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de con 

industriale,

economică
Șantic- 

din Su- 
a predat 

benef i- 
avansuri

de 20—30 de zile, o 
secție de confecții și 
tricotaje in cadrul 
fabricii de Ia Șiret 
și noile capacități ale 
întreprinderii de uti
laj și piese de 
schimb din Suceava, 
a anunțat indepli- 

nirea planului 
cu patru luni 
te de termen.

Realizarea 
nilor de plan cu mai
bine de un trimestru 
înainte de sfîrșitul 
anului este efectul 
bunei organizări a 
activității formații
lor de lucru, al res
pectării cu strictețe a 
disciplinei tehnologi
ce la fiecare fază de 

execuție 
deosebit 
sporirii productivită
ții muncii cu 11 la 
sută. Constructorii 
suceveni au economi
sit, totodată, 13 tone 
de oțel-beton, 18 to
ne de ciment și peste 
30 000 cărămizi.

însuflețirea cu care 
s-a lucrat și care 
domnește in conti
nuare in punctele de 

lucru ale șantierului 
sucevean 
strucții
a permis devansarea 
cu 10—100 zile a lu
crărilor privind dez
voltarea filaturilor 
de la Gura Humoru
lui și Cimpulung 
Moldovenesc, ca și a 
celor de la Fabrica 
de carton ondulat din 
Suceava.
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NICOLAE CEAUSESCU IN PERU
O ZI BOGATĂ ÎN ACTIVITĂȚI. AGENDA DE LUCRU A 

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU A CUPRINS UN 
INTENS PROGRAM DE CONVORBIRI CONSACRATE EXAMI
NĂRII POSIBILITĂȚILOR DE DEZVOLTARE, PE MULTIPLE 
PLANURI, A RELAȚIILOR DE PRIETENIE ȘI COLABORARE 
DINTRE ROMÂNIA ȘI PERU.

Oprindu-se asupra impor
tanței convorbirilor oficiale 
cu președintele Nicolae 
Ceausescu, primul ministru 

peruan declară :

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este un om de stat cu o mare 

i clarviziune, care are o putere 
i de pătrundere deosebită in 

esența realităților cu care ia 
contact pe continentul latino- 

american

Convorbiri oficiale

Un prim obiectiv al noului an universitar —

Pregătirea complexă
pentru producție

Cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cuprins 
un intens program de convor
biri consacrate examinării po
sibilităților de dezvoltare, pe 
multiple planuri, a relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre România și Peru.

După convorbirile purtate 
cu Edgardo Mercado Jarrin, 
președintele Consiliului de 
Miniștri și ministru al apă
rării al Republicii Peru, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României s-a întîlnit, la 
hotelul „Sheraton", din Lima, 

în cursul după-amiezii de 
luni, cu ministrul agriculturii, 
Enrique Valdez Angulo, mi
nistrul energiei și minelor, 
Jorge Fernandez Maldonado, 
ministrul industriei și comer
țului, Alberto Jimenez de Lu
cio, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor. Râul 
Meneses Arata, și șeful grupu
lui de consilieri ai președinte
lui republicii, Jose Graham 
Hurtado.

La întîlnire au participat 
tovarășii Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, Bujor Almășan. mi
nistrul minelor, petrolului și 

geologiei, și Mircea Nicolaes- 
cu, ambasadorul României la 
Lima.

Au fost examinate, în acest 
cadru, posibilitățile concrete 
de dezvoltare a colaborării și 
cooperării dintre România și 
Peru în , domeniile industrial, 
agrar și al transporturilor ; au 
fost stabilite de comun acord 
obiectivele de perspectivă ale 
colaborării româno—peruane 
în sferele de activitate men
ționate.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o 
convorbire cu ministrul mun
cii, Pedro Sala Orozco, și cu 
șeful sistemului național de 

mobilizare socială, Rodriguez 
Siqueroa.

Au luat parte tovarășii Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Bujor Almășan și 
Mircea Nicolaescu.

A avut loc un amplu schimb 
de informații în legătură cu 
participarea muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, mili
tarilor, tineretului și femeilor, 
tuturor categoriilor sociale la 
procesul de transformare eco- 
nomico-socială a țărilor res
pective, în diferitele etape ale 
dezvoltării lor. Totodată, au 
fost abordate probleme pri
vind rolul și contribuția sindi
catelor din cele două țări în 

stabilirea sistemului de sa
larizare și asigurări sociale, 
în perfecționarea legislației 
muncii.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie.

Această suită de întrevederi 
confirmă caracterul de lucru 
al vizitei, obiectivele ei ferme 
de explorare și de identificare 
a celor mai potrivite căi și 
mijloace pentru dezvoltarea 
în continuare a raporturilor 
de colaborare dintre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Peru, în interesul ce
lor două țări, al cauzei păcii 
și progresului în lume.

în noul an universitar 1973- 
1974 asociațiile studenților 
comuniști sint chemate 
să răspundă, cu o deosebită 
exigență și responsabilitate 
imperativului cerințelor puse 
in fața învățământului supe
rior de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 18—19 iulie a.c. precum 
și recomandărilor cuprinse 
in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la dezvoltarea și per
fecționarea învățămîntului. 
Despre exigența față de în
datoririle profesionale, res
ponsabilitate in participarea 
studenților Ia perfecționarea 
procesului de învățămint. ne 
vorbește astăzi DAN LUPU. 
Vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. Centrul universitar 
Galați.

— Un prim obiectiv al acestui 
an universitar, de fapt, un pro
ces continuu legat de acțiunea 
de perfecționare a invățămintu-

CITĂ CULTURA DIFUZĂM

PRIN CASELE DE CULTURA ?
■ întrebarea din titlul anchetei 

noastre ar putea părea otioa- 
să, dacă realitatea nu ar legiti
ma-o intrutotul. într-adevăr, 
oricît ar părea de ciudat, după 
o perioadă nu prea îndepărtată, 
în care activitatea curentă a 
instituțiilor de cultură se carac
teriza mai ales prin apetența 
declarată pentru acțiunile ..de 
nivel". — reduse însă cel mai 
adesea. în practică, la expuneri 
docte" pe diverse teme „cul

turale" și lipsite, din acest mo
tiv. de o audientă reală — a- 
sistăm. mai recent, la reversul 
medaliei. Unele case de cultură
— și numărul lor nu pare a fi 
neglijabil — sint înclinate să a- 
corde o atenție unilaterală ma
nifestărilor recreative si de di
vertisment. eludind astfel im
perativele majore ale misiunii 
nrimordiqle cu care au fost in
vestite : aceea de a contribui 
la ridicarea nivelului de cultură 
al maselor, al tineretului în
deosebi.

Iată de ce am socotit oportun 
să investigăm „in priză directă" 
realitatea amintită — care pre
supune, desigur, o arie proble
matică largă — limitîndu-ne 
pentru început la urmărirea 
unui singur aspect : acela al 
ponderii pe care acțiunile de ți
nută o dețin in programele cu
rente ale caselor de cultură. 
Am poposit, deci. în două orașe 
de provincie — Rm. Vilcea și 
Pitești — unde am putut con
semna aspecte pe care le soco
tim demne de interes.

Nu de mult, pe scena casei 
municipale de cultură din Rm. 
Vilcea s-a desfășurat un așa-zis 
..spectacol experiment", anun
țat anterior amatorilor de sen
zații tari prin afișe de o vio
lentă publicitară demnă de o 
cauză mai ■ bună. Manifestarea, 
recomandată insistent, intr-un 
preambul, atenției publicului 
spectator, de către metodistul 
de resort Ion Cosma, ar fi tre
buit să se dovedească, după 
propria-i expresie. ..reprezenta
tivă pentru noul val. al culturii 
și artei vilcene". Și într-un a- 
numit fel chiar a si fost. în 
cadrul acestei seri de muzică
— plastică — poezie s-au pro
dus (era să spun, „s-au dat în 
spectacol") cițiva membri ai 
cenaclurilor, literar si plastic, 
ce-și desfășoară activitatea pe 
lingă amintita instituție cultu
rală. Se experimenta, chinurile, 
o nouă modalitate de confrun
tare a tinerilor creatori cu pu
blicul. Dar cum ? într-un decor 
improvizat în care erau aglo
merate obiecte dintr-o recuzită 

lui, este integrarea cu producția. 
De calitatea muncii productive, 
a practicii depinde acum în mod 
direct nivelul pregătirii profe- 
sioanale. capacitatea de inte
grare imediată în producție a 
viitorului specialist. într-un fel, 
centrul nostru universitar, in 
special, Institutul politehnic este 
dezavantajat de lipsa unor a- 
teliere școală corespunzătoare 
care să constituie autentice baze 
de formare a viitorilor ingineri. 
Se află in proiect construcția 
unor astfel de ateliere pe plat
forma Uzinei mecanice navale, 
fapt care va soluționa actuala 
situație. Totuși, pentru suplini
rea unei baze materiale cores
punzătoare, asociațiile studenți
lor comuniști și-au intensi
ficat eforturile ca încă din vară 
centrul studențesc de studii 
și cercetări și proiectări să 
demareze cu o activitate in
tensă care să antreneze chiar de 
la începutul noului an cit mai 
mulți studenți. Valoarea lucră

eterogenă (o scară pătată de 
var. un pian, un estinctor. un 
aparat fotografic arhaic, pe 
trepied împrumutat din maga
zia teatrului popular și alte a- 
semenea elemente „șoking") 
într-o semiobscuritate dubioasă 
— citiva tineri și tinere au de
clamat versuri proprii sau ale 
unor poeți consacrați, au cintat, 
au pictat (așa cum au auzit că 
se face prin alte părți, aiurea) 
neizbutind decit să violenteze 
bunul gust și cite o dată chiar 
și bunul simt. Pentru că rare
ori ne-a fost dat să vedem re
unite laolaltă atîta vulgaritate, 
prost gust și lipsă de decență 
ca în acest ilustrativ spectacol 
„kitch".

în sală se afla, mai ales, un 
public tinăr. Un public care, 
teoretic, cel puțin, se dovedește 

ȘTIINȚA
DE A MUNCI

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Exista oameni de buna credința și de o reală acuitate, 
convinși că persistența multora din neajunsurile noastre vine 
dintr-o proastă comunicare, din faptul că nu depunem un 

, efort mai susținut de asimilare a conceptelor. N-avem ce 
face, putem accepta că natura ne-a înzestrat cu un instru
ment sărăcăcios și că limbajele folosite în acțiunea socială 

i au de multe ori un conținut dificil. Ceea ce trebuie să spu
nem însă deschis este faptul că o bună parte din semenii 
care se lamentează pe la toate colțurile cu privire la limi
tele „inerente și sint gata să dea o mulțime de explicații 
pentru răminerile în urmă din domeniul lor reprezintă partea 
cea mai leneșă a unui imens front de muncă. Destinul unora 

' din inițiativele menite să contribuie la ecloziunea creativității 
și la afirmarea liberă a energiilor comuniste, puse în slujba 
interesului general, mai depinde pe alocuri de scurtul circuit 
al gîndirii acestor responsabili cu nimicul.

Prima trăsătură a unui asemenea tip este psihologia de 
campanie, excesul de zel momentan, împins cel mai adesea 
pină la un fanatism de prost gust. Ei nu înțelege nici o sar
cină a cărei rezolvare trece de o zi, nu poate face nimic 
fără instrucțiuni. Să nu uităm că un element semnificativ al 
activității partidului nostru este constanța politică. Marile 
programe inițiate după Congresul al IX-lea au un caracter 
permanent, ele reprezintă coordonatele epocii, liniile de forță

(Continuare în pag. a V-a)

rilor contractate pînă acum a- 
tinge 1,5 milioane lei, dar suma 
va crește prin încheierea de noi 
contracte după începerea anului 
universitar. Ne propunem ca în 
același timp să sprijinim, in 
mod special, cercetările acelor 
studenți care lucrează la finali
zarea unor invenții, inovații și 
raționalizări, precum și activi
tatea de autodotare a ateliere
lor existente. Avind în vedere 
tradiția — pină acum s-au în
registrat o invenție, trei propu
neri de invenție și 12 inovații 
— sperăm că vom obține bune 
rezultate și in primul semestru 
al viitorului an universitar.

