
d-ul comitetului ludețear. Viața 
îți impune adesea să organizezi 
acțiuni concrete, direct ia nive
lul organizațiilor. Sumai spriji
nul nemijlocit și îndrumarea e- 
fectivă, cu asumarea deplinei 
responsabilități poate aduce ac
tivistului satisfacția unei munci 
cu adevărat constructive. Si 
dau un exemplu: Sint proca- 
sandist la Eibental, o comună în 
care viața de organizație are 
mult de suferit din cauza men
talităților „patriarhale" ale unor 
părinți, convinși că viața de fa
milie este suficientă pentru a 
da o bună educație tineretului. 
Argumentul parc inatacabil, ex
periența seculară a acestor oa
meni înrâdăcinîndu-1 adine in 
concepția lor. Contraargumente
le ar fi fost inutile, așa că am 
aplicat singura cale posibilă : 
atragerea părinților și convinge
rea lor, prin invitațiile ce le-au 
fost adresate, la acțiunile orga
nizației. I-am chemat să asiste 
și ne-am trezit că, la unele, par
ticipă direct (la muncile patrio
tice, spre exemplu, sau la acțiu
nile culturale), dar acest lucru 
nu s-a putut realiza decît prin 
discuțiile purtate de la om la 
om, din casă în casa și aceasta 
timp de luni de zile. Aș fi vrut 
să fi fost și dv. de față la ulti

FAPTELE î 
ESENȚIALE : 
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sedus, cucerit de tot ce-i ieșit din comun, mai zgomotos, < 
J „furnizînd" satisfacții. Dar și cine mănîncâ o pîine bin® <

coaotâ încearcă o reală satisfacție ; ca și conducătorul unui < 
7 vehicul rezistent, modern (fie tractor, fie autoturism, fie auto- < 
? camion)... Veți adăuga numaidecît : celelalte satisfacții sint < 
? infinit superioare, nu se adresează digestiei sau treburilor ( 
7 curente, vizînd planul spiritual — un actor, un campion, un (

virtuoz dialoghează cu cele mai înalte straturi ale perso- ( 
7 nalității individului, ajută la producerea de valori spirituale. ( 
7 Dar ceilalți ? Judecind astfel lucrurile, am fi îndreptățiți oare < 
? să susținem că — paradoxal — imensa masă a oamenilor < 

’ (dar „fenomenul" ține parcă, mai cu seamă, de tinerețe) i 
( se... autodesconsideră, căci majoritatea sint sau devin pro- ( 
’ ducători de bunuri materiale „obișnuite" (ar fi de discutat (
* însă unde se termină hotarul dintre un bun „strict" material I
> și începe celălalt hotar, al bunului „strict" spiritual). (
* Ar fi desigur timpul corijării — fiecare, mai întîi, în propriul i 
1 său „for interior" — a viziunii prea exclusiviste cu privire la <
> valoarea intrinsecă a omului, dincolo (sau dincoace) de J
* gradul popularității sale. Numai astfel, in perspectiva ale- \ 
\ gerii modelelor de viață, adolescentul, tînărul vor putea să-și j
* dirijeze pașii cu o deosebită certitudine, către faptele esen- \
’ țiale ale existenței umane. S

o atestare a capacității noastre 
creatoare de a se situa în pri
mele rînduri ale atît de exigen
tei concurențe mondiale.

L-am întrebat pe șeful secției 
de materiale organice și siste
me de izolație — inginer Ghe- 
orghe Nistor în ce constă, mai 
concret, realizarea la care se 
referă adresa menționată.

— Orice sistem modern de i- 
zolație a bobinajului mașinilor 
electrice, include o bandă că

MAI MULTĂ CONCEPȚIE PROPRIE
reia i se cer proprietăți termi
ce și mecanice extrem de pre
cise. La temperatură ridicată, 
banda trebuie să se contracte. 
Dar nici mai mult, nici mai 
puțin decît este necesar. De 
fapt dificultățile tocma-i aici au 
fost, să realizăm caracteristicile 
impuse de schemele de izolație.

Caracteristici, adăugăm noi, 
pe care pînă la ora actuală nu
mai cîteva țări ale lumii le-au 
obținut. Și totuși meritul colec
tivului de specialiști români 
este de a fi realizat o bandă 
superioară celor cunoscute. 
Pentru aceasta a fost nevoie ca 
electrotehnicienii și chimiștii 

mele primiri în U.T.C. care au 
avut loc in comuna. Părinții e- 
rau la fel de solemni și de pă
trunși de importanța evenimen
tului ca și noii primiți in orga- 
r.izațje“.

Aceastâ preocupare pentru ca 
munca activistului să aibă o a- 
coperire faptică, pentru ca acti- 
titatea de conducere să se rea
lizeze printr-o ’eeâtură "emij- 
locitk cu realitățile vieții. libe
ră de orice închistare in formu
le □restabilite, s-a dovedit a fi 
s:-gjfra pasibila si gereratoare 
ce rezultate. E si concluzia oe 
care o desprftdesj din cele re
latate de ua alt Interlocutor, 
C astanii" Serei — șefri sec- 
torvloi ev .der.ță la comitetul 
municipal U.T.C.. -autor moral * 
al unei -premiere- ir. xiomer.iul 
pregătirii profesăsnaie a tăieri
lor Este vorbo d-' atragerea. 
prt“'.*-o  «yita d*  eon-
vorbin desfășurate cv diverse 
prileurt, a ue<x tinere fete spre 
meserii _ir acreriMie- o:ră a- 
turef lor. datorat unor bine- 
> ta termici te obiceiuri: tâlpujioa- 
r? și richtmtoare. In cadrul ate- 
Ijeeeîor de încălțăminte ale Co- 
•cerațri mește*ujeâresii.  Impa

ir*  a. oesfâs-^rată fa cadrul unei 
acțhcn mai vas’r de atragere a 
Tineretului spre meseriile ce se 
do*  eocsc deficitare fa*  ceea ce 
privește asigurarea rj forță de 
-nr—câ calificați. are ma: mult 
decît o valoare practfcâ. Ea do- 
•» edește că crintr-c justă aore- 
\ îere a pcsibihtățîjor. realități 
□irir.d imuaHlr se oct schsn- 
ba. adaptlada-le înaltelor ce
rințe ale timpului nostru-.

Discuții similare am purtat» 
cu activiștii Alexandru Oaia si 
Ion Mozcnea. I-am găsit pregă
tind acțiuni viitoare sau pre- 
ztnți In organizațiile pe care 
le-am vizitat. Pe alții, nu i-am 
nutut întflri. erau pe teren, in 
mijlocul tinerilor, acolo unde se 
desfășoară munca, adevărata 
viață a activiștilor. Despre ei și 
despre activitatea lor vorbite 
rezultatele organizațiilor U.T.C. 
pe care le îndrumă. Trarmați cu 
răbdare și perseverență, cu mo- 

’bilitate. a spiritului și cu o so
lidă cunoaștere a realității, stră- 
duindu-se să cunoască și să a- 
ptofundeze pentru a le aplica In 
practică, prețioasele sarcini tra
sate de conducerea de stat și 
partid, ei sint, in sinul organi
zațiilor pe care le îndruma, ani
matorii unor acțiuni purtînd am
prenta lucidității, dublată de 
pasiunea realizărilor.

MARIAN GRIGORE

institutului să pătrundă în sub
tilitățile meseriei de textilist. 
Zeci și zeci de variante de țe
sere au fost necesare pînă a 
se ajunge la cea optimă. Opti
mă pentru prezent. Căci la ora 
actuală, după cum îmi mărtu
risea tînăra ingineră Victoria 
Mihalcea și conducătorul temei 
— inginer Gheorghe Petcu. co
lectivul este preocupat de îm
bunătățirea calității benzii izo
latoare. Curînd fiecare metru 

de bandă indigenă va costa de 
trei ori mai puțin decît mate
rialul importat și în fiecare an, 
prin renunțarea la import se 
va ajunge la reduceri impor
tante a efortului valutar. Aici 
se cuvine a face o precizare. 
Această bandă reprezintă prin 
modul cum s-a obținut, cel mai 
bun exemplu de finalizare a 
unei conlucrări fructuoase a 
patru ministere. Receptivitatea 
rapidă cu care a răspuns Mi
nisterul Aprovizionării, Minis
terul Industriei Ușoare și cel 
al Industriei Chimice la solici
tările Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, se

La toate termele 
bătălia culesului

(Urmare din pag. I)
unui buncăr de mare capacita
te. prin care se înlătură folo
sirea tractoarelor cu remorci 
și a oamenilor necesari deser
virii. (Mai tîrziu, aflăm’ că în 
insulă mai există un prototip, 
cel conceput de șeful de ate
lier. Iordache Zamfir, și că nu
mai experimentarea va hotărî 
c^re e cel mai eficient si deci 
care va fi produs în serie). O 
întrecere a inteligenței tehnice 
crea-.jare de pe urma căreia 
are de ciștigat în mod substan
țial producția.