— Totuși, activitatea pro
fesională a fost deseori cri
ticată și pe bună dreptate :

Interviu consemnat 
de CALIN STANCULESCU

(Continuare în pag. a :V-a)

receptiv la noutate și nu poate 
fi. deci, suspectat in nici un caz 
de conservatorism. Ei bine, pe 
măsură ce spectacolul înainta, 
publicul acesta părăsea sala. 
Reacția era cît se poate de fi
rească. Cum altfel să reacțio
nezi la versuri obscure ca „E 
noaptea nuntii într-un ochi de 
cal" (? I) sau la altele, voit 
..gingașe", in genul „Dăscăliță, 
apă-n piuă / O guriță de adio" 
(!) sau la intrebări hamletiene 
de factura aceasta : Cine le 
face oamenilor / drum fără 
drum in lumea mormintelor?!" 
Cum altfel să te desolidarizezi 
de aroganța unui „neînțeles" 
și vulcanic pictor imberb care

DORU MOȚOC.
(Continuare în pag. a V-a)
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întreprinderea de piese turnate ,,Cîmpina“

NEAMȚ: în aceste zile

MECANIZATORII
Ț ■
AU CUVINTUL

HOTĂRÎTOR
Producțiile anului viitor, de

pind in măsură hoțărîtpare de 
pasiunea și răspunderea cu care 
acționează in aceste zile meca
nizatorii, 
ajungă 
optim, 
trebuie 
șabil. Necesitatea executării la 
timp a tuturor lucrărilor agrico
le de toamnă solicită din partea 
mecanizatorilor să lucreze in 
două schimburi, sau în schim
buri prelungite, folosind ru efi
ciență maximă fiecare oră bună 
d« lucru în cimp.

Țoale -acestea le-au înțeles 
mecanizatorii din agricultura ju
dețului Neamț. în cele 16 sta
țiuni pentru mecanizarea agri
culturii își desfășoară activitatea 
peste 8fl0 mecanizatori utecîști. 
Ei au reușit ca pină la ora ac
tuală să insămințeze 2 000 ha cu 
2i iu. să pregătească alte 20 000 
de hectare și să are 44 000 de 
hectare. Au mai fost însămînțate 
suprafețele planificate cu orz de 
toamnă și furaje masă verde.

— La noi toți cei peste 1 500 
mecanizatori lucrează zi-lumină, 
iar acolo unde este cazul în 
schimburi prelungite, ne spunea 
Marin Popescu, inginer șef al 
Trustului pentru mecanizarea a- 
griculturii Neamț. Cu toate că 
ta . începutul campaniei întregul 

a
ce 
la

i. Pentru ea sămința să 
sub brazdă' în ’ timpul' 
mașinile ..și tractoarele 
să funcționeze irepro- ,

i.

TRACTOARELE CARE URMAU SA1A CALEA FIERULUI VECHI ARĂ PE 
CÎMP ; VIAȚA LOR A FOST PRELUNGITĂ CU ÎNCĂ DOUĂ TOAMNE. 
CEEA CE POATE FI UN ARGUMENT HOTĂRÎTOR PENTRU EXTINDEREA 
UNEI INIȚIATIVE DE MARE EFICACITATE

FRONT DE LUCRU
PENTRU RITMURI MAR!

parc de mașini și tractoare 
fost pregătit, defecțiunile 
apar pe parcurs mai ales 
tractoare. pină la remedierea 
lor. mecanizatorul de pe tracto
rul defect este trecut in 
schimbul doi pe un alt tractor. 
Aceasta tocmai pentru a mări 
viteza de lucru și pentru a nu 
se pierde timpul bun pentru 
executarea lucrărilor. în zona 
orașului Roman n-a mai plouat 
de peste o lună, și se lucrează 
foarte greu. Pentru inmărunți- 
rea brazdei se discUiește de cîte

3—4 ori. Aceasta nu ne îm- 
.pișdică să ne încadrăm, in 
perioada optimă de jnsămințare 
A culturilor de toamnă. Paralel 
cp aceasța executăm și lucrările 
de recoltare la cartofi, sfeclă de. 
zahăr și porumb siloz. Bunăoară 
numai recoltarea mecanică a 
cartofilor . ș-a executat pe o su
prafață de peste 2 000 hectare. 
La recoltarea sfeclei de zahăr 
s-ar mări randamentul zilnic 
dacă am putea folosi cele zece 
combine destinate in acest scop. 
Pîna. in prezent ele nu pot fi 
folosite din cauza lipsei axului 
cardap pe care trebuie să-l pri
mim dc la I.M.U. Medgidia. Aș
teptăm cu ’nerăbdare să ne so
sească axele amintite, în aces
te zile.

Cimpul pe unde am trecut era 
împinzit de cele 1 560’ tractoare, 
420 semănători. 544 discuri, 66 
mașini de recoltat cartofi, com
bine de recoltat siloz și aite 
agregate. La Stațiunile de me
canizarea agriculturii din Girov, 
Tîrgv Neamț, Grumăzești. Mol
doveni. Păstrăveni tinerii me
canizatori sînt fruntașii acestor 
unități.

La S.M.A. Păstrăveni. de 
exemplu, Vasile Irimioaia. secre
tarul organizației U.T.C. din 
stațiune ne încredința că tinerii 
din toate secțiile lucrează în 
schimburi prelungite, notînd în 
fișa zilnică noi suprafețe însă
mînțate cu griu și alte zeci de 
hectare pregătite. Printre cei 
mai harnici mecanizatori se nu
mără și utețistii Pavel Victor I, 
Pavel Victor II. Ion Zamă. Con
stantin Anușcă și mulți alții.

De calitatea muncii executate 
de tinerii mecanizatori se declara 
mulțumit și tovarășul Nicolae 
Bostan, președintele cooperati
vei agricole de producție Girov. 
Mecanizatorii care deservesc a- 
ceastn coonerativă au reușit să 
pregătească întreaga suprafață 
ce urmează a fi insămințată cu 
griu adică 430 hă și să insămîn- 
teze nînă acum peste 150 hecta
re. „în continuare se lucrează 
în același ritm, astfel că însă- 
mînțările se vor încheia chiar 
înainte de vreme, după cum ne 
spunea Ion Nica, secretarul co
mitetului comunal U.T.C.". Ală
turi de mecanizatorii loan Cu- 
relaru, Vasile Popa. Petre Cris- 
tea. tinerii șoferi Petru Burla- 
cu și Nicolae Hanganu au asigu
rat ritmicitatea transportului de 
sămînță in cimp. Astfel înnît 
toate semănătorile funcționează 
fără întrerupere de-a lungul u- 
nei zile-lumină.

OVIDIU MARIAN

I

O întrebare pe care 
o adresăm specia
liștilor din agri

cultura judefului 
Hunedoara

în județul Hunedoara, recol
tarea sfeclei de zahăr a început 
mai devreme decît in alți ani 
pentru a se asigura produselor 
o calitate superioară și a se evi
ta aglomerările de lucrări speci
fice sezonului de toamnă. Pînă 
la această dată, sfecla a fost 
recoltată de pe mai mult de ju
mătate din suprafața cultivată, 
ducîndu-se o înverșunată bătă
lie pentru încheierea acestei lu
crări într-un timp cît mai scurt.

Ce se întîmplă însă eu sfecla 
recoltată ? Iată întrebarea pe 
care ne-am pus-o și după cum 
se va vedea — nu în mod în
tîmplător.

într-o parte a sării din Orăs- 
tie se află baza de recepție a 
Fabricii de zahăr Luduș. De la 
cooperativele agricole învecina
te, camioanele sosesc grăbite, 
își descarcă marfa și tot alît de 
grăbite pornesc mai departe. Pe 
rampă s-a format o adevărată 
piramidă de sfeclă care se în
tinde mereu, văzind cu ochii, 
ajungînd deja în mijlocul dru
mului incit șoferii sînt nevoiți 
să tacă o adevărată echilibris
tică pentru a trece peste un ve
ritabil covor vegetal. După 
aprecierile Rozaliei Ștefan, șefă 
de sector la fabrica amintită, de 
la 24 august, cind a fost adusă 
prima încărcătură și pină astăzi 
s-au strîns peste 1 500 tone de 
sfeclă.

— De ce nu este încărcată în 
vagoane, am întrebat-o pe re
prezentanta fabricii din Luduș ?

— Vina nu este a C.F.R.-ului ! 
ține ea să precizeze. De-abia 
acum le-am solicitat noi...

Ne explică amănunțit cum s-a 
ajuns la această situație. Nefiind 
anunțată că recoltarea sfeclei a 
început, fabrica nu s-a pregătit 
și deci n-a putut prelua produc
ția. In acest fel sfecla recoltată 
mai devreme pentru a avea un 
conținut ridicat de zahăr a fost 
tinută în bătaia soarelui vreme 
îndelungată, denreciindu-se din 
punct de vedere calitativ. O 
măsură judicioasă, bine gindită 
a fost materializată prost, cbți- 
nîndu-se rezultate contrarii ce
lor de răspundere este 
gumentele care se vor 
nepăsarea, comoditatea 
lor de răspundere ecle
lumina zilei, evidențiind u-se
ioiodată și lipsa de. co’aborare 
dintre diversele departamente 
ale Ministerului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor.

în gara Ilia a fost amplasat 
un alt punct de preluare a.sfe
clei. E drept că stocurile acu
mulate sint. ceva mai reduse dar 
de razele distrugătoare ale soa-

clară ca 
aduce, 

factori- 
clarâ ca

Pentru un oaspete de cîteva zile, nume ca 
Dinu Neta. Marcel Mitriș, Paul Patru, Oprea 
Toma, Marin Bătrinca, Alexandru Lujeru, 
Marin și Benon Lupu nu spun ceva aparte. Ii 
întilnești zilnic pe tractoare (uneori și noap
tea) ca pe orice mecanizator la această oră. 
Și totuși... Numele citate mai sus desemnează 
tinerii mecanizatori de la S.M.A. Vicina, locul 
de unde a pornit inițiativa pe țară de prelun
gire a vieții tractoarelor care, conform nor
melor de funcționare, trebuiau căsuțe,’ Atunci', 
cu 10 luni in urmă. Dumitru Tudoran, secre
tarul organizației U.T.C;. Se angaja în' deplin 
acord cu uteciștii să îngrijească in așa fel de 
mașini, incit acestea să. mgi poată fi fplosite 
cel puțin 2 ani. Tovarășul inginer Ion Florea, 
directorul S.M.A., ne relatează : „Nu e vorba 
numai de tractoare : 4 combine, în loc să ia 
calea fierului vechi, și-au făcut' pe deplin 
datoria în campania de recoltare din vară. La

i.
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startul actualelor lucrări sînt prezente și 6 
semănători cu viața prelungită ; nici una din 
ele nu dă semne de oboseală accentuată. La 
fel stau lucrurile și cu cele 27 de tractoare 
aflate astăzi în cimp. Desigur, a fost nevoie 
de eforturi mari — la reparații, înrteținere, 
exploatare — dar tocmai în aceasta constă an
gajamentul tinerilor, pe care îi stimez și pre
țuiesc. Cind afirm aceasta mă gindesc la cele 
8 cooperative agricole de producție care prin 
inițiativa tinerilor tractoriști au posibilitatea 
să efectueze mai operativ gama de lucrări 
impusă de anul agricol".

Tinerii pe care i-am amintit mai sus se 
nujnără printre acei semnatari ai inițiativei, 
care la ora de față și-au realizat deja planul 
anul în proporție de 80—90 la sută. Pe adresa 
lor se cuvine o binemeritată felicitare însoțită 
de o călduroasă urare de noi succese.