Ferma Lunca. ..Mai este tî- 
nârul mecanizator Aurel Cus- 
rură fruntaș, cum era in primă
vară ?“

— Este, cum să nu fie. ne 
răspunde tovarășul ing. Euge- 
nxu Oprea, șeful fermei. Dar i 
s-au adăuga: și alții. Cei mai 
mulți dir.:re tinerii cu care fa
cem treaba își depășesc inda-

AU FOSI LUATE 
TOATE MĂSURILE, 

DAR NUMAI PE HÎRTIE...
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le mari obținute de-a lungul 
anilor. Find <d ajungem la 
suni, ne străduim să obser
văm cit mai multe amănun
te capabile si ne convingă 
ci întreaga suflare a locali
tății trăiește momentul re-1 
coltei. Și primul lucru îmbu
curător i! constituie graba cu 
care oamenii iți dau bună 
ziua aminările ,.pe deseară" 
a chestiunilor de ordin per
sonal. Pe șoseaua milionari
lor, fiindcă această cestită 
țasea trece prin m^locul co
munei. mașinile se incruci- 
țeazâ grăbite intre tarlalele 
de porumb p bazele de re
cepție. Porumbei parcurge 
ultimul său dr-jm înaintea 
împlinirii întregii sale va
lori. Alte amănunte ne obligă 
insă la mai multă circum
specție. Nici nu s-a deschis 
bine bufetul si la masă au 
și luat loc primii consuma
tori. O tinără ii comunică u- 
nei colege care mergea pe 
cealaltă parte a străzii, că se 
duce la coafor întrucit după 
amiază are o ședință ^Jm- 
portantă". Șoferul unui auto
camion iese grăbit din ^ali
mentara" îndesind în buzu
narul pantalonilor o jumăta
te de coniac. Gradul de cir
cumspecție a crescut consi
derabil in urma dialogului cu 
contabilul șef al C.A.P.. to
varășul Traian Butaru. Anul 
trecut recoltatul porumbului 
a durat nu mai puțin de 60 
de zile, sfîrșindu-se la data 
de 25 noiembrie. După ce 
sîntem asigurați că au fost 
luate toate măsurile pentru 
ca în acest an timpul afec
tat recoltării porumbului să 
nu depășească 40 de zile, a- 
flăm că recoltatul lui nici nu 
a început, că nu e copt 
(ceea ce nu contestăm) că 
din cele 230 de hectare cu 
sfeclă, recoltate după o săp- 
tămtnă de zile sint doar 40. 
Și mai aflăm că pe cîmp 
cineva și soia sîrit încă ne
recoltate. Reluăm socotelile 
cu cele 40 de zile calculate 
pe hîrtie și în fața tuturor 
probelor, cădem de acord

regăsește acum în devansare 
cu o jumătate de an a finali
zării cercetării. Cercetătorii in
stitutului bucureștean au ținut 
să transmită și pe această cale 
mulțumiri pentru felul cum s-a 
colaborat cu fabrica „Republi
ca" din Brașov, uzina. „Electro
putere" din Craiova și Uzina 
de fire sintetice din Iași. Cola
borare care, fără îndoială, că 
va continua și pe viitor, mai 
ales că acum cerințele de ase

menea bandă sînt din ce în ce 
mai mari.

„Ne pregătim ca în viitorul 
apropiat să asigurăm întreaga 
cantitate de bandă necesară 
pieții interne și chiar ieșirii cu 
ea la export. Rămîne numai ca 
Uzina de fire sintetice din Iași 
să ne asigure producția de fire 
pentru anul viitor". Iată un an
gajament al colectivului secției, 
un angajament căruia ieșenii 
îi vor răspunde fără îndoială 
cu aceeași operativitate de pînă 
acum.

Dar tineri din secția aminti
tă m-au prevenit că aceasta nu 
este unica realizare a lor. Cînd 

toririle zilnice revenite prin 
plan. Așa am reușit ca în cî
teva zile să recoltăm porumbul 
de pe mai bine de 250 hectare 
cultivate.

Ferma Serbanu. Recolta obți
nută pînă acum de pe cele 220 
hectare — 7 000 kg - producție 
medie — situează ferma printre 
fruntașele întreprinderii. Simi- 
on Florea, Hie Zaneti, Feodor 
Ioniță sînt doar cîțiva dintre 
tinerii autori ai acestui rezul
tat. Inginerul Ion Pușcă, șeful 
fermei, ne declară că mai sînt 
șf alții cu producție mare și 
că aici, în insulă, nu se știe 
exact cine sint cei mai buni 
decît în ziua cind se transportă 
ultimul autocamion. Recoltarea 
este o întrecere pasionantă.

Am fost și prin alte ferme 
din Insula Mare a Brăilei. 
Pretutindeni, la Mărașu, Bobo- 
cu, Zatna, Pelicanu. Paintea se 
lucrează cu toate forțele, tine
rii fiind în primele rinduri, a- 

că normal, atuea ar ft nece
sare dar că există toate șan
sele să se dubleze funded : 
1) deși porumbul a fost dat 
membrilor cooperate- pen
tru a fi lucrat ia acord glo
bal, dintr-o seamă de pricini 
pe care contabilul șei ezită 
să ni le enumere- >teo 40 de 
membri cooperatori l-au a- 
bandomt pini la sftrșiL adi
că o suprafață de 100 ha din 
753 ; 2) bazele de recepție 
n-au nxK'ai pînă in pre
zent nid un pătxi! suplimen
tar, rastind r.scnl ca situația 

cord, de asemene: că po- I 
e ia această toamnă | 

o adevărată problemă cu atit I 
mai -uit cu cît 150 de hec- I 
tare din suprafața amintită 
urme.za a fi IrLs&nîHțOTâ ru~ 
grîu. Primim asigurarea că 
aducerea forței de muncă 
din alte județe ar rezolva 
problema Ne întrebăm a- 
tunci dacă această soluție se 
integrează asigurării ,.câ au 
fost luate toate măsurile co
respunzătoare" ? Am fi vrut 
să consemnăm, obținerea u- 
nor rezultate datorate unei
intense munci politice de 
mobilizare a tuturor efortu
rilor așa cum figurează ele 
in rapoartele Direcției agri
cole. Sînt deci aduși oameni 
din alte județe, deși recolta
tul porumbului nu a început. 
Pentru ce ? în schimb 300 
de elevi ai Liceului din Bi- 
led cînd zilnic parcurg 6 km, 
pînă în localitatea Șandra, 
unde, potrivit afirmației in
ginerului Dumitru Lungu- 
lescu, aportul elevilor se va 
materializa pînă la sfîrșit în 
recoltarea a nu mai puțin de 
36 vagoane de porumb. 11 
întrebăm pe tovarășul direc
tor al liceului, prof. Ion Iri- 
mescu dacă practica elevilor 
nu a nutut fi organizată pe 
tarlalele C.A.P.-ului .din lo
calitate. Răspunsul a fost 
destul de complicat pentru 
că interlocutorul a invocat 
neînțelegeri din anii prece- 
denți. Cine va face lumină ?

s-a pus problema importării 
unei instalații pentru produce- I 
rea benzilor din fire de sticlă I 
cu rășini poliesterice, inginerul 
Paul Andreescu s-a angajat să I 
o proiecteze în institut. Treabă | 
nu tocmai ușoară cu atît mai. 
mult cu cît nu a venit de mult I 
din facultate. Cum și alte an- I 
gajamente asemănătoare și le 1 
onorase exemplari; i s-a spuș să . 
înceapă treaba. Concomitent, I 
alți doi tineri ingineri — Vi- I 
vîen Cristescu și Eugen Stere 
— au elaborat procesul tehno- I 
logic. Astăzi instalația pilot pro- | 
duce benzi la nivelul celor mai 
bune din lume. Motiv pentru i 
care nu peste mult timp se va 1 
da în folosință o instalație in- ■ 
dustrială, lucrînd după o teh
nologie proprie, românească. .

lntrebîndu-1 pe fizicianul Via- I 
dimir Fîrșirotu, secretarul co- | 
mitetului U.T.C. din institut, 
unde trebuie găsit „secretul" I 
succeselor obținute de tinerii I 
specialiști ai I.C.P.E.-ului mi 1 
s-a răspuns : „In angajarea ple- ■ 
nară a fiecăruia de a răspunde I 
chemării secretarului general al I 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de a realiza cu for- I 
țe proprii, după concepții ori- | 
ginale, instalații și aparate de 
înaltă tehnicitate, cu nimic mai l 
prejos decît cele realizate de I 
firme cu tradiție din alte țări". ■ 
Pentru a folosi limbajul comun . 
electroteftnicienilor, adăugăm că I 
este vorba de o angajare ra- | 
cordată cv «toate circuitele la 
înalta tensiune a creației teh- j 
nico-științifice românești. ‘ 

nimatori ai întrecerii. Am no
tat și cîteva nume ale celor 
mai vrednici : Aurel Ilaș, Vic
tor Măzăreanu, Ștefan Mocanu, 
Dobrică Ciocea, Constantin Bur- 
lacu.

In drum, ne-am manifestat 
surprinderea pentru prezența 
în lanurile de porumb cules a 
agregatelor C.S.U. Știam că 
pînă acum cocenii rezultați 
după trecerea combinelor CT2R 
erau îngropați sub brazdă.

— Este adevărat — ne-a răs
puns tovarășul ing. Ion Vlad, 
directorul general al întreprin
derii. dar în această toamnă 
s-a luat măsura ca toate tulpi- 
nele suculente să fie tocate și 
însilozate. Obținem astfel o 
cantitate mare de furaje pen
tru animalele fermelor zooteh
nice. Am realizat pînă acum 
peste 11 000 tone și sîntem de- 
abia la început.

Tot In drum am văzut echipe 
operative de intervenție care 
țin drumurile într-o stare cît 
mai bună, pentru a înlesni 
transportul, pentru a se evita 
risipa.

în Insula Mare a Brăilei, bă
tălia culesului este intrată în 
plinul ei.

Blasova : Se încarcă „aurul“ insulei.