• Durata programului de lucru depinde de urgența lucrărilor. 
• lată de ce sînt in stare tinerii - spune directorul - și face 
calculul milioanelor realizate de ei. • Uzina nu s-a terminat dar 
produce de... 6 luni. • Enigma din gara Ploiești sud și ple
carea unui delegat in străinătate. • Noi investiții pe adresa 

utilaje.proiectanților și furnizorilor de

I. ANDREIȚĂ

E aproape ora prînzului și
■ un grup de tineri părăsește șan- 
I tierul îndreptîndu-se spre casă. I Au chipurile obosite dar buna I dispoziție nu i-a părăsit.

— Ne-am înțeles băieți — li 
I se adresează unul dintre ei. ce-
■ lorlalți — la ora 4 ne revedem 
I la... pompe.

— E clar șefule — îi răspund 
I ei și se despart care încotro.

Scena ne e lămurită de ingi- 
I nerii Marcel Stoian și Gheorghe 

J I Rusan, membru în comitetulI U.T.C. care întîmplător auziseră II ca și noi scurtul dialog.
— „Șeful, fără “ " ‘

| spune inginerul
1MII DE ELEVI Șl STUDENȚII,

, 3 > . I cistul Ion Pican, iar băieții suit
| | membrii echipei de dulgheri pe 
I | care o conduce. Au terminat 

programul și pleacă să se schim
be, să se odihnească pentru a 
reveni curind.

Eram nedumerit. Cum au 
terminat programul la această 
oră de vîrf ?

— Păi iată cum : de 19 ore a- 
tît ei cît si cei din echipa de 
zidari, a lui Ion Anca, n-au pă
răsit locul de muncă — ne ex
plică Gheorghe Rusan. Trebuia II să termine finisarea cuptoarelor 

| și să dea front de lucru echi- 
| pelor de montori sosite de la 
| „Independența" Sibiu. La noi 

|| durata programului de lucru se 
| stabilește in funcție de urgența 
| lucrărilor.

ILa Filiala Băncii de investiții 
| Ploiești, aflăm situația la zi a 
| lucrărilor pe toate șantierele 
|| județului Prahova. Pe 8 luni 

| planul a fost realizat în propor- 
| tie de 59,8 Ia sută la construc

ții și 61,91 la sută Ia construcții 
montaj, 
țiune 6 
care 19 
înceapă 
le luni, 
așadar timidele intirzieri. 
tem informați insă la Comisia 
economică a Comitetului jude
țean de partid că prin măsurile 
luate, ritmul de lucru a crescut 
mult în luna august și se men
ține la nivel maxim și în aceas
tă Jună. Restanțele se recupe
rează cu fiecare zi. Șantierul 
întreprinderii de piese turnate

figură de șef“, 
Stoian, e ute-

I
I
I

I

I
I
I
I

RĂSPUND PREZENT

să porneas- 
malul Mu

la capătul 
cultivate cu

• DEVA. De mai 
multi ani s-a stator
nicit tradiția ca Li
ceul pedagogic din 
Deva să dea o mină 
de ajutor fermei le
gumicole din oraș 
la stringerea recol
tei. A fost suficient 
să li se indice elevi
lor zona în care vor 
lucra, că au și știut 
încotro 
că. Pe 
resului. 
tarlalei
gogosari i-au întîm- 
pinat, 
vechi 
șefa de 
ginera Sanda 
mitrascu și , 
ca Scrindită. 
peră stagiară, 
gătiseră din 
totul : 
fost înșiruite la 
petele rîndurilor 
mașina aștepta 
transporte recolta la 
magazie. întrecerea 
a început din pri
mele momente. Cele 
de la specialitatea 
învățătoare vroiau 
să le depășească pe 
educatoare și invers. 
Grămezile de go- 
goșari. roșii, creș-

ca pe niște 
cunoștințe, 
fermă, in- 

' i Du- 
Angeli- 
. ingi- 
. Pre- 

vreme 
lâditele au 

ca- 
iar 
să

teau văzînd cu ochii. 
Pină la sfirsitul zi
lei. recoltatul a fost 
terminat pe toate 
cele trei hectare cul
tivate. Producția în
trece toate așteptă
rile. Fetele îți pot 
spune cu precizie și 
ce vor face miine. 
Doimîine. Vor re
colta rădăcinoasele 
de pe 17 hectare ; 
după aceea, se vor 
muta în parcelele cu 
gogonele. varză de 
toamnă, sfeclă roșie 
si ridichi de iarnă. 
Fiecare oră este în 
așa fel drămuită in
cit să fie utilizată cu 
randament maxim. 
La întoarcerea 
oraș elevele de 
pedagogic s-au 
tîlnit cu colegii 
de la Decebal. 
ceul nr. 2. Liceul
dustrial de construc
ții si Liceul minier 
care le-au povestit 
că si ei au făcut la 
I.A.S. — Mintia și 
C.A.P. — Sîntandrei 
treabă bună, recol- 
tînd cartofii, sfecla 
și legume de ne o 
mare suprafață.

in 
la 

in- 
lor 
Li- 
in-

• BRĂILA. Pin* 
la 15 septembrie, a- 
pinape 3 000 elevi 
din anii I. II și III 
au predat ștafeta 
muncii patriotice al
tor colegi. O ștafetă 
bogată în realizări: 
ei au lucrat în 5 u- 
nități agricole la sor
tatul și însilozatul 
cartofilor, 1 800 tone 
cartofi au fost sor
tate și transportate.

Ștafeta muncii au 
preluat-o, pină la 30 
septembrie, 7 000 
elevi din licee și 
școli profesionale și 
14 536 elevi din șco
lile generale — cla
sele mari. Sediul lor 
de lucru — 9 I.A.S., 
3 C.A.P. și 5 unităti 
de siloz. De ier:, au 
început să lucreze 
toți cei 21535 elevi.

• DÎMBOVIȚA. 
Alte vești de pe 
frontul campaniei de 
toamnă care-i inclu
de ca lucrători des
toinici pe elevi. Cinci 
I.A.S.-uri și 86 
C.A.P-uri, complexe
le zootehnice de la 
Braniștea, Moroeni

și stațiunea pomico
lă Voinești — iată 
numai cîteva puncte 
importante care vor 
fi populate de către 
25 000 elevi din ju
deț. Rostul lor. aici, 
este să participe la 
recoltatul porumbu
lui. sfeclei de zahăr, 
cartofilor, legumelor 
și fructelor, ia strin
gerea finului. Din- 
tr-un prim bilanț, 
notăm că s-au recol
tat 30 ha de porumb. 
10 tone legume si 
sfeclă de pe 60 de 
ha. în primele două 
zile de școală, 2 500 
elevi au lucrat la 
complexul zootehnic 
Braniștea, I.A.S. Ti- 
tu și stațiunea expe
rimentală Voinești.

în aceste zile ho- 
tărîtoare pentru re
coltă, elevii 
vițeni sînt 
să răspundă 
solicitări.

dîmbo- 
pregătiți 
oricăror

Grupaj realizat de :
I. CHIMIC.

AL. BALGADEAN 
E. RUBELI

Mai e dulce Insămînțările de toamnă
în plină desfășurare

zahărul?
relui nu este nici sfecla de aici 
scutiță. Pe rampă a fost tras, 
nu se știe cind, un vagon dar în 
jurul său nu întilnești țipenia 
de om. Ionel Ioțcu. șeful stației 
C.F.R., ne mărturisea că nu de
mult, Consiliul Intercooperatist 
Ilia a cerut Regionalei C.F.R. 
Timișoara să-i pună la dispozi
ție mijloace pentru transportul 
a 600 tone de sfeclă.

— Am făcut eforturi mari 
pentru a procura acest vagon — 
a precizat șeful stației — dar 
iată că nu-i mai vrea nimeni. 
Consiliul intercooperatist n-a 
mobilizat oameni să-l încarce.

Orele trec și staționările
plătesc gras. De la 20 lei pe 
oră, ajung la 40 lei pe . oră. Cind 
cei de la Consiliul intercoopera
tist Ilia își vor aminti de sfecla 
din gară și vor face socoteala 
pierderilor, vor constata cu 
amărăciune că livrează sfecla 
degeaba dacă nu cumva vor ma.i 
trebui să și plătească ceva in

se

plus. Comportare de buni gos
podari, n-avem ce zice ?

Dacă avem în vedere și si
tuația identică existentă la Gu- 
rasada și la baza de recepție din 
Simeria, rezultă că sfecla culti
vată timp de un an de zile se 
află în primejdie fiind lăsată să 
se deprecieze pe rămpile gări
lor. Sperăm că semnalul de 
alarmă pe care-1 tragem va fi 
auzit atit de factorii de răspun
dere ai județului cit și de con
ducerea fabricii de zahăr din 
Luduș care după cîte se vede 
nu este pregătită să-ți îndepli
nească sarcinile pe care le are. 
Comitetele comunale, orășenești 
și municipale ale U.T.C. pot in
terveni pentru lichidarea aces
tei situații, constituind echipe de 
tineri care să lucreze in gări la 
Încărcatul sfeclei. Asigurarea 
producției de zahăr pentru anul 
viitor este o îndatorire patrio
tică, care ne privește pe toți.

AL. BALGRADEAN

1500 tone de sfeclă stau in bă tata soarelui, de mai bine de 
trei săptămini, pe rampa gării din Orăștie. Grămezile s-au întins 
pină in mijlocul drumului dîrid serios de furcă șoferilor.

Vagonul a fost adus pe rampă, există și... sfeclă dar lipsesc în
cărcătorii ! Consiliul intercoope ratist Ilia crede că, de vreme 
ce a vîndu-o aici, nu mai are nici o răspundere. De penali
zări însă nu-i iartă nimeni...

I 
I 
I

I
I
I

Au fost puse in func- 
capacități, alte 23 (din 
in industrie) urmind să 
producția in următoare- 
aie acestui an. Există 

Sîn-

Cîmpina — cel mai mare obiec
tiv cu termen de punere în 
funcțiune în 19*3 din județ — e 
un exemplu.

— Cum apreciați acum munca 
constructorilor, îl întrebăm pe 
inginerul Pompiliu Diaconescu, 
directorul întreprinderii benefi
ciare, ritmul în care lucrează ?

— Mult mai favorabil decît cu 
luni în urmă. S-au sporit cu 40 
la sută ritmul și, evident, efici
ența. Măsurile sugerate de Co
mitetul județean de partid s-au 
dovedit optime. Toate cadrele 
tehnice, atit ale constructoru
lui cît și ale noastre au fost dis
tribuite in șantier cu responsa
bilități exacte pe obiective ; se 
analizează zilnic stadiul lucră
rilor. Și se iau măsuri imediate.

La rindul s.ău, secretarul or
ganizației de partid a șantieru
lui, tovarășul Doni Constanti- 
nescu remarca ajutorul benefi
ciarului care a asigurat Ia punc
tele cheie de lucru 28 de mon- 
tori la cuptoarele cu inducție, 42 
la montarea liniilor tehnologice 
ceea ce a permis scurtarea la 
jumătate a duratei de montaj. 
Un spirit de bun gospodar au 
dovedit beneficiarii și în privin
ța valorificării la maximum a 
capacității utilajelor și a spațiu
lui de producție pe măsura re
tragerii constructorilor, pe por
țiuni din întreprindere.

— Cind primul strung a fost 
montat in atelierul auxiliar 
ne-am și gindit cum să-1 folo
sim, ne mărturisește inginerul 
șef al întreprinderii, tovarășul 
Ferdinand Șancu. Apoi, tocmai 
ne sosiseră tinerii de la cursu
rile de calificare și trebuia să-i 
întrebuințăm cu folos. Așa că 
am început încă din martie pro
ducția la diferite piese în cola
borare și pentru autodotarea 
întreprinderii.

Directorul, împreună eu-mais
trul Ilie Olbojan. șeful ate
lierului; calculează că tinerii 
de aici au realizat în condiții 
de improvizare din martie pînă 
acum o producție de peste 5 mi
lioane lei.

— Cine și în ce fel trebuie să 
vă ajute acum, in aceste zile 
pentru ea intrarea în producție

a celor două linii de turnare s* 
aibă loc cit mai curind ?