Puterea de a spune „nu"
(Urmare din pag. I)

a încercat unul o primă „luare 
de contact".

Fetele n-au răspuns grosolăniei, 
în obrajii lor a urcat un abur 

de purpură. Au continuat să-i ig
nore pe cei doi „invadatori" și 
s-au străduit să rămînă mai de
parte liniștite. Dar tocmai asta i-a 
înfuriat. Cum, adică ei, tocmai 
EI pot fi ignorați? Drept pentru 
care au devenit agresivi. La în
ceput au uzat doar de colorate 
„argumente‘1 verbale. ^Apoi au 
trecut la fapte. Au început să 
arunce cu pietricele în cele două 
Fete.

Parcul nu era, la acea oră, pus
tiu. Pe băncile din jur se mai a- 
flau oameni, cei mai mulți din
tre ei tineri. Și totuși, nimeni n-a 
reacționat în vreun fel la gestul 
incalificabil al derbedeilor. A tre
buit să treacă pe alee un bătrî- 
nel pentru ca dezlănțuirea celor 
doi huligani să ia, totuși, sfîrșit.

— Nu vă e rușine? Cum vă 
îngăduiți una ca asta?

O singură replică, la care „e- 
roii“ s-au ridicat cu mare viteză 
și s-au făcut nevăzuți. Dar bătrî- 
nelul nu s-a liniștit.

— Și dumneavoastră — s-a a- 
dr^sat el celor din jur — cum

Azi, la Helsinki:

ROMÂNIA-FINLANDA
HELSINKI 19 (Prin telefon 

de lg trimisul Agerpres, 
A., Berger) : Selecționatele de 
fotbal ale României și Finlan
dei se întîlnesc astăzi în pri
mul lor meci pentru prelimina
riile celui de-al 10-lea campio
nat mondial. Amatorii de fot
bal din capitala finlandeză aș
teaptă cu interes această par
tidă, programată cu începere 
de la ora 18,30 pe marele sta
dion, care, cu 20 de ani în ur
mă, a găzduit una din edițiile 
Jocurilor Olimpice. Din in
formațiile culese imediat după 
sosirea noastră la Helsinki, am 
aflat că echipa Finlandei a 
fost remaniată simțitor. Antre
norul V- Laaskonen a introdus 
în lot 6 jucători tineri, care 
dau un plus de vigoâre ansam
blului. Ultimele evoluții ale e- 
chipei finlandeze dau speranță 
suporterilor ei și' fac ca meciul 
să se anunțe mult mai echili
brat, față de cele două partide 
disputate anul trecut cu selec
ționata română.

Echipa țării noastre este de
cisă să abordeze cu toată aten
ția acest joc important pentru 
debutul său în noua ediție a 
„Cupei Mondiale". Handicapată 
de absența unor titulari ca

TELEGRAMĂ
Președintele Pakistanului, ZULFIKAR ALI BHUTTO a tri

mis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj 
de felicitări transmis cu prilejul Zilei Independenței Pakista
nului. La rîndul meu vă transmit aceleași sentimente calde 
exprimate în mesajul Excelenței Voastre.

Primire la C.C. al P.C. R.
Marți după-amiază, tovarășul 

Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a primit pe reprezentanții zia
relor de tineret care au luat 
parte la Intîlnirea redactorilor 
șefi și șefilor secțiilor externe ai 

ziarelor de tineret din țări so
cialiste și unele țări europene.

I.a întîlnire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prieteneas
că, a participat tovarășul Mar
țian Dan, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului

CRONICA
U.T.C.

Participanții la Intîlnirea 
redactorilor șefi și șefilor 
secțiilor externe ale ziarelor 
de tineret din țări socialis
te și unele țări europene, or
ganizată de „Scînteia tinere
tului-, au avut ieri o între
vedere cu tovarășul Marțian 
Dan, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro- j 
blemele tineretului. Au foș*.  
de față tovarășii Vasile 
Nicolcioiu și Aurel Stoica, i 
secretari ai C.C. al U.T.C. ș. I 
Eugen Florescu, redactor șef 
al ziarului „Scînteia tinere- I 
tului**.

întrevederea a decurs in
tr-o atmosferă de calda prie
tenie.

★
Ieri a părăsit Capitala în-^ 

dreptîndu-se spre Tunis, oț 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist condusă de 
Șerban Constantin Cantacu- 
zino, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C. care va parti
cipa la lucrările Congresu
lui Tineretului Socialist 
Desturian din Tunisia.

La plecare delegația, a fost 
salutată de Doina Ciofu. 
membră a Biroului C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

*
Delegația „Tinerilor sindi

caliști" (D.G.B.) din R.F. a 
Germaniei condusă de Os
walt Todtemberg, adjunctul 
șefului secției tineret din 
cadrul D.G.B., care a parti
cipat la Seminarul bilateral 
organizat de Uniunea Tine
retului Comunist, U.G.S.R., 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului și 
„Tinerii sindicaliști**  (D.G.B.) 
a părăsit ieri Capitala in-' 
dreptînda-se spre patrie.

La plecare, delegația a 
fost salutată de Iosif Walter 
secretar al C.C. al U.T.C.. 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

secretari ai C.C. al U.T.C. ș. I 
Eugen Florescu, redactor șef 
al ziarului „Scînteia tinere- I 
tului**.

întrevederea a decurs in
tr-o atmosferă de calda prie
tenie.

★
Ieri a părăsit Capitala în-^ 

dreptîndu-se spre Tunis, oț 
delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist condusă de 
Șerban Constantin Cantacu- 
zino, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C. care va parti
cipa la lucrările Congresu
lui Tineretului Socialist 
Desturian din Tunisia.

La plecare delegația, a fost 
salutată de Doina Ciofu. 
membră a Biroului C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

*
Delegația „Tinerilor sindi

caliști" (D.G.B.) din R.F. a 
Germaniei condusă de Os
walt Todtemberg, adjunctul 
șefului secției tineret din 
cadrul D.G.B., care a parti
cipat la Seminarul bilateral 
organizat de Uniunea Tine
retului Comunist, U.G.S.R., 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului și 
„Tinerii sindicaliști**  (D.G.B.) 
a părăsit ieri Capitala in-' 
dreptîndu-se spre patrie.

La plecare, delegația a 
fost salutată de Iosif Walter 
secretar al C.C. al U.T.C.. 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

aceeași mentalitate a Iul „de ce 
sa mă amestec, s-ar putea sa pă
țesc cine știe ce". Pînă într-o zi, 
cînd, ofensiva împotriva^ celor 
doi, a fost declanșată — poate 
n-o să vă vină să credeți — de 
către ...o fată. O fată care nu s-a 
temut ca — în numele apărării 
unor reguli de conviețuire civili
zată — să acționeze deschis îm
potriva ’ a doi bărbați cu o faimă 
deloc încurajatoare. Și fata a iz
butit. Azi, la G 1 e liniște. Poa
te ca nici băieții nu erau chiar a- 
tît de înrăiți pe cît voiau să pară, 
poate că reacția fetei i-a descum
pănit, i-a făcut să înțeleagă că 
nu mai pot continua să-i sfide
ze pe cei din jur — cert este că 
lucrurile au intrat în normal. Iar 
întîmplarea mi se pare un argu
ment peremptoriu în sprijinul i- 
deii că, acolo unde opinia publi
că intervine prompt, agresivita
tea, infatuarea orgolioasă, nu are 
sorți.

Tovarășul locotent colonel Ni- 
colae Ababei, adjunct al coman
dantului inspectoratului munici
pal de miliție Rm. Vîlcea, ne-a 
relatat cum, datorită intervenției 
prompte, curajoase a unui tînăr 
a fost descoperită o periculoasă 
faptă antisocială, au fost evitate 
posibilele ei consecințe tragice. 
L-am căutat pe eroul acelei în- 
tîmplări. Se numește Dan Anto- 
nescu și lucrează ca operator de 
instalații turbine la C.E.T. Go
vora. Un tînăr modest, prietenos 
și deschis. L-am rugat să ne po
vestească ce s-a întîmplat atunci.

— A, mai nimic deosebit. Ve
neam cu mașina de la București. 
Eram cam obosii și mă grăbeam 
să ajung acasă. Dar în apropie
rea locuinței mele, pe strada Ge
neral Magheru, am observat o 
Waiszawa care nu prea mergea 
cum trebuie. Am crezut întîi că 
omul de la voiau a băut. M-am 
apropiat și... surprjză! — șoferul 
era un adolescent. Am înțeles în
tr-o clipă despre ce e vorba și 
mi-am închipuit ce s-ar fi putut 
întîmpla în continuare. L-am cla
xonat, i-am făcut semn să opreas
că. A rupt-o la fugă. Presupune
rile mele se confirmau. M-ain 
luat după el — o urmărire, nu 
chiar ca-n filme, dar — mă rog! 
Și pînă la urmă l-am prins. Fu
rase mașina. Plănuise o aventură...

— Spuneai mai înainte, că vo
iai să ajungi cît mai repede a- 
casă. Ce te-a făcut totuși să in
tervii?

Omul mă privește nedumerit.
— Cum, ce? O poveste de-asta 

se poate termina cu vieți pier
dute.

...Un tînăr obișnuit. Cîteva cu
vinte simple. Dar dincolo de ele 
se conturează o atitudine morală 
al cărui nume este responsabili
tatea. O atitudine care echivalea
ză, în fond, cu puterea de a spu
ne NU indiferenței.
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Orașul Victoria — un oraș nu mratM mm» oi p modern

O CETATE A CHIMIEI IN MAREA

NTRECERE SOCIALISTĂ

LA VICTORIA—
Aspectul impunător al Fabricii de metanol

Victoria, orașul de sub | 
crestele Carpaților, trăiește j 
acum zilele fierbinți pre- ■ 
mergătoare celei de-a 25-a ' 
aniversări a Republicii. Pe 
platformele chimiei, in să
lile de comandă, muncito
rii și specialiștii Combina
tului chimic desfășoară o 
entuziastă întrecere cu tim
pul, cu ei inșiși rid ici nd 
instalațiile la cota celor | 
mai înalți parametri atinși 
pină acum, obținind și de
pășind in practică ceea ce 
inteligența tehnică a creat.

Ca întotdeauna, succesele 
dobindite sint ilustrate prin 
depășirea parametrilor pro
iectați, de mersul continuu 
al fluxului tehnologic, de 
efortul depus de oamenii 
combinatului — a căror 
virstă medie se apropie de 
24 de ani !

Cincinalul înainte de ter
men ! Chemarea partidului 
a cunoscut și aici un pu
ternic ecou. Un remarcabil 
bilanț al apropiatului sfir- 
șit al celui de-al III-lea 

\ trimestru,_ ilustrează in ci- 
^fre contribuita zadusă de 
- chvmtștii din ~orașut'Victo

ria "la propășirea chimiei 
românești. S-au obținut im
portante depășiri la princi
palii indicatori de plan, 
realizîndu-se pînă în pre
zent o producție globală 
suplimentară în valoare de 
5 400 000 lei și o producție 
marfă suplimentară de 
5 900 000 lei care se con
cretizează în realizarea 
peste plan a 1 180 tone de 
mase plastice, peste 200 
tone de nitroceluloză pen
tru industria lacurilor, pie
se de schimb in valoare de 
10 000 000 lei, depășind an
gajamentul la acest capitol 
cu aproape 10 la sută.

Familia fabricilor Combi
natului de la Victoria — 
sporite an de an cu noi 
vlăstare, creează o impre
sionantă panoramă indus
trială. Dantelăria instalații
lor, înălțată peste pădurea 
de verdeață ce inundă com
binatul uimește orice vizi
tator. De altfel, cele mai 
multe dintre noile unități 
de producție intrate in 
funcțiune in cadrul mare
lui combinat chimic din 
Victoria sint concepute, 
proiectate și executate in 
cea mai mare parte de că
tre specialiștii combinatu
lui și au fost dotate cu a- 
paratură modernă de mi
turi și control.

Perspectivele largi ale 
viitorului, cuprinse in mă
rețul program al prevede
rilor actualului cincinal 
1971—1975 — elaborat de 
partid — cuprind cea mai 
mare fabrică de metanol 
din țară. Noua fabrică de me
tanol, a patra ca număr de 
la Combinatul chimic din 
Victoria, a cărei construcție 
a început în acest an este 
prevăzută'cu o capacitate de 
producție de 4 ori mai 
mare decît ultima, intrată 
în funcțiune cu 5 ani în 
urmă.

Metanolul (alcool tneti- 
lic) se fabrica pină nu de 
mult in cantități reduse, 
prin distilarea uscată a 
lemnului, la Marginea și 
la Reșița. Pentru prima 
dată la Combinatul chimic 
din orașul Victoria meta
nolul se obține pe cale 
sintetică.

Cu o largă gamă de în
trebuințare, solicitat și la 
export in Olanda, Anglia, 
Italia, Austria, R. F. a Ger
maniei, Iugoslavia, R. P. 
Chineză, metanolul romă-

TINEREȚEA E PRETUTINDENI
nesc concurează cu cele 
mai bune produse similare 
pe piața mondială. El este 
folosit ca dizolvant, anti- 
congelant, la fabricarea 
formaldehidei, a clorurii și 
a sulfatului de metil, pre
cum și în industria colo- » 
ranților. Producerea meta- ' 
nolului la Combinatul din 
Victoria nu poate fi. des
părțită de oameni adevă- 
rați ca Ionel Bobeș, absol
vent al Școlii profesionale 
în meseria de operator chi
mist. După terminarea li
ceului la cursuri serale, 
urmează Facultatea de chi
mie și azi pe ing. Ionel 
Bobeș îl găsim~ acolo, unde 
a luerat ca^murțcitor. Auto- 
biogrgfii asemănătoare sint 
multe- in combinat. Docto- 
rul-inginer Octavian Mânu, 
azi șef de secție, este încă 
un exemplu. Drumurile lor 
au ceva din constelația de 
lumini care inundă cerul 
noaptea. Spre aceleași cote 
înalte se îndreaptă și cei 
mai tineri, de curind veniți 
în combinat : cel mai bun 
operator chimist. Vasile 
Clonțea, sau cel mai inimos 
operator chimist — Olim
piu Prescurea, care sint 
hotăriți să se desăvirșeas- 
că și ei, aici, la această 
nobilă școală a muncii, a 
împlinirilor.

Obținerea metanolului 
pe cale sintetică a dat ma
teriei prime noi valențe. 
Fabricile de metanol și a- 
poi cele de formol au des
chis o nouă perspectivă de 
chimizare superioară a re
surselor de gaz metan. Ga
ma produselor obținute a 
fost îmbogățită cu noi pro
duse cu valori de unicat, 
rod al activității de cerce
tare științifică a unui co
lectiv din combinat. Ne re

Operatorii Combinatului deservesc o aparatură de tnalt nivel tehnic

• Performanțe în competiția CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN
• Cea mai mare fabrică de metanol din țară • La ce sint folosite 
rășinile sintetice • Cercetarea științifică uzinală deschide noi per
spective de valorificare a materiei prime • A 16-a promoție a 
școlii combinatului • îndemnuri pentru cei ce-și aleg o profesie
• 90 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor

al orașului.

ferim la rășinile sintetice 
— produse cu largi între
buințări. Despre calitățile 
acestora ne-a vorbit tova
rășul inginer Virgil Folea, 
directorul tehnic al combi
natului.

— Fabricăm o gamă va
riată de rășini sintetice 
care face posibilă obține
rea unor noi produse ief
tine și durabile, printr-un 
proces tehnologic simplu de 
incleiere la rece sau cald. 
Pornind de la această rea
lizare, cercetătorii did com
binat au reușit să dobân
dească rășini speciale des
tinate industriei hirtiei, 
care conferă acesteia ca
racteristici îmbunătățite in 
ceea ce privește rezistența 
mecanică in stare umedă, 
rezistența la îndoire, la ac
țiunea grăsimilor, a uleiu
rilor și a ciupercilor. Rea
lizarea este deosebit de im
portantă și cu largi pers
pective de dezvoltare. O 
altă întrebuințare a rășini
lor sintetice este realizarea 

împletiturilor de fibră de 
sticlă ce se utilizează în 
industria materialelor de 
construcții, în industria 
chimică, în medii puternic 
agresive. Obținerea acestui 
produs a determinat dez
voltarea rapidă a industriei 
materialelor izolante la un 
preț de cost mai scăzut de
cît al materialelor clasice 
(carton asfaltat cu suport 
metalic). Cu ajutorul acelo
rași rășini ureo-formalde- 
hidice se efectuează trata
mente pentru micșorarea 
contracțiilor țesăturilor (la 
spălare, apretare) pentru 
fixarea unor pigmenți pe 
fibrele textile, precum și 
pentru hidrofolizarea arti
colelor sportive etc.

Dar gama de utilizare a 
rășinilor sintetice produse 
de Combinatul chimic din 
orașul Victoria nu se o- 
prește aici. Colectivul com
binatului se preocupă în 
prezent de o nouă temă de 
cercetare, realizarea lian

ților pentru turnătorii. 
Noul produs aflat în probe 
experimentale in mari u- 
zine constructoare de ma
șini și metalurgice din Bra
șov și București se reco
mandă singur : prezintă a- 
vantajul unei sporite pro
ductivități a muncii, înlo
cuiește cu succes uleiul de 
in sau de floarea-soareluL 
amidonul, glucoza, detrina, 
zahărul. Demne de reținut 
sint citeva amănunte edifi
catoare : reacția chimică 
obținută prin amestecul cu 
rășini sintetice este irever
sibilă, produsul obținut ne- 
putînd fi dizolvat cu ni
mic ; timpii de întărire sînt 
rapizi, (fiind vorba de mi
nute) și conduce implicit la 
o calitate superioară a pro
dusului, la o substanțială 
creștere a productivității 
muncii.

împreună cu tovarășul 
director general, inginerul 
Ovidiu Pantea, am cutreie
rat îndelung printre oame
ni — inestimabila zestre 
a combinatului. La sem
nalele optice și acustice ale 
utilajului de ultimă nou
tate in materie se Oficiau, 
intr-un puls trepidant, ne

află modernul cămin din imagine

văzut, reacții și sinteze chi
mice. Dar nu despre utilaje 
ne-am propus să scriem ci 
despre comuniștii și uteciș- 
tii formați aici, în miezul 
fierbinte al evenimentelor, 
înalta lor calificare, aco
modarea îzitr-un timp scurt 
cu munca intr-o speciali
tate ce presupune cunoș
tințe foarte temeinice, poa
te fi socotită o autentică 
performanță.