— Furnizorii de utilaje în pri
mul rind — consideră inginerul 
Diaconescu. Așteptăm de la 
Uzina „Vulcân" din București un 
agregat de preîncălzire a păcu- 
rii și filtru pentru păcură iar 
de la „Electroputere" Craiova 
trebuie să sosească zece motoa
re necesare ventilatoarelor de 
încălzire a halelor. De la Uzina 
„1 Mai" Ploiești — care, trebuie 
să spun, ne-a făcut cele mai 
multe greutăți în livrarea uti
lajelor la termen — trebuia să 
ne vină o instalație hidraulică... 
Deschidem aici o paranteză 1 
am luat legătura cu directorul 
general al Uzinei „1 Mai" Plo
iești, tovarășul inginer Gheorghe 
Dinu, care ne-a informat că in
stalația e terminată dar se aș
teaptă sosirea din import a 27 
poziții de piese care să com
pleteze instalația. Sarcina procu
rării lor revine întreprinderii 
Industriale Export. O informa
ție de ultimă oră de la 
M.I.C.M.G., potrivit căreia n 
parte din piesele așteptate ar 
putea să fi sosit deja și că se 
află in gară la Ploiești unde mai 
multe colete pe adresa uzinei 
așteaptă să fie ridicate, ne tri
mite la serviciul tranzit al sta
ției C.F.R. Casiera ne confirmă 
existența coletelor dar nu știe 
ce conțin, precum și faptul că 
destinatarul — Uzina „1 Mai" — 
întîrzie frecvent ridicarea măr
furilor sosite aici deși acestea 
sint așteptate ca piinea caldă în 
producție. între timp se pare că 
delegatul industrial exportului e 
plecat în străinătate să urgen
teze sosirea pieselor. Aici în- ' 
chidem paranteza pentru a 6 
redeschide intr-un articol viitor.o;

Continuăm dialogul cu directo- - 
rul întreprinderii. V(J

— .Mai aveți și alte invit^ngv
* M rr<

— Una singură. Către institu
tele de proiectare pentru eon- 
strucții de mașini, cu rugămin
tea să ne trimită eițiv-a proiec— •. 
tanți pentru a asigura asisten- / 
ța tehnică la montaj și instala
ții. de preferință autorii proiec
telor respective. Există în a-
ceasta privință un ordin al mi- /' 
nistrului și dorim să se respec- V 
te. în acest caz noi ne vom re
cupera prin eforturi proprii pro
ducția planificată pentru anul 
curent.

ROMULUS LAL

Șantierele

întreprinderii

Bătălia pentru
în cooperativele agricole din județul Argeș se află în plină 

desfășurare campania insămințărilor de toamnă, pe care 
cooperatorii și mecanizatorii s-au angajat să o termine în cel 
mai scurt timp.

Cu toate că pămîntul este uscat, datorită secetei din această 
vară, mecanizatorii acționează cu tot setul de mașini și uti
laje adecvate pentru a-1 face propice semănatului.

în cooperativele agricole a început însămînțatul griului, 
grăbind semănatul acestei culturi pe întreaga suprafață ce 
a fost repartizată.

De la Direcția agricolă a județului aflăm că în această 
toamnă este prevăzut să se insămințeze 58 500 ha., dintre 
care 50 000 ha. cu griu. Astfel unitățile agricole care au în 
plan- să insămințeze culturi pentru masa verde, orz, rapiță 
și secară, au însămințat pină in prezent peste 5 200 ha. Acțio- 
nînd cu forțe sporite și folosind din plin timpul prielnic 
pentru aceste însămințări, unele cooperative agricole au ter
minat semănatul orzului. Este vorba despre cooperativele din 
comuna Teiu, Mozăceni, Negrași, Leordeni. Rica. Căldăraru.

Rezultate frumoase la însămînțatul plantelor de nutreț au 
obținut cooperatorii din Mozăceni cu 220 ha., cei din Slobozia 
cu 110 ha și cei din Rătești cu 90 ha. Pe total județ suprafața 
insămințată pină în prezent cu plante de nutreț se ridică la 
3 200 ha.

de rulmenți

profil II Bîrlad

V. MARIAN

0 GRIJA DE BUN GOSPO
DAR: din tot ce au produs

grădinile să nu se piardă nimic
Aici, în nord-vestul țării, in 

județul Satu Mare, au căzut 
primele brume. Legumele, ori- 
cît de mult au fost recoltate 
pină acum, încă se oferă din 
belșug culegătorilor. Iar oame
nii, in cele mai multe localități, 
au lăsat alte treburi și se stră
duiesc să adune și să valorifice 
pînă la ultimul gram rodul gră
dinilor. Volumul mare de muncă 
ce șe cere acum, pretinde ca în 
cele 19 fernie legumicole ale ju
dețului, cooperatorii să aibă in 
cimp ca orar soarele. Iar în a- 
cest interval de timp cele 150 
de autocamioane cu remorcă, 
repartizate transportului legu
melor, să aibă activitate conti
nuă. La Păulești, grădina de 
legume, 88 hectare în total, este 
înțesată de 
Rodica Tarța 

'organizate la 
420 tone de 
trei ori mai 
trecut, bineînțeles de pe aceeași 
suprafață au fost deja valorifi
cate iar alte 80 de tone vor fi 
expediate piețelor și fabricilor 
de conserve. Cinci autocamioane 
transportă numai roșii. în pau
za dintre încărcarea a două ca
mioane. am notat numele cîtorva 
dintre hărnicite legumicultoare : 
Margareta Zidaru, Ilca Veiccni, 
Ileana Szatmari, Irina Ciorvasi. 
De marți dimineața cooperatori
lor li s-au adȘugat și cei 100 
de elevi repartizați aici pentru 
perioada muncilor de toamnă.

oameni. Inginera 
remarca acțiunile 

strinsul legumelor, 
roșii, de aproape 
multe decît anul

Cartofii peste 1 000 tone au fost 
recoltați, sortați și depozitați ; 
pe cele 60 de hectare recoltate 
mecanizatorii executînd lucră
rile pregătitoare pentru, semăna
tul griului.

Cu fiecare zi, rodul grădinilor 
este strămutat in cămările gos
podinelor. La Culciu și Cără- 
șeu, 1 800 de salariate, mobili
zate de către Consiliul județean 
al femeilor (sugerăm această 
inițiativă și Comitetului jude
țean Satu Mare al U.T.C.) din 
industria sătmăreană au triplat 
cantitățile de roșii recoltate, în
tr-o singură zi fiind culese 
aproape 10 000 kg. De asemenea, 
la Berveniuc, unitate anul tre
cut distinsă cu Ordinul Muncii 
clasa I pentru rezultatele din 
legumicultura, acum, in momen
tul cind se dă măsură efortu
lui de un an, totul se desfășoa
ră cu maximum de chibzuială. 
Pentru a cîștiga la capitolul 
venituri, prin creșterea prețuri
lor de valorificare, sortarea ro
șiilor este lucrare obligatorie. 
100 de lei cheltuită cu execu
tarea acestei lucrări aduce 1 000 
de lei beneficiu. Și tot aici ro
șiile necorespunzătoare valorifi
cării pe piață sînt transformate 
în bulion prin participarea gos
podinelor. La aproape 100 000 Iei 
se ridică volumul veniturilor 
bănești obținute numai prin evi
tarea pierderilor.

gh. FECIORU

Cu cîteva luni în urmă era 
foarte greu de crezut pentru 
mulți că întreprinderea de rul
menți profil II din Birlad va 
mai ajunge să producă rulmenți 
în acest an. Un calcul simplu 
arăta la uft moment dat că 
pentru recuperarea restanțelor 
trebuia să se lucreze, în fiecare 
zi din cele rămase de patru ori 
mai mult decît media zilnică a 
lunilor precedente. Ritmul tre
buia forțat spre un nivel puțin 
obișnuit, dar nu imposibil de 
atins. Și pentru a nu mai exista 
nici un dubiu că restanțele vor 
fi recuperate în întregime, 
august a devenit lună record 
realizîndu-se de aproape 5 ori 
mai mult decît în oricare din 
lunile precedente.

— Și ceea ce este mai impor
tant, acest ritm odată cîștigat, 
am reușit să-l menținem la 
același nivel, fără nici o cădere 
și în septembrie, ne spune tova
rășul inginer Antimir Dașu, șe
ful șantierului 4, Trustul de 
construcții industriale Iași. Aju
tați de beneficiar am procurat 
toate materialele de care duceam 
lipsă pe șantier, și în final am 
reușit să dovedim cu argumente 
de netăgăduit că, această între
prindere de primă importanță 
în cadrul economiei noastre na
ționale va începe să 
termenul planificat.

Constructorul și-a 
întîi forțele la hala 
pentru a crea aici cît mai repede 
cu putință condiții optime de 
montaj. Și cum zilele au deve
nit neîncăpătoare pentru lucră
rile tot mai multe pe care tre
buie să le cuprindă, sînt prelun
gite, de regulă, mult în noapte, 
în punctele măi importante se 
lucrează în două schimburi. La 
„operativele" zilnice, și nu nu
mai la ele, participă și repre
zentanți ai organelor centrale și 
locale de partid, ai Ministerului 
Construcțiilor Industriale și ai 
Trustului de construcți indus
triale Iași. Toate problemele ce 
apar pe parcurs își găsesc astfel 
rezolvarea în timp record. Pro- 
cedindu-se așa, în foarte scurt 
timp s-a creat un larg front de 
montaj Ia mai toate secțiile noii 
întreprinderi. Echipele benefi
ciarului care au preluat în în
tregime montarea mașinilor 
unelte, pot acum lucra fără în
trerupere. în secția rectificare, 
sînt montate deja trei linii teh
nologice, iar următoarele două

produeă la

onorat mai
principală

intrarea în funcțiune

ia termen
sînt în curs de montare. în a- 
ceastă luptă contra cronometru 
pentru recuperarea restanțelor 
rezultate foarte bune au obținut 
echipele de lăcătuși coordonate 
de maistrul Marin Caracaș. Fie
care dintre ele a reușit să ciș- 
tige cîte o oră. două și chiar 
mai multe la majoritatea utila
jelor montate. Cu aceeași viteză, 
dar fără a scăpa din vedere nici 
un moment calitatea sînt exe
cutate. sub îndrumarea maistru
lui Gheorghe Botgros. complica
tele instalații de automatizare.

Bătălia pentru intrarea în 
funcțiune la termen continuă în 
același mod și pe alte fronturi, 
nu mai puțin importante. în a- 
ceste zile s-au intensificat 
îndeosebi eforturile pentru re
cuperarea restanțelor la capitolul 
utilității : alimentarea cu apă. 
abur, aer comprimat și energie 
electrică. De la hala de fabri
cație, constructorii s-au deplasat 
acum la centrala termică, stația 
de compresoare, stația de lichid 
pentru răcire și pe traseele re
țelelor electrice și termice. Fie
care din aceste obiective condi
ționează intrarea in funcțiune. 
Eforturile cele mai mari se 
depun pentru aducerea la zi a 
construcțiilor aferente centralei 
termice și stației de compre
soare. în ultimele săptămini s-a 
remarcat în mod deosebit Vasile 
Scinteie, și întreaga echipă de 
dulgheri pe care o conduce. Se 
cuvine menționate, de asemenea, 
strădaniile oamenilor din subor- 
dinea maistrului Gheorghe Bla- 
goci de a crea cît mai repede 
front de lucru brigăzii de mon
taj instalații electrice condusă 
de Ion Blăgoi.

în aceste condiții orice ajutor 
este binevenit. Pe lingă coi 
peste 150 de muncitori care 
efectuează montajul utilajelor, 
de la întreprinderea beneficiară 
au mai venit alți 50 de oameni 
să-i ajute pe instalatori.

— Iar de ieri au mai intrat în 
șantier încă 11 echipe de ute- 
ciști, ne spune tovarășul Mihai 
Irimia. prim secretar al comite
tului municipal Bîrlad al U.T.C. 
Fiecare membru al biroului co
mitetului U.T.C. de la întreprin
derea de rulmenți este prezent 
zilnic în șantier, după orele de 
program, în fruntea unei echipe 
de zece oameni.