— „Miracolul" realizat 
de colectivul secției rășini 
sintetice — nu trebuie să 
vă mire — ne spunea di
rectorul general al combi
natului. Se află aici un co
lectiv tinăr, închegat, prin- 
trei ei șeful secției, ingine
rul Gheorghe Vasile, el în
suși de abia trecut de pri
ma tinerețe. Printre cola
boratorii săi de bază se în
scriu nume ca cele ale lui 
Mihai Bal, fost laborant în 
combinat și azi inginer, al 
operatorului chimist Ion 
Hornaru și al maistrului 
mecanic Alexe Șerban. Ma
turitatea cu care muncește 
colectivul de aici este deo
sebit de fructuoasă, oferind 
chimiei românești noi va- 

iori. Largi perspective în 
viitor are introducerea 
rășinilor sintetice in indus
tria mobilei. Obținută din 
amestec de așchii de lemn 
cu rășini sintetice, mobila 
care se execută în marile 
combinate de exploatare a 
lemnului cum ar fi cel de 
la Brăila, Gălăuțaș, Pipera, 
Gherla, Blaj este de bună 
calitate, modernă și confor
tabilă și în același timp 
mai ieftină.

Facem cunoștință cu noi
le produse prin intermediul 
unui catalog tehnic comer
cial. Sînt prezentate pro
duse semifinite din lemn, 
traverse, semifabricate, 
prefabricate, furnir, placaj, 
panel, uși, ferestre și PFL, 
plăci înnobilate, parchete, 
aglomerat ce conferă largi 
posibilități de întrebuin
țare de la construcția elec
trică și de mașini la con
strucții aeronautice, împo
dobind totodată pereții în
căperilor etc.

Dar odată cu Combinatul 
a crescut și numărul anga- 
jatilor necesari complica
telor procese tehnologice 
automatizate. Grupul șco
lar de chimie din orașul 
Victoria, a fost înființat ca 
o necesitate. Pînă acum au 
absolvit 16 promoții, școla- 
rizînd în același timp și ca
dre pentru întreprinderile 
industriei chimice din toată 
țara, pondere mare avînd 
noile unități de la Tg. Mu
reș, Turnu Măgurele, Slo
bozia, Arad. Numai în anul 
școlar 1971—1972 Grupul 
școlar de chimie din orașul 
Victoria a funcționat cu un 
număr de peste 900 de elevi 
ai școlii profesionale și ai 
Liceului industrial, cursuri 
de zi și serale. Grupul șco
lar al chimiștilor din orașul 
Victoria s-a dezvoltat cu 
fiecare an. în prezent nu

mără 8 săli de clasă, 5 la
boratoare tehnologice, 5 a- 
teliere școlare și 5 cabinete 
școlare, o sală de gimnas
tică și două cămine moder
ne cu peste 600 de locuri. 
Așa a fost posibil ca la 
fiecare sfîrșit de an combi
natul să primească absol
venți cu o calificare supe
rioară, care și-au însușit 
noi meserii impuse de dez
voltarea impetuoasă a pro
ducției. Au fost calificați 
lăcătuși-electromecanici, o- 
peratori pentru mase plas
tice, operatori în chimiza
rea gazului sau operatori 
pentru compușii azotului. 
Sînt tot mai des întîlniți 
electromecanici specializați 
în aparate de măsură și au
tomatizare, laboranți in 
tehnologia chimiei organi
ce, în tehnologia analizelor 
fizico-chimice.

Victoria, orașul dintre 
Carpați și Olt, cel mai ti
năr oraș din județul Bra
șov, care acum două dece
nii nu exista decît ca o 
mică așezare, își trăiește azi 
viața. Rod al politicii eco
nomice a partidului de in
dustrializare și repartiție 
rațională pe întreg terito
riul țării a noilor obiective. 
Orașul Victoria, oraș cu 
nume de simbol este acum 
un oraș matur.

Răsfoind cartea de onoa
re a așezării, întîlnim în
scrise fapte demne de men
ționat iar cei care le-au dat 
viață sînt tineri fiindcă 
la Victoria tinerețea e pre
tutindeni... Generația care 
a primit actul de naștere o 
dată cu orașul în care s-a 
născut n-are decît 17 ani! 
Părinților lor li se datorea
ză înflorirea acestor pla
iuri. De la mic la mare au 
venit să defrișeze pădurea 
pentru a putea să se înalțe 
noi clădiri de fabricație. Ei 
au plantat pomi ornamen
tali și multe flori.,. Au 
muncit în timpul liber la 
construcția clubului mun
citoresc, a magazinului u- 
niversal, a cantinei, la 
înălțarea Grupului școlar 
de chimie. Au fost ridicate 
blocuri moderne, spațioase. 
Acum orașul arată ca o co
chetă stațiune turistică. 11 
străjuiesc crestele Negoiu- 
lui și Moldovanului cu 
culmile împădurite iar ve
getația ce îl inundă pare 
a fi adusă din lumea Oltu
lui. Fiecărui locuitor al tî- 
nărului oraș îi revine o 
suprafață de 90 m.p. de zo
nă verde ! Ei își iubesc o- 
rașul, meseriile dobindite, 
combinatul — cetatea chi
miei de care s-au legat pe 
viață — admiră dantelăria 
imenselor fabrici de acasă, 
cu emoție — acesta este 
locul unde ei s-au format 
și au devenit oameni de nă
dejde, unde prin efortul lor 
prestigiul chimiei româ
nești devine tot mai impu
nător.

Pagină 
realizată de
ADINA VELEA

Fotografiile :
GH. BANUȚĂ
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BELGRAD 19. — Trimișii
speciali George Ionescu si Si- 
mion Morcovescu, transmit: 
Ultima zi a vizitei președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, în R.S.F. 
Iugoslavia a fost consacrată 
convorbirilor cu președintele 
Consiliului Executiv al’ Adună
rii Republicii Socialiste Ser
bia, Milenko Boianici.

$eful guvernului român si 
soția au fost apoi oaspeți 
la un dejun oferit în onoarea 
lor de Milenko Boianici și so
ția.

în cursul după-amiezii. pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția și persoanele 
oficiale care l-au însoțit în vi
zita de prietenie în R.S.F. Iu
goslavia, a părăsit Belgradul.

Pe aeroportul ..Beograd", îm
podobit cu drapelele de stat 
ale României și Iugoslaviei, șe
ful guvernului român a fost 
condus de Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal cu soția. Milenko 
Boianici, președintele Con

siliului Executiv al Adu
nării R.S. Serbia, Dușan 
Gligorievici, membru al Con
siliului Executiv Federal. Milan 
Venișnik. adjunct al secreta
rului federal pentru aface
rile externe, Iso Njegovan, 
ambasadorul Iugoslaviei la 
București, și alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroport o gardă militară 
a prezentat onorul.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, și-a luat rămas bun. 
cordial de la gazde.

defpjelstje|h|o|tare
Comunicat comun

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis- 
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, împreuna cu soția, a 
făcut o vizită prietenească în 
Iugoslavia, la invitația preșe
dintelui Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Gemal 
Biedici, în perioada 12—19 sep
tembrie 1972.

Președintele guvernului ro
mân a fost primit de către 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, cu care a avut o convor
bire cordială, prietenească.

Președintele Ion Gheorghe 
Maurer a vizitat Republicile 
Socialiste Macedonia, Slovenia, 
Bosnia și Herțegovina și Ser
bia, unde s-a întâlnit și a avut 
convorbiri cu președinții Con
siliilor Executive ai. acestor re
publici și alte personalități.

în baza celor convenite cu 
ocazia convorbirilor dintre se
cretarul. general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, de Ia Porțile 
de Fier, din mai 1972, preșe
dinții guvernelor celor două 
țari, împreună cu colaboratorii 
lor. continuînd practica întâl
nirilor frecvehte, au făcut un 
larg schimb de păreri cu privi
re Ia măsurile concrete pentru 
promovarea în continuare a re
lațiilor româno-iugoslave, pre
cum și în legătură cu unele 
probleme internaționale actu
ale de interes comun.

Apreciind pozitiv deîVoltarea 
relațiilor româno-iugosteve în 
toate domeniile, premierii Ion 
Gheorghe Maurer și Gemal 
Biedici au evidențiat noi posi
bilități de lărgire și promova
re a acestora, pe multiple pla

nuri, și au subliniat că guver
nele celor două țări se vor an
gaja tot mai mult In înfăptui - 
rea programelor de colaborare 
existente, precum și în găsirea 
unor noi căi de îmbogățire a 
conținutului și a tuturor forme
lor de cooperare.

Cele două părți au constatat 
cu deosebită satisfacție că. în 
perioada care a trecut ce Ia în
tâlnirea președinților guverne
lor celor două țâri din ianuarie 
1970, relațiile economice româ
no-iugoslave au cunoscut o dez
voltare continuă. Schimburile 
comerciale au sporit în anul
1971 cu aproape 50 Ia sută față 
de anul 1970. aceeași creștere 
urmînd să aibă loc. potrivit 
prevederilor Protocolului co
mercial, și în cursul anului cu
rent. Această majorare consi
derabilă a volumului schimbu
rilor de mărfuri a fost urmată 
și de îmbunătățirea structurii 
lor, în sensul măririi ponderii 
produselor finite. în primul 
rînd ale industriei construcții
lor de mașini, care în prezent 
constituie circa 35 la sută din 
volumul total al schimburilor. 
La creștere*  volumului schim
burilor de mărfuri și la îmbu
nătățirea structurii îor au con
tribuit în mare măsură acțiu
nile de cooperare și specializa
re în producție, livrările reci
proce care decurg din aceste 
acțiuni reprezentând în anul
1972 circa 20 la suta din volu
mul total al schimburilor de 
mărfuri.