în această luptă cu timpul 
fiecare minut este deosebit de 
prețios. De aceea, s-a luat ho-

tărîrea ca orice defecțiune apă
rută la utilajele din șantier să 
fie remediată operativ de meca
nicii de întreținere ai beneficia
rului.

— Toate măsurile luate de noi, 
toate graficile întocmite ip co
mun cu constructorul vizează 
intrarea fabricii în funcțiune la 
termen, ne spune tovarășul 
ing. Mircea Simiovici, directorul 
întreprinderii. Dar noi nu ne 
gindim atît la momentul festiv 
de inaugurare a noii fabrici, cit 
la producția pe care trebuie s-o 
dăm pe urmă. încă in acest an 
vom livra beneficiarilor primele 
sute de mii de rulmenți produși 
de această nouă capacitate. La 
noi, la „Rulmentul", e o tradiție 
ca planul să fie îndeplinit lună 
de lună. Nu vrem să încălcăm 
cu nimic această tradiție. De 
aceea, pregătim temeinic, de pe 
acum toate condițiile cerute de 
o bună intrare in funcțiune. 
Avem toate utilajele, am pregă
tit peste 600 de oameni pentru 
acest început. Problema cea mai 
grea pe care trebuie s-o rezol
văm acum este terminarea cen
tralei termice de zonă. Principa
lele secții vor funcționa în con
diții de temperatură constantă 
care nu se poate obține 
centrala . . _
tualizat de noi 
constructorul 
ei în funcțiune cel tirziu la 30 
noiembrie. Dar toate eforturile 
noastre de acum pot fi zădărni
cite dacă întreprinderea „Vul
can" București nu ne trimite 
de urgență părțile specifice ale 
cazanelor de apă fierbinte. îi 
■rugăm pe colegii noștri de la 
„Vulcan" șă grăbească execu
tarea lor și să întărească echi
pele de montaj pentru a putea 
asigura funcționarea cazanelor 
de apă fierbinte la data cerută 
de intrarea întreprinderii în 
funcțiune. Sperăm că munci
torii. maiștri și tehnicienii de 
la „Vulcan" care execută a- 
ceste instalații vor acorda 
atenția cuvenită cererii noastre 
și nu vor . precupeți nici un 
efort pentru livrarea lor în 
timp util, așa cum au promis.

fără 
termică. Graficul ac- 

împreună cu 
prevede intrarea

IUSTIN MORARU
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ÎN ALȚII OASPEȚI ROMÂNI

ÎNTÎMPINAȚI CU CĂLDURĂ 
ÎN ORAȘUL TRUJILLO

Marți dimineața, președin
tele Niccilae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a plecat cu avionul 
spre Trujillo — al doilea oraș 
ca importanță al Republicii 
Peru, situat la 490 km nord de 
Lima.

Capitala provinciei cu ace
lași nume, Trujillo, este pri
mul oraș din Peru care s-a 
proclamat liber de puterea co
lonială spaniolă, în 1820, și 
tot aici, patru ani mai tîrziu, 
Simon Bolivar, „El liberta- 
dor“, și-a stabilit cartierul său 
general, pregătind și dirijînd 
luptele care au dus la înfrân
gerea definitivă a colonizatori

lor. Astăzi, orașul cunoaște o 
dezvoltare susținută. Alături 
de vechile monumente ce 
amintesc de marile evenimen
te ale unei istorii frămîntate, 
se ridică edificii moderne, car
tiere rezidențiale noi, cu bu
levarde largi, simetric dispu
se, într-o revărsare de vege
tație luxuriantă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu căldură pe 
aeroportul din Trujillo de re
prezentanți ai autorităților lo
cale. Un batalion de gardă dă 
onorurile militare.

în continuare, conducătorul 
statului român este invitat în 
sala de onoare a Consiliului

Municipal Trujillo, care, în 
semn de înaltă stimă și con
siderație deosebită îl declară 
oaspete ilustru al orașului.

Se vizitează, apoi, marea 
cooperativă agricolă „Casa 
Grande", situată la circa 60 
km nord de Trujillo și consi
derată a fi cea mai mare 
întreprindere producătoare de 
zahăr din America Latină. 
După lichidarea proprietății 
latifundiare, ca urmare a mă
surilor progresiste întreprinse 
în ultimii ani de către guver
nul președintelui Velasco Al
varado, „Casa Grande" a de

VIZITE ALE TOVARĂȘEI
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venit unul din pilonii dezvol
tării economiei agrare a țării.

Primiți cu bucurie de repre
zentanții conducerii întreprin
derii, de către cooperatori, 
oaspeții români Sînt puși la 
curent cu principalele date 
care definesc profilul „Casei 
Grande" ca unul din exemple
le cele mai concludente a ceea 
ce se denumește, în mod 
curent, „experiența peruană" 
luînd, totodată, cunoștință cu 
diferitele aspecte ale activită
ții cooperativei.

Autoritățile departamentale 
și conducerea cooperativei 
„Casa Grande" oferă un prînz 
în cinstea președintelui
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu.,

ELENA CEAUȘESCU Premierul peruan Edgardo Mercado Jarrin
Luni după-amiază, tovarășa 

Elena Ceaușescu a vizitat la 
Lima, Muzeul de artă veche 
precolumbiână „Amano", cu
prinzând colecții de mare valoa
re, cea mai mare parte descope
rite în regiunea văii Chancai, 
ceramică, obiecte de uz casnic 
și de podoabă, vesminte din 
țesături remarcabil păstrate, 
toate datind dintr-o perioadă 
care'se întinde de la aproxima
tiv anul 1 200 e.n. și pînă la 
venirea colonizatorilor spanioli 
în 1531. Muzeul reprezintă cea 
mai concludentă mărturie a ci

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu - simbol pentru
actualul climat de destindere internaționala

* Presa din Lima publică in- 
L formații, articole și fotografii
* ilustrînd vizita președintelui 
1 Nicolae Ceaușescu in Peru, 
r Numeroase ziare relevă im- 
t portanța convorbirilor oficiale 
' care au avut loc luni între 
i președintele Nicolae Ceaușescu 
. și primul ministru al Republi- 
l cii Peru, Edgardo Mercado

Jarrin. Sînt reproduse, de ase- 
' menea, declarațiile făcute pre- 
l sei de premierul peruan — 
. după prima zi a convorbiri- 
> lor — în care se exprimă sa- 
i lisfacția fată de modul in care 

se desfășoară discuțiile oji- 
‘ dale. Presa citează declarația 
L lui Jarrin care sublinia că, în 

cursul convorbirilor, au fost 
I abordate o serie de probleme 
l legate de încheierea unor a- 

vilizațiilor care s-au succedat 
de-a lungul vremurilor pe aces
te meleaguri, culminind cu civi
lizația incașilor distrusă cu bru
talitate de cuceritorii veniți din 
Peninsula Iberică. Dintre ex
ponate, se detașează complica
tele răbojuri din sfori de dife
rite culori și cu noduri de dife
rite mărimi, care constituiau 
sistemul de numărare și de ți
nere a contabilității, o dovadă 
în plus a profundei orginalități 
a modului de viață a băștinași
lor amerindieni.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
dat o înaltă apreciere colecțiilor 

corduri care vor •permite am
plificarea relațiilor economice 
și culturale dintre cele două 
țări.

Ziarele „El Peruano", „La

REVISTA PRESEI
Nueva Cronica", „L’Expreso", 
„El Comercio" acordă spații 
largi vizitei., „La Nueva Cro
nica" publică, marți, două 
pagini speciale cu informații 
și fdtografii în legătură cu 
convorbirile oficiale și pers
pectivele noului stadiu al co
laborării economice dintre 
România și Peru. Ziarul dă 
unuia din grupajele pe aceste 
teme următorul titlu semni
ficativ : „Amplu plan de co
operare". Intr-un articol inti
tulat „Marea importanță a vi-

cu care este dotat muzeul și a 
felicitat călduros pe organiza
tori pentru migala și pasiunea 
puse în slujba reconstituirii 
unui trecut plin de strălucire, cu 
care astăzi peruanii, pe bună 
dreptate, se mindresc.

în continuare, a fost vizitat 
litoralul Pacificului. în apro
pierea orașului Lima — o re
giune deosebit de pitorească, cs 
dezvăluie o altă fațetă a țării': 
marile sale frumuseți turistice, 
în prezent puse în valoare, ca 
șt celelalte resurse naturale, în 
folosul unor categorii sociale din 
cele mai largi.

zitci lui Ceaușescu", același 
ziar aduce elogii politicii ex
terne independente a Români
ei și Republicii Peru, notînd 
că dezvoltarea relațiilor din-

tre cele două țări se bazează 
pe principiile acestei politici.

Colaborarea dintre România 
șt Peru, scrie ziarul, nu nu
mai că „va ridica mult nivelul 
prieteniei și al colaborării e- 
conomice dintre ele, dar va 
dovedi, cu certitudine, cum— 
in cadrul respectului reciproc 
și al neintervenției in trebu
rile interne — este posibilă și 
reciproc avantajoasă colabo
rarea economică diversificată 
între o țară socialistă ca Ro
mânia și o țară în curs de

despre cursul ascendent al relațiilor de 
colaborare și cooperare dintre România și Peru

Primul ministru al Republicii 
Peru, Edgardo Mercado Jarrin, 
a avut o convorbire cu trimișii 
speciali Ion Cîrje și Eugen Pop 
în legătură cu vizita întreprinsă 
de președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, în Peru.

i
In 
cu

dezvoltare, cum este Peru, 
aceasta constă semnificația 
totul deosebită a vizitei pre
ședintelui Ceaușescu în Peru, 
prima, de altfel, pe care o e- 
fectuează în America Latină 
un conducător al unei țări so
cialiste europene. Acest fapt 
este, priit el însuși, simbolic 
pentru actualul climat de 
destindere internațională".

Ziarul „El Comercio" scrie, 
intr-un articol de fond, că sub 
auspiciile vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu 
șoară consolidarea 
peruano-române în 
și în alte sectoare 
care vor trebui să 
lizeze în acorduri 
fără îndoială, semnificative și 
folositoare pentru ambele țări.

se desfă- 
relațiilor 
industrie 

economice, 
se crista- 

ce vor ii,

Solicitat să-și expună opiniile 
cu privire la evoluția relațiilor 
dintre România și Peru și pers
pectivele de care ele beneficiază 
prin vizita președintelui 
Ceaușescu, premierul peruan a 
spus :

— Vizita președintelui 
Ceaușescu marchează un , mo- 
ment foarte important al rela
țiilor dintre România și Peru, 
în perioada cînd eu eram minis
tru, de externe au fost stabilite 
relații diplomatice între cele 
două țări. Și tot mie mi-a re
venit sarcina să semnez un a- 
cord comercial cu România.

Prerpierul Jarrin a citat, în 
continuarea discuției, numeroase 
date care atestă cursul ascen
dent al relațiilor de colaborare 
și cooperare dintre România și 
Peru.

— Tratativele căre au loc cu 
prilejul vizitei președintelui 
Ceaușescu vor contribui la con
cretizarea unor noi acțiuni de 
cooperare, cum ar fi cele pre
văzute pentru industria minieră 
și petrolieră. în acest cadru de 
preocupări, Edgardo Mercado 
Jarrin s-a referit la construirea 
unei fabrici de mașini-unelte în 
Peru, la asistența tehnică româ
nească pentru agricultura perua
nă. Sînt multiple posibilitățile 
de amplificare a schimburilor și 
a colaborării, a spus domnia sa. 
în acest scop ființează Comisia 
mixtă româno-peruană, a cărei 
primă sesiune are loc, acum cu 
prilejul vizitei președintelui 
Ceaușescu în Peru.