Președinții celor doua guver
ne au indicat ca în perioada 
următoare să se intensifice ac
țiunile în vederea unei mal 
bune utilizări a posibilităților 
existente pentru dezvoltarea 
cooperării de lungă durată în 
producție, a specializării și li
vrărilor reciproce în domeniile 
construcțiilor de mașini, elec
trotehnicii. electronicii, chimiei 
și petrochimiei, energeticii, me
talurgiei ș.a., precum și pentru 
extinderea colaborării pe terțe 
piețe.

Conducătorii sovietici au vizitat
pavilionul României la expoziția 

„Tehnica agricolă-72"
La 19' septembrie, tovarășii 

Leonid Brejnev, Alexei Ko- 
sighin, Dmitri Poleanskî, Mihail 
Suslov, Fiodor Kulakov, precum 
și vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și mi
niștri ai guvernului sovietic au 
vizitat pavilioane ale Expoziției 
internaționale „Tehnica agricola 
— ’72“ din parcul Sokolniki din 
Moscova.

La intrarea în pavilionul țării 
noastre, înalții oaspeți au fost 
întâmpinați de Ion Ciubotaru, 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
României în U.R.S.S., Alexan
dru Mărgăritescu, adjunct al 
ministrului construcțiilor de

mașini, Valeriu Bărbulescu, 
șeful Agenției economice a țârii 
noastre la Moscova, și de Paul 
Niculescu, directorul pavilionu
lui.

Conducătorii de partid și de 
stat sovietici s-au interesat în
deaproape de semănătoarea uni
versală cu 48 de rînduri 
„S.U.P.—48", de tractoarele de 
45 CP, de mașinile pentru lu
crări în pante și de motopompe- 
le expuse, care funcționează cu 
aceleași motoare cu care sînt e- 
chipate tractoarele. Explicațiile 
au fost date de Mihai Calotiță, 
director general al Centralei in
dustriei de mașini agricole, și de 
Valeriu Bărbulescu.

pe scwr t
• REPREZENTANTUL GE

NERAL AL R.D. VIETNAM LA 
PARIS, Vo Van Sung, a făcut 
o vizită primului ministru fran
cez Pierre Messmer, căruia i-a 
înmînat declarația guvernului 
R.D.V. din 14 septembrie pri
vind soluționarea pașnică a pro
blemei vietnameze. Pierre Mes
smer a reafirmat poziția Fran
ței în problema vietnameza. 
Printre altele, el a menționat că 
guvernul francez este favorabil 
creării, în Vietnamul de sud. a 
unui guvern cu trei componente 
și retragerii trupelor americane.

• ÎN ORAȘUf, PHILADEL- 
PHIA (Pensylvania), 285 000 de 
elevi nu au putut începe încă a- 
nul școlar, din cauza grevei pro
fesorilor, care revendică îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și de viață. Din cauza grevei 
profesorilor, nu funcționează 
școlile în 12 districte ale statu
lui Pensylvania (S.U.A.).

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA TASS, în urma unor 
convorbiri care au avut loc Ia 
Paris, a fost încheiat un acord 
comercial între Uniunea Sovie
tică si Spania.
• IN ORAȘUL VEST-GER- 

MAN KIEL au luat sfîrșit tra
diționalele „Zile ale păcii în re
giunea Mării Baltice”. La ele au 
luat parte reprezentanții unor 
organizații obștești din Dane
marca, Finlanda, R D. Germana, 
R.F. a Germaniei, Norvegia, 
R.P. Polonă, U.R.S.S. Cu acest 
prilej, la Kiel a avut loc confe
rința internațională „Pentru 
pace în regiunea Mării Baltice, 
pentru securitate și colaborare 
în Europa”. în rezoluțiile adop
tate, participanții salută efortu
rile ^depuse în direcția destinde
rii în Europa, convocarea Con
ferinței general europene pen
tru securitate și colaborare.

qoi premieri j
să se intensifice activitatea .
pentru firaHrarea, fa teraoeze 
ci: mai scurte. a actiniilor de 
colaborare si specializare de 
Inngâ durată. Incurs ce trata- i 
tive, astfel Incit să se creeze . 
premise pentru dezvoltarea , 
schimburile- de mărfuri, pe pe
rioada 1973—2?< o peste vohr- j 
mal prevăzut !r. actualul acord :

Cele dcuă părți au apreciat • 
rezultatele colaborări: directe I 
intre crganele si crgartâzațîZe < 
eamoence cu profil similar din 
cele dcuâ țâri, si în m:d deose
bit activitatea Comisiei mixte | 
româno-iugoslave de colaborare 
economică, și au convenit ca , 
aceste legături și colaborarea să • 
fie extinse și în viitor.

S-an stabilit masurile eon- ; 
crete în scopul dezvoltării to- ‘ 
laborâni în ’domeniile cernetă- j 
rii știfațifee și tehnologice, ea 
un element deosebit de impor
tant pentru eficacitatea colabo- | 
rării economice a celor două • 
țâri.

Părțile și-au exprimat dorința 
reciprocă de a intensifica si | 
extinde colaborarea în domeni
ile culturii și artei. favâțămfa- ’ 
tului. presei și radioteSevizimiiL j 
S-a căzut ce acord asupra unor • 
măsuri privind dezvoltarea fa 
continuare a relațiilor consu
lare și colaborarea fa zona de 
frontieră.

Subliniind actualitatea și în
semnătatea pozițiilor în proble
mele internaționale, expuse fa 
comunicatele comune elaborate 
cu ocazia întâlnirilor dintre se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. si președintele Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito. de la Timișoa- ■ 
ra în 1971 și de la Porțile de | 
Fier în acest an, cei doi pre- j 
mieri au efectuat un schimb de | 
păreri asupra unor probleme '■ 
ale vieții internaționale. îndeo
sebi în legătură cu pregătirile, 
în cadrul multilateral, în vede
rea Conferinței pentru securi
tate și colaborare fa Europa, re
lațiile și acțiunile celor două 
țări în Balcani, evoluția eveni
mentelor în Vietnam. Laos și 
Cambodgia. precum și în Ori
entul Apropiat. Au fost abor
date. de asemenea, problemele 
legate de creșterea rolului 
O.N.U. în menținerea și întări
rea păcii mondiale și în dezvol
tarea cooperării internaționale.

Președinții celor două guverne 
au relevat, totodată, importan
ța și necesitatea intensificării 
acțiunii tuturor țârilor și miș
cărilor progresiste și iubitoare 
de pace pentru consolidarea pă
cii și securității, dezvoltarea co
operării internaționale, pe baza 
egalității în drepturi, democra
tizarea relațiilor internaționale, 
participarea tuturor țărilor — 
mari, mijlocii și mici — la re
zolvarea problemelor interna
ționale, precum și pentru solu
ționarea conflictelor pe cale 
pașnică.

Cele două părți au subliniat și 
cu acest prilej poziția cunos
cută a statelor lor cu privire 
Ia necesitatea respectării nea
bătute în relațiile internaționale 
a principiilor suveranității și 
independenței naționale, inte
grității teritoriale, neamestecu
lui în treburile interne ale al
tor state, egalității în drepturi, 
avantajului reciproc, care cons
tituie o condiție esențială a în
tăririi colaborării și cooperării 
internaționale, a păcii și pro
gresului în lume.

Părțile au constatat identita
tea sau marea apropiere a punc
telor de vedere ale celor două 
guverne față de problemele ce 
au fost discutate.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească 
și în spirit de deplină încredere 
și înțelegere mutuală, care ca
racterizează relațiile de priete
nie și bună vecinătate dintre 
cele doua țări.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer, a adresat președintelui 
Consiliului Executiv Federal al 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Gemal Biedici, și 
soției sale, invitația de a face 
o vizită prietenească în Româ
nia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmînd 
să fie stabilită ulterior.

ILD. VIETNAM : Cu mare rapiditate, un pod bombardat de aviația americană a fost reparat de muncitori

BELFAST

Semne de întrebare

MIERCURI, 24 SEPTEMBRIE 1>72

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE ; rulează la Patria (orele 9; 
11.30: 14: 16.30: 19: 21,15).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la București 
rorele 8,45; 11; 13,30; 16,15; 18,45; 
2D.

SFTNTA TEREZA ȘI DIAVOLII î 
rulează la Central (orele 9,15; 
11.30; 13.45: 16: 18.15; 20,30); Tornis 
/orele 9; 11,15; 13,30; , 15,45; 13: 
20.15); Flamura (orele 9: 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20.30).

TORA ! TORA ! TORA î t rulea
ză la Scala (orele 10;'13; 16,30;

20,15), Feroviar (orele 9,15; 12,30; 
16; 19.30). Melodia (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Modern (orele 9; 12,30; 
15: 17.45 : 20.30).

FATA CARE VINDE FLORI ! ru
lează la Victoria (orele 9.30; 12,15: 
15: 17,45: 20.30).

MANIA GRANDORH î rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15: 20,15), 
Luceafărul (orele »: 11.15: 13,30: 16; 
18.30; 21); Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.30: 2D; Favorit (orele 
9,15: 11.30; 13.45: 16: 18.15; 20.30).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Doina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20.30).

TELEGRAME : rulează la Capi
tol (orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,36; 
21).

PF. RĂSPUNDEREA MEA : ru
lează la Lumina (orele â; 11,15; 
13.30; 16; 38.15; 20.30).

DOAMNA ST VAGABONDUL : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,45—20,15 în continuare).

DELEGAȚIA
ECONOMICA

ROMANA
IN BELGIA

Președintele Consiliului 
Ecocamic al Republicii So
cialise România, tovarășul 
Manea Mânescu, care se 
află in Belgia, In fruntea u- 
-_ei delegații economice. a 
ivvt, mariti o întrevedere 
tu Pierre Harmel, ministrul 
belgian al afacerilor ex:er- 
ae, comerțului exterior și 
ooperăriî pentru dezvoltare.

Au fost examinate, Intr-un 
spoit de cordialitate și în
țelegere reciprocă. aspecte 
legate de dezvoltarea, In 
continuare, a relațiilor din
tre cele două țâri.

Ministrul Pierre Harmel a 
oferii un dineu fa onoarea 
delegației economice române.

a

Deschiderea celei
de-a 27-a sesiuni

Adunării Generale 0. N. U ■

UniteLa sediul Națiunilor 
din New York au început, ieri 
după-a miază, lucrările celei
de-a 27-a sesiuni ordinare a A- 
dunarii generale a Organizației 
Națiunilor Unite. Ședința inau
gurală a fost deschisă de A- 
dam Malik, ministrul afaceri
lor externe al Indoneziei, pre
ședintele sesiunii precedente a 
Adunării generale.

După deschiderea lucrărilor, 
păstrarea tradiționalului mo
ment de reculegere și numirea 
comitetului de verificare a de
plinelor puteri, plenara Adu
nării generale l-a ales pe Sta
nislaw Trepczynski. adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al Poloniei. în calitate de pre
ședinte a celei de-a 27-a Se
siuni a Adunării generale a 
OJT.U.

Agenda provizorie a sesiunii 
înscrie 100 de probleme. O par
te sînt generate de situațiile de 
conflict care punctează harta

politică a anului 1972. Celelal
te — de dorința vădită a nu
meroase state membre ale or
ganizației de a determina' in
staurarea fermă în relațiile in
terstatale a principiilor legali
tății, eticii și justiției interna
ționale : de efortul multor na
țiuni, îndreptat spre deschide
rea progresului pe calea dezar
mării. desființării ultimelor 
bastioane ale sistemului colo
nial. decolonizării economice și 
lichidării decalajului ce separă 
țările avansate din punct de 
vedere industrial de cele ră
mase în urmă sau aflate în 
curs de dezvoltare. Acestea sînt. 
de altfel, principalele capitole 
ale ordinii de zi a prezentei 
sesiuni.

DELEGAȚIA P. L. D,

Delegația P.C.R. in Japonia
In zilele de IS si 19 septem

brie. delegația P.CJL. condusă 
de tovarășul Paul Ni _ 
Mizil, membru a! Prezidiului 
Permanent, al Comitetului Exe- 
cutiv-al C.C. al P.CJL, Însoțită 
de tovarășul Tomio Nishizawa. 
membru al Prezidiului C.C. al 

•P.ClJ., S' vizita: Kyoto, ur.ul 
dintre orașele principale ale 
Japoniei și important centru de 
cultură cil vechi tradiții revo
luționare.

La sediul Comitetului prefec
tural Kyoto al P.CJ. a avut 
loc o întâlnire cu activul de 
partid.

Comitetul prefectural a orga
nizat un miting consacrat prie
teniei dintre Partidul Comunist 
din Japonia și Partidul Comu
nist Român. Cu acest prilej au 
luat cuvîntul Tomio Nishizawa. 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Shinzo Yasui. membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.J.. pre
ședinte al Comitetului prefec
tura! Kyoto, și Paul Niculescu- 
Mizil. Vorbitorii au scos în e- 
vidență strînsele raporturi de 
colaborare tovărășească dintre 
cele două partide,’ subliniind, în

■ulescu-

DIN JAPONIA
LA PEKIN

premierul Con
siliului de Sat al R-P. Chineze 
a primi: delegația Partidului 
Liberal -Democrat din Japonia, 
condusă de Zentaro Kosaka. 
membru al Dietei și președinte 
a! Consiliului Partidului "pentru 
normalizarea relațiilor dintre1»- r' . , v. .uauiai va iria^uiur ujnire

...Atit'' —Japonia w China, care xe află
earnest TÎZtă In R.P. Chineză.

VA AVEA LOC CONFERINȚA 
CONSTITUȚIONALĂ ?

n principiu, pe 25 septembrie, la Belfast ar tre
bui să aibă loc Conferința constituțională pro
pusă de secretarul de stat britanic pentru Ir^ 
landa de Nord, William Whitelaw, prima de 
acest fel care să adune în jurul aceleiași mese 
părțile interesate. Pentru reușită trebuie împli

nite două condiții : pregătirea conferinței prin stabilirea 
unor contacte anticipate și asigurarea participării tuturor 
părților. In ceea ce privește pregătirea propriu-zisă s-au 
făcut demersuri semnificative chiar la nivelul cel mai înalt. 
Astfel, premierul britanic Edward Heath s-a întîlnit cu șase

> conducători ai Partidului social-democrat și laburist, re- 
( prezentând populația catolică din parlamentul nord-irlan-

dez; liderul opoziției laburiste, Harold Wilson, a avut o 
1 întrevedere cu aceiași reprezentanți ; William Whitelaw, 
1 inițiatorul conferinței a purtat adevărate tratative cu poli

ticieni protestanți și catolici din Irlanda de Nord. In schimb,
> îndeplinirea condiției nr. 2, cea a participării pare cu totul 
i irealizabilă, aducînd pregătirile pe pragul impasului. Atît 
i Partidul social-democrat și laburist, care exprimă interesele 
, comunității catolice, cit și Partidul unionist democratic al 
| reverendului, Ian Paisley, care exprimă interesele protes

tanților extremiști, refuză să participe la Conferință dacă nu
1 li se satisfac anumite condiții. Primii (catolicii) cer elibera- 
' rea din lagărele de internare a celor suspectați de activitate 
1 subversivă în Irlanda de Nord, în virtutea legii împuter- 
i nicirilor speciale (Special Powers Act) în baza căruia este 
i aplicată internarea fără judecată. Ceilalți (protestanții ex- 
’ tremiști) cer întreprinderea unei anchete judecătorești în 
1 legătură cu Uciderea a doi protestanți săptămîna trecuta în 
1 timpul incidentelor survenite între militanții extremiști pro- 
i testanți și unități de parașutiști britanici dislocate în re- 
i giune. în cazul în care nu Ii se vor satisface aceste cereri 
i ei vor boicota conferința. Cu astfel de condiții, startul spre 
) găsirea unei soluții pentru reglementarea tulburărilor în 

această regiune este foarte anevoios. La prima vedere ele 
ar putea fi îndeplinite de autoritățile britanice dar dificul
tatea constă în a neutraliza aversiunea deschisă a unei părți

1 în conflict față de îndeplinirea condițiilor impuse de cea-
> laltă. Guvernul britanic este supus unor presiuni puternice 
i atît din partea liderilor organizațiilor protestante cit și din 
i partea conducătorilor trupelor britanice (ajunse la efectivul
> impresionant de 22 000) care se opun din motive de „secu- 
( ritate" eliberării celor aproximativ 250 de deținuți, în majo

ritate catolici din lagărul de internare de la Long Kesh. 
Downing Street-ul a primit chiar amenințări de la o anume

’ mișcare protestantă ca o eventuală eliberare va atrage re- 
1 presalii economice (încetarea alimentării cu curent electric, 
1 sistarea aprovizionării, a transportului în comun), ca și de- 
» clanșarea unor acțiuni armate.
1 în lumina acestei situații și a recrudescenței tensiunii din
• ultimele zile șansele de succes ale plănuitei Conferințe con- 
i stituționale au pălit, cum se exprima TIMES și însăși ideea 
i ținerii unei conferințe a tuturor părților interesate în regle- 
i montarea conflictului riscă să fie compromisă. Daca Partidul

social-democrat și Laburist și Partidul unionist democratic 
nu vor reveni asupra deciziilor lor de a boicota conferința 

' (există și varianta trimiterii unor observatori), aceasta se. va 
' transforma intr-un gen de întrevedere între William White

law și liderul Partidului unionist. Brian Faulkner, fost prim-
1 ministru pină în primăvara lui 1971, cînd Marea Britanie a 
‘ preluat direct administrarea provinciei. O astfgj de întreve-
• dere informativă, cu caracter limitat, lasă absolut indife-
> rente categorii foarte mari ale populației nord-irlandeze.
> Totuși, cu toată incertitudinea in care plutește organizarea
> conferinței constituționale, posibilitatea materializării ideii, 
( ca atare, rămîne, și cu timpul, poate, tot mai ntulți protes

tanți și catolici, vor crede în ea, ca în singura cale a solu
ționării pașnice a problemei nord-irlandeze.

• DOINA TOPOR

• ÎN LIBRĂRIILE ITALIENE 
a apărut o nouă lucrare privind 
istoria poporului român. Edita
tă de ^Edi’xri Kiuniti-. sub tit
lul -România LS44—1947, anii 
revoluției democrat-populare-, 
lucrarea, ce însumează peste 300 
de pagini este împărțită în cinci 
mari capitole: premisele revolu
ției, lupta maselor pentru in
staurarea puterii democrat- 
popuiare, activitatea Partidului 
Comunist Român și guvernului 
democratic in primul an de e- 
xistență a puterii democrat- 
populare, regimul democratic 
din 1946. anul 1947 — an hotărî- 
tor pentru dezvoltarea revolu
ției.