Oprindu-se asupra importanței 

convorbirilor oficiale cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
primul ministru peruan a spus :

— Personal, acum l-am cu
noscut pentru prima oară pe 
președintele țării dumneavoas
tră. Este un om de stat cu marc 
clarviziune, care cunoaște pină 
în detalii problemele și soluțiile 
date acestor probleme în Româ
nia. Are o putere de pătrundere 
deosebită în esența realităților 
cu care ia contact pe continen
tul latino-american. în discuți
ile cu domnia sa, am avut con
vingerea că există o sinceră do
rință de a se stabili cu Peru o 
amplă și fructuoasă colaborare.

în convorbirea cu ziariștii 
români, primul ministru peruan 
a subliniat deosebita semnifica
ție a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Peru și alte țări 
latino-americane. Expunind ra
țiunile acestei aprecieri, Merca
do Jarrin a spus :

— în relațiile dintre țările 
socialiste și cele ale Americii 
Latine trebuie căutate noi 
mijloace de comunicare, pentru 
ca ele să poată da roadele aștep
tate. Eu cred că intensificarea 
lor cere — dincolo de ' relațiile 
de la guvern la guvern — o 
cunoaștere reciprocă tot mai 
bună. Vizita președintelui 
Ceaușescu răspunde . acestei ne
cesități. Domnia sa este primul 
șef al unui stat socialist din Eu
ropa care vizitează Peru. Și toc
mai această prezență dă vizi
tei și perspectivei relațiilor 
noastre acea semnificație aparte 
la care ne-am referit. Prezența 

președintelui Ceaușescu, perso
nal, relevă interesul profund 
pentru cunoașterea problemelor 
Americii Latine, pentru stabi
lirea unor relații de cooperare 
mai eficiente pe baza contactu
lui direct cu realitățile.

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu normele călăuzitoa
re ale politicii internaționale 
promovate de Peru, Mercado 
Jarrin a declarat :

— Acționăm pentru universa
lizarea relațiilor, deci pentru 
raporturi cu toate țările lumii. 
Practicăm, in acest sens, prin
cipiul pluralismului ideologic in 
relațiile dintre state. Adică ceea 
ce dumneavoastră numiți co
existența pașnică. Pot și trebuie 
să se dezvolte relații intre țări 
cu sisteme sociale diferite. Tot
odată, respectăm principiul non- 
intervenției, al neamestecului 
în treburile interne. Susținem 
principiul autodeterminării po
poarelor, dreptul lor la apărarea 
resurselor naturale. Practicăm o 
politică de independență și cre
dem în mod fundamental în 
unitatea Americii Latine și a 
lumii a treia. Aceasta ne poate 
ajuta să obținem o poziție com
petitivă mai bună, prețuri mai 
rezonabile pentru produsele 
noastre pe piața internațională 
și condiții mai avantajoase în 
privința transferului de tehno
logie.

în încheiere, primul ministru 
Edgardo Mercado Jarrin a trans
mis poporului român urări de 
noi succese in împlinirea nă
zuințelor sale.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre- ' 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, a avut, în cursul zilei de 
luni, întilniri succesive cu mi
nistrul industriei și comerțului 
al Republicii Peru, Alberto Ji
menez de Lucio, ministrul eco
nomiei și finanțelor, Francisco 
Morales Bermudes Cerruti, și 
ministrul agriculturii, Enrique 
Valdes Angulo.

Au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării dintre cele două 
țări.

Luni după-amiază, tovarășul 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Rdmâriiej. 
a avut o întrevedere cu omoid- 
gul său peruan, Miguel Angel 
de la ‘Flor Valle, cu care a dis
cutat probleme privind relațiile 
politice dintre cele două țări șl 
unele probleme internaționale 
actuale, inclusiv ' apropiata se
siune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite.

★
Tot în cursul zilei de luni, 

tovarășul Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Jorge Fernandez 
Maldonado, ministrul energiei 
și minelor, au avut o întreve
dere de luciu, in cadrul căreia 
au examinat unele .măsuri con
crete privind cooperarea in do
meniile petrolier și minier.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ION CAKJE
ROMULUS CAPLESCU 

EUGEN POP

Telefotografii:
RADU CRISTESCU 

ION DUMITRU

REPORTAJUL 
NOSTRU

Odinioară, în Oltenia — cit 
de repede devine prezentul 
odinioară ! — alergam cu 
colegii mei de redacție din 
capitala Băniei prin toate 
fibrele acestor plaiuri minu
nate ca niște vrăbioi guralivi 
și tineri, pîndind orele gin- 
dirii. Și ele ni se iveau privi
rilor odată cu soarele răsărit 
de după curmăturile Sohodo- 
lului, din Volbura Dunării ori

ucenicia de gazetar și satele 
și oamenii, mai ales oamenii 
arată altfel. Nu-i o noutate, 
bineînțeles. Munca și bună
starea merg mînă-n mină. 
Dar orele gîndirii, — ale lui 
nea Mărin, ca să rămin tot 
la el — sint mai multe. 
Fiindcă e mare diferență 
între gluma veche : „Ce-i cu 
dumneata bade ? Văd că tot 
stai la poartă și te gîndești,

Calculind și recalculând, 
neizbutind și luînd-o de la 
capăt cu perseverența care-1 
însoțește pasiunea cu care 
cercetează, compară și creea
ză, tinărul Marian Emil, pro
iectant la Uzina de Mașini 
Grele București, sectorul 
rece, secția turboagregate, 
zăbovește adesea, aplecat 
asupra planșetei sau asupra

foarte comunicativ și veșnic 
pus pe glume, era Marian 
Emil. Nici o cută a feței sale 
nu trăda oboseală.

Dialogul de început a de
venit pe nesimțite monolog.

— Prin toate invențiile și 
inovațiile mele nu urmăresc 
decit să ușurez munca oame
nilor. Vreau ca fiecare mun
citor să. beneficieze de avan
tajele automatizării. N-aș 
putea preciza cînd am des
coperit că pot fi de folos in 
acest mod. îmi amintesc 
doar că la început, cînd eram 
foarte aproape de virsta 
adolescenței, lucram la Re-

dantură cu o. capacitate por
tantă mai mare ca a celor 
nemțești și elvețiene. Inova
ția mea nu s-a prea bucurat 
de succes la început. Am pre
dat-o celor de la Brașov, 
care mi-au răspuns că „sint 
chei destule". La noi în uzină 
și-a găsit utilitatea. A bă
gat-o tovarășul Sinea în lucru 
la sculărie. Am depus de cu- 
rind un dosar care cuprinde o 
altă inovație : Universal cu 
acțiune pneumatică. Observa
sem că tipurile de strunguri 
Universale nu ofereau o 
gamă variată de diametre și

utilizate toate tipurile de 
cuțite fără a mai fi ascuțite 
pentru respectivul unghi. Ca 
urmare se reduc la un sfert 
barele existente.

Nu demult, am primit ca 
sarcină de serviciu să rezolv 
problema sculelor de calibrat 
pentru generatorul de 330 
megawați. Aceste scule tre
buiau luate din străinătate. 
Le-am făcut aici, in uzină, la 
început asemănătoare celor 
importate, apoi am găsit o 
nouă metodă. Mai bună. Ca 
să nu se mai umble cu re
glaje; cu opriri și schimbări 
de sens, am creat două dis-

August" din București, sau 
cea din Pitești vor fi inte' 
resate. Am găsit un sistem 
de reducere a impulsului la 
pompele hidraulice utilizate 
în acționarea mașinilor 
unelte. Prin aceasta se preco
nizează o anulare totală a 
pulsațiilor în rețea. Vreau și 
cred că am să reușesc să fac 
pentru bancurile muncitori
lor o menghină fără șurub 
cu reglare rapidă.

Despre preocupările sale, 
ne-a vorbit mult Marian

pre Ulmanu Dorin, sectorul 
rece, al cărui procedeu teh
nologic de îndepărtare a 
maselatelor corp ventil MP 
prin prelucrări mecanice are 
o eficiență de 294 118 lei pe 
an, despre Gulianca Melu; 
Preatu Zamfir, Marian Du
mitru, Bertalan Victor, Dima 
Ion, etc. Toți acești tineri 
sint membri ai cercului tine
rilor inovatori din uzină, în
ființat anul trecut. Inginerul 
Vasar Stelian, conducătorul 
acestui cerc declara :

IN SE M NARI
pur și simplu din universul 
intim a lui nea Mărin din 
Dăbuleni care nici că vroia 
să audă de aderare. la colec
tiv... Asta era atunci, departe 
în ’62, în epoca de încheiere 
a colectivizării cînd orele 
gîndirii erau mai mult decit 
necesare și cei ce nu gindeau 
puțin mai departe trebuiau 
ajutați. Fiindcă, trebuie să 
adaug că singura „eroare 
pozitivă" în măsurarea tim
pului gîndirii este aceea de 
a alerga spre viitor neținind 
seama de exactitatea ceasu
lui prezent. Dar nea Mărin 
nu gindea așa pe atunci.

Era puțin cam sărăcie în 
Oltenia de atunci și satele 
oltenești mi se păreau față 
de cele din Ardeal de pildă 
mult rămase în urmă. Dar 
iată că aceste ore ale gîndirii, 
politice in cel mai înalt grad 
au adus după un deceniu o 
faimă nouă, un conținut nou 
acestor meleaguri. Am trecut 
zilele acestea din nou prin 
meleagurile Doljului, Gorju- 
lui și Severinului — melea
guri pe care mi-am făcut

și stai și te gîndești... — Ba 
nu mai stau ! a venit răspun
sul — și între Întrebarea 
reală pe care am pus-o să 
zicem tot lui zilele trecute : 
ce mai gindești și cum bade ? 
Gîndesc multe, și ce gindesc 
a doua zi fac. Că am pentru 
cine gindi, că dacă noi cei 
mulți n-am gindi cine ar 
ridica țara !

...Orele muncii și ale gîn
dirii. Priviți-le prin hubloul 
unei locomotive „Electropu- 
tere", admirați-le în dante
lăria combinatului chimic de 
la Ișalnița, gustați-le în 
strugurii rubinii din nisipu
rile Dăbulenilor, ori chiar în 
simplele corespondențe vo
luntare către ziar. Și veți 
vedea cu ușoară surprindere 
că orele trăiesc, au trup, 
personalitate. Miliardele de 
ore pline ale muncii și ale 
gîndirii încadrate riguros și 
productiv pe marele, rotun
dul cadran solar al României 
socialiste, nasc tot atîtea 
bucurii și satisfacții.

RUSALIN MUREȘANU

INVESTIȚII ALE INTELIGENȚEI
*

descifrării unei noi tehnolo
gii, pînă cind lumina artifi
cială își pierde utilitatea in 
fața tumultuoasei revărsări a 
zorilor. Ceasornicul deștep
tător are atunci o altă ' me
nire, aceea de a-1 anunța că 
trebuie să-și continue acti
vitatea în celălalt loc de 
muncă, în uzină. Știam des
pre acest tînăr că este autor 
a numeroase inovații și in
venții. Aflasem cît de mult 
prețuiește timpul și cît de 
greu se hotărăște să rupă din 
el citeva ore pentru odihnă. 
Și poate din această pricină 
ni-1 imaginam un chip sever, 
reținut, aproape fără zimbet 
și neapărat cu ochelari. Am 
fost surprinsă cînd, la sediul 
comitetului U.T.C. din uzină, 
am aflat că tinărul . vesel,

ghin, la o uzină de reparații 
utilaj mecanic. Acolo montam 
și demontam prezoane. Tot 
gindindu-mă cum am putea 
face mai repede treaba, am 
inventat (ziceam' eu pe 
atunci) o cheie care se auto- 
monta imediat pe un prezon. 
Folosirea ei scurta cu mult 
timpul de lucru. Mai . tirziu 
am aflat dintr-o publicație 
că invenția nu-mi aparține.

Prima mea inovație a fost 
tot o cheie. Cheia Reglabilă 
— adică, două tipuri de chei 
care se reglau rapid pe orice 
deschidere de diametru cu
prins in domeniul de lucru. 
Aceasta înlocuia toate tipu
rile de chei pentru țevi și 
prezoane, inclusiv cheile 
fixe. Oferea o rezolvare su
perioară deoarece folosea o

atunci, am adus unele îm
bunătățiri. Printr-o simplă 
apăsare pe un buton, strun
gurile își vor modifica sin
gure diametrul. Cei care știu 
că 95 la sută din efortul 
depus de un strungar e pen
tru stringerea acestor dia
metre, vor înțelege impor
tanța acestei inovații care 
prezintă o foarte mare adap
tabilitate pentru toate tipu
rile de mașini.

Am făcut apoi o bară de 
strunjit cu element rotativ 
pentru mașini de palezat și 
frezat. Se știe că o mașina 
nu poate fi dotată cu 70 de 
unghiuri. de atac. Am creat 
o bară care permite acoperi
rea întregii game de poziții 
a acestor unghiuri. Pot fi

pozitive de calibrat. Noul tip 
de reglaj, oferă o posibilitate 
mai eficientă de lucru, se 
realizează o <"oluire la un 
diametru dinainte stabilit cu 
reglaj in timpul mersului.

îl întrerupem cu o între
bare : ați avut vreodată 
curiozitatea să vă numărați 
invențiile și inovațiile ?

— Nu le fac ca să le nu
măr. Odată rezolvată proble
ma care m-a frămîntat, mă 
preocupă alta, acum de 
exemplu, am făcut un aparat 
optico-mecanic pentru veri
ficarea caracteristicilor roți
lor dințate, aceasta după ce 
am studiat în prealabil teoria 
roților și am observat nea
junsul care se manifestă atît 
in controlul cit și în execuția 
lor. Sper că Uzinele „23

Emil. Colegii ne-au spus că 
biblioteca sa personală nu
mără toate ciclurile de publi
cații tehnice și științifice din 
1968 pină în prezent. Ar vrea 
să dea examen la Politehnică 
la secția de Mașini unelte 
dar pînă acum n-a avut timp, 
îl înțelegem. Și ca și cum 
s-ar fi îndepărtat de la su
biect, a ținut să readucă dis
cuția în domeniul care-1 
preocupă. Ne-a vorbit mult 
despre colegii lui, despre 
mulți tineri inovatori din 
uzină, despre creațiile aces
tora și eficacitatea lor în 
cifre exacte. Despre Gheor
ghiu Mihai din sectorul cald 
a cărui tehnologie de fabri
care a matriței are o eficien
ță de 380 070 lei pe an. des-

„Trebuie să știți că ac
tivitatea cercului nu se măr
ginește doar la discuții intre 
inovatori. Ne propunem mai 
ales să popularizăm realiză
rile noastre, să facilităm 
preocuparea tinerilor pentru 
inovații. Astfel, un membru 
al cercului nostru nu trebuie 
neapărat să fie inovator. 
Vrem să atragem cit mai 
mulți tineri și să le insuflăm 
dorința de a cunoaște tot ce 
e nou, precum și preocupa
rea de a-și îmbunătăți con
tinuu metodele de lucru".

Părăsim uzina cu mulțumi
rea pe care ne-o dă convin
gerea că la Mașini Grele, in
teligența și activitatea crea
toare a tinerilor a găsit un 
teren prielnic materializării.

DOMNIȚA VĂDUVĂ
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ANCHETA
DE

OPINIE

Să înțelegem bine
munca,
responsabilitatea

CUVÎNTUL CITITORULUI!

300 de ani de la nașterea 
lui Dimitrie Cantemir

ISTORIA 
MILITANTĂ

Zilnic, telexul ne aduce știri de pe șantiere, din uzine, din 
institutele de proiectări. Ni se comunică intr-un ritm cu care 
de la un timp ne-am obișnuit, cifre, o mulțime de cifre repre- 
zentind economii de metal, de energie electrica, de combustibil, 
cifre reprezentînd numărul de luni cu care a intrat mai devreme 
in funcțiune un nou gigant industrial, cifre reprezentînd scăde
rea prețului de cost sau ridicarea indicelui de calitate... Repet, 
ne-am obișnuit cu aceste știri și cu faptul că ele acoperă o mare 
cantitate de muncă, o uriașă voință și o deosebită capacitate de 
dăruire. Toate aceste calități, plus altele, le numim deseori pe 
scurt „responsabilitatea față de muncă". Față de propria muncă, 
față de munca celorlalți. Am încercat să pătrundem puțin in 
amănunte, să descifrăm cum s-ar spune „cheia" succeselor noas
tre de ieri și de azi. Am apelat la cîțiva tineri fruntași in între
prinderile lor. cunoscuți și recunoscuți unanim, pentru a răs
punde prin prisma propriei experiențe la o întrebare simplă și 
grea totodată — „ce înțelegeți prin responsabilitatea socialistă 
față de muncă ?“

GH. BOTEZATU, muncitor 
constructor, șantierul nr. 8. 
C.C.M.B. : „Cînd comuniștii din 
toată țara s-au legat să scurteze 
cu o jumătate de an durata cin
cinalului și ca urmare au fost 
devansate investițiile, știam că 
nouă, constructorilor, ne revine 
una dintre sarcinile de cea mai 
mare răspundere. Am înțeles-o 
și ne-am angajat s-o ducem la 
îndeplinire, ca pe o datorie de 
onoare. Respectarea angajamen
tului luat, găsirea căilor și me
todelor cele mai eficiente pen
tru a-1 realiza — disciplină „de 
uzină", schimburi prelungite, 
transformarea sărbătorilor în 
zile obișnuite de lucru, ridicarea 
continuă a calificării, policalifi
carea, însușirea unor tehnologii 
noi. datorită cărora lucrările 
noastre vor fi de calitate mai 
bună — iată ce înțelegem noi 
prin responsabilitate față de 
muncă".

VALERIU BONGHEZ, inginer 
proiectant. I.P.R.A.N. : „Cred că 
responsabilitatea față de muncă 
poate și trebuie să fie un climat. 
Un climat în care specialistul 
să-și desfășoare, munca. Cea mai 
mare primejdie care ii pindește 
pe un tînăr specialist la începu
tul carierei șale este căderea în 
rutină, un fel de rutină precoce, 
apărută în mod fals, înainte de 
cunoașterea și stăpinirea mese
riei, din concepția greșită că s-au 
mai făcut și înainte lucruri ase
mănătoare și că nu-ți mai rămi- 
ne decit să le copiezi. Știu din 
experiență că o muncă politică 
susținută poate să genereze cli
matul dorit. în care specialistul 
să încerce cu fiecare proiect, cu 
fiecare lucrare realizată, să in
troducă soluții moderne, să a- 
crcditeze o concepție proprie, 
să-și pună în joc toată expe
riența, toate acumulările de ul
timă oră. Sentimentul pe care-1 
încearcă este cunoscut sub nu
mele de „neliniște creatoare" și 
stă la baza tuturor realizărilor 
de excepție".

ION NICA, sculer-matrițer, 
secția sculărie. Uzina de utilaj 
chimic „Grivița" : „Mie mi-a

plăcut de mic să învăț, dar pînă 
să intru la școala profesională 
a uzinei. învățam așa, de dra
gul de a învăța. Aici mi s-au 
deschis ochii. Am aflat pentru 
ce învăț, ce se așteaptă de la 
mine și mai ales am aflat că am 
datoria să învăț și nu numai în 
școală ci și după terminarea ei. 
Așa înțeleg eu responsabilitatea 
fată de muncă — o datorie de 
a-ți perfecționa continuu cu
noștințele și îndeminarea pen
tru a putea munci, ca să zic așa 
„la cea mai înaltă tensiune" ; 
o datorie de a te forma nu nu
mai ca meseriaș ci și ca per
sonalitate și ca om politic".

AURELIA BADEA, munci
toare. secția confecții cotton 
„Tricodava" : „Pe noi. producăto
rii bunurilor de consum, senti
mentul răspunderii pentru pro
pria muncă ne însoțește perma
nent. probabil datorită faptului 
că producem obiecte care devin 
o prezentă cotidiană în viața o- 
mului. De aceea ne-am obișnuit 
să traducem responsabilitatea 
față de muncă prin respectul 
față de cei pentru care produ
cem și o concretizăm în neprecu- 
pețirea nici unui efort pentru di
versificarea producției, in luptă 
declarată calității inferioare și 
aspectului necorespunzător al 
produselor noastre".

VASTLE DRĂGHIESCU, ingi
ner. șef de atelier, secția turnă
torie, „Grivița" : „Responsabili
tatea față de muncă este o la
tură a patriotismului. Dacă-ți iu
bești țara, dacă vrei ca națiunea 
ta să cunoască in continuare un 
drum ascendent, se naște in su
fletul tău pe nesimțite dorința 
de a contribui, nu modest, cu o 
activitate oarecare, iaXprogre.su! 
general, ci cu tot ce poți mai 
mult, cu toate resursele tale fi
zice și intelectuale. Din această 
dorință se nasc și depășirile de 
plan și economiile de metal și 
produsele noi, competitive pe 
piața externă. Responsabilitatea 
față de muncă, fată de pro- 
pria-ți muncă nu trebuie și nici 
nu poate de altfel să rămînă un 
sentiment egoist, ea trebuie să

îmbrace și aspectul responsabi
lității față de munca celor din 
jur. Tot ce am realizat pină a- 
cum a fost operă colectivă, nici 
de acum înainte nu poate fi alt
fel...".

★
Interlocutorii noștri s-au ferit 

de vorbe mari și s-au oprit îna
inte de a trece pragul exempli
ficărilor prin propriile fapte. 
Poate să fie un om foarte tînăr 
ca Ion Nica, să aibă 20 de ani 
și numai doi ani vechime în pro
ducție ; sau ușor trecut peste 
30. cu experiență și muncă de 
răspundere ca Valeriu Bongnez. 
Să se lupte eu procentele pentru 
depășirea planului (sarcinile cu
rente au devenit de mult o 
chestiune de obișnuință !>, ur- 
cînd încet, dar sigur, de la 101 
la sută pină la 135 Ia sută, ca 
Aurelia Badea ; sau gata să-și 
însușească și să practice meserie 
după meserie ca Gh. Botezate 
(deocamdată „numai" dulgher, 
sudor și lăcătuș 1). Cu toții au 
realizat, deși sînt numai la în
ceputul meseriei, lucrări cu care 
se pot mîndri — ele se măsoară 
in milioane (3 000 000 lei econo
mii aduse de proiectul de recu
perare al condensului, elaborat 
de colectivul condus de Valeriu 
Bonghez) ; in tone de metal e- 
eonomisite și creșterea producti
vității muncii (cele 5 inovații 
ale lui Vasile Drăghiescu), în 
nenumărate construcții (aero
portul Otopeni. Teatrul națio
nal. un întreg cartier de locuințe 
și am numit doar cîteva dintre 
„punctele de lucru" ale lui Gh. 
Botezatu) : în indici superiori 
de calitate, capabili să impună 
produsele românești peste ho
tare, cum sînt tricotajele ieșite 
din miinile Aureliei Badea. 
Mulți dintre ei. vorbind despre 
responsabilitatea față de muncă 
au „uitat" să amintească de 
propriul lor spirit de abnegație, 
de nopțile petrecute de ingine
rul Drăghiescu la gura cuptoru
lui. sau de cele petrecute „sus 
pe bloc", sub cerul spuzit de 
stele de către Gh. Botezatu și 
colegii săi. N-au fost amintite 
nici nopțile albe ale lui Ion Nica, 
elev Ia seral in clasa a Xl-a, 
nici cele de căutări și de studiu 
ale lui Valeriu Bonghez. N-au 
făcut-o, probabil, fiind de acord 
cu vorba lui Ion Nica — „toate 
astea sînt amănunte" ! Din ast
fel de „amănunte", generate de 
dorința de a contribui cu tot ce 
au mai bun, cu toată pricepe
rea, cu toate cunoștințele s-au 
născut faptele lor și ale celor la 
fel cu ei. Ale nenumăraților ti
neri, care, deși nu se cunosc în
tre ei și nu-i cunosc nici pe in
terlocutorii noștri, gindesc și 
muncesc la fel.