Luind cuvîntul Ia banchetul 
oferit în cinstea oaspeților ja
ponezi, premierul Ciu En-lai a 
arătat că in prezent există o 
tendință generală a lucrurilor 
și o cerere populară de a pro
mova și dezvolta relațiile de 
prietenie chino-japoneze și de 
a aduce la normal relațiile di
plomatice dintre cele două țâri. 
La rîndul său, Zentaro Kosaka 
a arătat că delegația Partidului 
Liberal-Democrat a sosit în 
China ca un grup care precede 
vizita premierului Tanaka și 
speră să îmbunătățească înțele
gerea reciprocă, pe calea unor 
schimburi de păreri deschise și 
complete cu conducătorii chi
nezi și, prin aceăsta, să contri
buie la normalizarea relațiilor 
dintre Japonia și China.

ORIENTUL APROPIAT
* Luări de poziție și precizări la O.N.U.

Pătrunderea, la 16 septem-' 
brie, a unor unități israeliene 
de infanterie blindată, sprijini
te de avioane, pe teritoriul Li
banului a constituit obiectul u- 
nor demersuri pe lingă pre
ședintele Consiliului de Secu
ritate din partea delegației Li
banului și a delegației Israelu
lui — informează agențiile 
I RANCE PRESSE și REUTER.

Misterul automobilului „G.E."
Numele publicistului a- 

merican Ralph Nader a 
devenit bine cunoscut 
după dezvăluirile făcute 
de el în legătură cu de
fecțiunile existente la sis
temele de securitate ale 
unora dintre vahiculele 
produse de giganții in
dustriei automobilistice din 
Statele Unite. Cartea lui 
Nader „Mașinile nu sînt 
sigure" a făcut senzație, 
a devenit, la timpul său, 
un fel de ,,best-seller'. 
Ea a determinat marile 
companii din industria 
auto americană să anunțe 
reviziuirea sistemului 
securitate la o serie 
automobile lansate 
piață.

Acum, la șapte ani 
la marele „scandal al 
nelor", Ralph Nader a 
cut să explodeze o nouă

de 
de 
pe

de 
frî- 
fă-

„bombă*.  Intr-unui din 
ultimele numere ale lui 
U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT el scrie că Ge
neral Electric Company ar 
deține de la începutul a- 
cestui an „prototipul inte
gral experimentat' al unui 
automobil electric pe care 
insă „tinde să-l țină în 
stadiul de prototip pentru 
a nu arunca in aer piața 
benzinei și întreg meca
nismul actualei industrii 
automobilistice'.

Potrivit dezvăluirilor lui 
Nader, prototipul experi
mentat in laboratoarele 
lui General Electric ar 
avea o rază de acțiune 
de 450 kiiometri, o viteză 
maximă de 150 km pe oră 
și o baterie care poate 
fi reîncărcată în opt mi
nute. Această baterie-mi- 
nune ar fi un fel de hi-

brid, un amestec de pilă 
cu combustibili și de acu
mulatori ușori, ea fiind 
pusă la punct în cadrul 
cercetărilor din cadrul 
programului spațial ame
rican. Automobilul elec
tric, ,G.E." - relevă Nader 
- a fost fabricat folosin- 
du-se masiv aluminiul po
ros de genul celui utilizat 
la construirea unora din
tre avioanele supersonice, 
el poate transporta con
fortabil patru persoane.

Direcțiunea lui General 
Electric Company s-a gră
bit să dezmintă aserțiunile 
lui Nader. Intr-un comu
nicat de presă, „G.E." a- 
firmă laconic că „este 
vorba de cercetări nor
male și nu există nici un 
plan pentru fabricarea in
dustrială a unui automobil 
electric". Pentru mulți,

dezmințirea aceasta a su
nat foarte neconvingâtor. 
Unii remarcă faptul că, 
in fond, nu se neagă exis
tența unui prototip expe
rimentat, ci doar intenția 
de a produce automobile 
electrice pe scară indus
trială. Ceea ce ar întări 
afirmațiile cunoscutului re
porter al senzațiilor auto
mobilistice.

Ipoteze, presupuneri. Sînt 
sută la sută reale dezvă
luirile lui Nader? E greu 
de precizat. Ceea -ce se 
poate spune cu certitu
dine este că, așa cum 
anunța în august revista 
AMERICAN METAL MAR
KET, citind surse guverna
mentale, laboratoarele Co
misiei pentru energia ato
mică a S.U.A. au pus (la 
punct o „baterie revolu-

ționară". Această bate
rie, utilizînd cuplul litiu- 
teluriu, și aflată pentru 
moment în stadiu expe
rimental are o putere cu 
adevărat extraordinară : 

1 kw per kilogram. Ea se 
reîncarcă în cinci-șase 
minute și are un randa
ment de 85 la sută. Dacă 
se imaginează o baterie 
de acest gen combinată 
cu o pilă cu combustibili, 
se poate ușor ajunge la 
posibilitatea reală a con
struirii unui automobil de 
genul automobilului elec
tric, „G.E." anunțat de 
Nader.

A pătruns din nou 
Nader in secretele „regi
lor*  industriei automobi
listice americane ?

Nici una dintre cele două de
legații nu a cerut însă întruni
rea Consiliului de Securitate, 
relevă sursele citate.

Reprezentantul Libanului, 
Edouard Ghorra, a cerut co
munității internaționale „să 
condamne politica Israelului de 
recurgere la Torță, violență și 
terorism împotriva unui stat 
membru al O,N.U.“.

La rîndul.său, reprezentan
tul Israelului Yosef Tekoah, a 
căutat să justifice atacurile ar
mate israeliene împotriva re- 
fugiaților palestinieni și a 
populației libaneze, acțiuni ce 
nu-și pot găsi nici o justifica
re, ele reprezentând în fapt o 
violare flagrantă a suveranită
ții statului libanez.

Pe de altă parte, în ultimul 
raport adresat Consiliului de 
Securitate asupra activității lur 
Gunnar Jarring, reprezentan
tul său pentru Orientul Apro
piat, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a de
clarat că, în ciuda eforturilor 
constante . întreprinse, „nu a 
fost posibil un progres sub
stanțial în rezolvarea conflic
tului" din această zonă. „Deși 
situația nu se prezintă în mod 

a menționat Wald- 
ne vom continua e- 
pentru soluționarea

favorabil, 
heim, noi 
forturile" 
crizei.

E. K.

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
RICHARD NIXON, l-a primit, 
la 19 septembrie, pe Ștefan 
Olszowski, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Polone. în cursul convorbirii a 
fost analizată evoluția relații
lor dintre cele două țâri șl au 
fost discutate alte probleme de 
interes reciproc.

giPENTȘV TIMPUL DV. LIBER
CORNUL DE CAPRA : rulează la 

Bucegi (orele 15,45: 18: 20,15).
CĂLĂREȚII : rulează la Excel

sior (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16:
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45: 18: 20.15).

LUPUL NEGRU -. rulează la Da
cia (orele 9,30; 12,45; 15,45; 17.30; 
20.15).

CREIERUL : rulează la Grivița 
(ore.e 9: 11.15: 13.30; 13.45: 18,15;
20,30): Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15: 20.30).

DIRECTORUL: rulează la Uni
rea (ora 16).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Unirea (ora 19,30).

RIO BRAVO : rulează Ia Buzest! 
(orele 15,30: 19).

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30: 
17.45; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Lira (orele 13.30; 
18: 20.15).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Pacea (orele 16; 18; 20)

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează la Ferentari (orele 15,30 : 
17,45; 20). Giulești (orele 15,30; 18; 
20.30); Popular (orele 15,30; 18;
20.15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 19).

ADIO. DOMNULE CHIPS ; rulea
ză la Cotroceni (orele 15.30; 19).

PROVINCIALII : rulează la Glo
ria (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 
20.30).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Cosmos (orele 
15.30: 19).

DACA E MARTI, E BELGIA : 
rulează Ia Floreasca (orele 15,30: 
18: 20.30).

NAUFRAGIATI IN SPAȚIU: ru
lează la Cringasi (orele 15,30: 19).

BINECUVINTAȚ1 ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Miorița (o- 
rele 9; 11.15; 13.30: 15,45: 18: 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI :

rulează la Viitorul (orele 15,30; 18;
20.30) .

GREȘEALA FATALA : rulează la 
Munca (orele 16; 18: 20).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Flacăra (orele 15,30; 19); 
Progresul (orele 15,30; 19).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Arta (orele 15,30; 18; 20.15).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Vitan (orele 15,30; 
18: 20,15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Rahova (orele 15.30: 18: 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy): REVISTA ARE CUVÎNTUL 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : SICILIANA — ora 19,30.

MIERCURI, 20 SEPTEMBRIE 1972

Programul 1

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9.05 Drumuri suspendate. Reportaj
de Horia Vasiloni. 9,25 O viață

pentru o idee: Nansen. 10,30 Tele- 
cinemateca pentru copii: „împără
ția oglinzilor strîmbe“. 12,00 Tele
obiectiv. 12,20 Telejurnal. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amiază. 
13,00 Vetre folclorice — Alba. 18,20 
Tragerea Pronoexpres. 18,30 Fot
bal: Finlanda—România (prelimi
nariile campionatului mondial). 
Transmisiune directă de la Hel
sinki. 20,15 Telejurnal. In cinstea 
aniversării Republicii — cronica 
marii întreceri. 20,45 Telecinemate- 
ca: „Ultimul Samurai". 22,45 „24 de 

' ore“.

Programul 2

20,45 România în lume. 21,45 A- 
genda. 21,55 Arta plastică. 22,10 
Roman foileton : „Rațiune și sen
sibilitate". Reluarea episodului 
III : „Surorile dezamăgite". /
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