MONICA ZVIRJINSCHI

Am citit în „Scînteia tineretului" nr. 7492 din 21 iunie 1973, 
articolul „Fata care n-a zîmbit niciodată' care descrie o situație 
dintre cele mai neobișnuite: o tînără farmacistă, adeptă a unei 
secte, își reprimă toate manifestările tinereții, ascultînd de ca
noanele aspre ale credinței la care a aderat,

M-a mirat faptul că mai există și azi tineri, care sînt in posesia 
a două orizonturi; unul larg extins datorită studiilor superioare și 
în același timp, un orizont îngust, orb, caracteristic în bună parte 
timpurilor demult apuse. E trist că azi, în secolul cînd am cucerit 
Luna și ne îndreptăm spre Marte sau Venus, unii dintre noi mai 
fac parte dintre aceia (șt din păcate oameni cu studii superioare) 
cure, cred în absurdități, își sacrifică o viață întreaga, trăiesc în 
bezna absurdului, contrazic cu desăvârșire cele descoperite de-a 
lungul secolelor de înaintașii noștri.

Sîntem în stare să facem lucruri mari și utile după cinci ani 
de studii universitare în cadrul unui Institut de medicină și far
macie. dar iată că o tînără, colegă de vîrstă, este în stare să mear
gă cu „frații" într-un loc dosit, acolo unde se bate cu lingu
rile în masă, unde se tremură și se spumegă după exemplul epi- 

ÎN BEZNA ABSURDULUI?
lepticilor, tinde se sare pe pereți, se pronunță cuvinte nearticulate, 
pe care nu le înțeleg nici cei care le pronunță, creează o atmosfe
ră de ospiciu în speranța (ba chiar ferma convingere) că dincolo 
de viața asta cînd vom fi cenușă, vom găsi desfătarea veșnică, 
vom deveni împărații neîncoronați unei lumi inexistente, vom 
trăi o eternitate și vom fi mereu tineri.

Cum poate un om contemporan, trecut prin sita sesiunilor uni
versitare (și încă unul care și-a ales cea mai umană profesie dintre 
profesii) să-și astupe urechile, cînd în facultate întilnește termeni 
contrari mentalității lui învechite ? De ce a mai urmat această 
facultate ? De ce mai are el nevoie să afle că viața pe pămînt a 
apărut, prin viețuitoare microscopice, unicelulare și că numai în 
decursul a milioane de ani (datorită poziției planetei noastre în 
univers, datorită mișcărilor de rotație, mișcărilor de re
voluție, a sistemului nostru solar în jurul soarelui etc., 
etc.) au evoluat, ajungînd ca în final noi, cei de azi, să 
fim viețuitoarele cu cel mai complicat organism ? Deci, 
de ce mai are el nevoie să audă asta, sau să-și astupe 
urechile oînd i se explică (iar pînă la urmă să mai obțină Și o 
diplomă universitară) din moment ce-i ferm convins că lumea s-a 
creat. în fi zile și că omul a fost om de cînd e lumea, maimuța 
tot maimuță de oînd e lumea, și c-ă acea materie cenușie a noas
tră s-ar fi născut printr-o suflare ?

IOAN APOLZAN 
mecanizator agricol, 

jud. Alba

FOTOGRAFIA
Citind ziarul 

„Scînteia tinere
tului" din 25 au
gust am avut feri
cita ocazie de a 
descoperi în pa
gina a patra o fo
tografie ce repre
zenta marinari la 
paradă. M-a de
terminat să vă 
scriu faptul că eu 
sînt prins în prim 
plan în fotografie : 
și fiindcă am luat 
și eu parte la pa
radă vă rog să-mi 
trimiteți și mie o 
fotografie ca aceea 
pe care ați publi- 
cat-o în ziar. Ca 
să vă fie mai ușor 
vă trimit fotogra
fia care am decu- 
pat-o din ziar.

Peste ani și ani. 
la bătrinețe. mă 
va face să-mi aduc 
aminte cu deose
bită satisfacție de 
anii cind. fiind mi

litar la marină, mi 
s-a încredințat să 
prezint raportul to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, să-l în
credințez că noi, 
pe nave și pe us
cat. putem obține 
rezultate superi

oare în pregătirea 
noastră.

Vă mulțumesc, 
să trăiți.

Cu respect, 
soldat 

IOAN 
BURUIANA---- —----

Dumneavoastră 
apărați proprietatea 

socialistă?

RISIPA CONTRAVINE 
ETICII COMUNISTE

în Moldova, Dimitrie Can- 
temir cunoștea greaca veche, 
limba turcească, arăbească, 
fără îndoială și cea italieneas
că, limba diplomatică încă la 
Constantinopol; el avea cu
noștințe de filozofie... de isto
rie, în care a fost continua
torul lui Vico și precursorul 
lui Montesquieu pentru teo
ria „răsturnărilor de imperii", 
atit de familiară pe urmă 
veacului al XVIII-lea, și de 
geografie, în care este cel 
dintîi care a dat importanță 
„profilurilor"...

NICOLAE IORGA

Pe lîngă importanța-i pen
tru studiul limbei noastre, a- 
ceastă carte (Divanul — n.r.) 
este tin document de mare 
valoare pentru istoria culturii 
naționale, ca cea dintîi și, 
pare-se, singura pînă acum 
operă filozofică română ori
ginală.

B.P. HAȘDEU

Dimitrie Cantemir a fost o 
personalitate puternic contu
rată, aceasta o mărturisesc 
toate acele ecouri cîte vor
besc de numele și de cărțile 
lui. ce se găsesc consemnate 
în paginile unor mari scriitori 
și poeți ca Voltaire și Byron, 
și poate chiar de influența 
operei lui istorice asupra unor 
deschizători de drumuri în 
filozofia istoriei, cum ar fi 
Montesquieu, de pildă. Vasta 
lui cultură, poliglotismul lui, 
cunoștințele de muzică orien
tală, de religie mahomedană, 
cercetările caucaziene la ce
rerea și îndemnul lui Petru 
cel Mare, erau tot atîtea do
vezi ale acelui umanism de 
Ia gurile Dunării al căruia 
linul din cei mai de seamă 
reprezentanți a fost Cantemir 
și care i-a adus, între altele, 
și titlul de membru al Aca
demiei berlineze.

PERPESSICIUS

Principele moldovean avea 
o curiozitate orientală iu 
privința subiectelor pe care 
le aborda, dar metoda și con
cepțiile sale erau occidentale; 
ele ar trebui legate mai cu- 
rînd de umanism decît de 
mișcarea științifică a secolu
lui al XVIII-lea. Aceste cali
tăți și această situație excep
țională i-au permis să joace 
marele rol de intermediar în
tre două civilizații.

P. P. PANAITESCU

„Divanul" este una din 
operele mari ale gîndiiii 
românești și ale cugetării 
Europei de sud-est, în gene
ral. Substanța bogată și nuan
țată a acestei scrieri, in care 
sînt întrețesute, într-un inte
resant efort de sinteză, ideile 
raționalismului încă tînăr cu 
urzeala gîndirii medievale în 
curs de prefacere, fac din 
prima lucrare a lui Dimitrie 
Cantemir cartea reprezentati
vă a unei epoci și a unei 
mari lupte de idei care avea 
să separe religiosul de laic și 
să aducă, apoi, triumful celui 
din urmă...

VIRGIL CANDEA

Geograf, filosof, literat șt 
muzician, Dimitrie Cantemir 
« fost deopotrivă, și un mare 
istoric. Urmașii, la fel contem
poranii săi, l-au apreciat ca 
atare recunbscîndu-i însă va
loarea meritorie a celorlalte 
lucrări în care și-au aflat 
exprimarea strălucitele aptitu
dini creatoare cu care era 
înzestrat principele moldav. 
Totuși, prin rezultatele obți
nute din preocuparea cerce
tării trecutului și-a ciștigat 
laurii care l-au ridicat în ria
dul marilor învățați ai veacu
lui al XVIII-lea. Ca istorie. a 
fost elogiat de academisenii 
herlinezi, de Voltaire. Byron. 
Schelley, Xenopol și lorga. Se 
bazează acest adevăr și pe in
tensitatea interesului acordat 
istoriei de-a lungul întregii 
vieți — cele mai multe lu
crări sînt dedicate acestei 
preocupări — dar și pe în
semnătatea lor deosebită deri
vată din originalitatea și im
plicațiile pe care le-au avut 
asupra activității de ansamblu 
a lui Dimitrie Cantemir ca 
domnitor și om politic.

Preocuparea pentru cunoaș
terea trecutului este la Can
temir rodul convingerii că un 
asemenea act trebuie să devi
nă un mod de influențare a 
prezentului, un instrument de 
luptă în efortul de ameliorare 
a stării politice și sociale a 
tării. Este vădită corespon
dența directă stabilită de 
Cantemir între concluziile 
cercetării savantului și țelu
rile care-l animă pe omul po
litic. A dorit și a reușit să 
împletească știința cu politica, 
descoperirea adevărului cu 
convertirea acestuia în prac
tică. în acțiune.

Din lecția istoriei pe care 
și-a însușit-o ca nimeni altul 
pentru vremea sa, Cantemir 
a tras concluziile care se cu
veneau ca om politic și dom
nitor al Moldovei. Pentru el. 
fiecare lucrare a avut sensul 
unui act cu caracter și con
ținut proeminent politic, cu o 
destinație politică. In acest 
spirit a scris „Istoria ierogli- 
fică", „Hronicul vechimii ro- 
măno-moldovlahilor", „Creș
terea și descreșterea curții <>- 
tomane^, „Viața lui Constan
tin Cantemir", „Cercetarea na
turală a monarhiilor".

Intr-o epocă în care româ
nii erau Siliți să trăiască în 
trei țări separate suportînd 
asuprirea unor imperii hrăpă
rețe, otoman, habsburgic și 
țarist, a afirma și demonstra 
unicitatea originii latine a tu
turor românilor din Moldova, 
Ardeal și Țara Românească, 
ca și continuitatea lor neîn

treruptă pe pămîntul străve
chii Dacii — în consecință 
nrepturile lor la unitate și 
independență — însemna o 
radicală convertire a istoriei 
în politică, o încercare de 
transpunere a adevărului teo
retic. in acțiune practică. Din- 
ti-un adine sentiment patrio
tic a urmat Dimitrie Cante
mir această cale. A scris 
„Hronicul vechimii româno- 
moldovlahilor" ca să dove
dească unitatea originii și 
continuitatea seculară a exis
tenței românilor; a scris 
„Creșterea și descreșterea 
curții otomane" pentru a 
arăta contemporanilor decă
derea imperiului turcesc și a-i 
încuraja în lupta de elibera
re ; a elaborat „Istoria iero- 
glifică" ca o ascuțită satiră la 
adresa abuzurilor și împilări
lor boierimii considerate ca o 
sursă a slăbiciunii țării, elimi
narea lor contribuind la reali
zarea acelorași obiective de 
unitate și independență, de 
propășire a Moldovei.

Cercetarea istorică între
prinsă de Dimitrie Cantemir 
împletește rațiunea politică 
cu rațiunea științifică. Deși cu 
un marcant statut politic, lu
crările sale aparțin în egală 
măsură științei. In această 
privință el a acumulat reușite 
care l-au așezat, ca valoare și 
importanță, alături de savanți 
renumiți ca Vico și Montes
quieu. Iluminist și raționalist, 
deși, nu pe deplin consecvent 
datorită concesiilor făcute re
ligiei și propriei lui stări so
ciale, Cantemir a văzut în is
torie dovada evoluției socie
tății umane. La nivelul epocii 
sesizarea dinamismului istoric 
însemna un mare pas înainte, 
semnala o concepție cu remar
cabile valențe progresiste. 
Alături de aceste trăsături 
definitorii pentru opera cân
te rniriană registrul extraordi
nar de bogat al izvoarelor 
cercetate, erudiția informației, 
adeziunea totală la obiectivi
tatea adevărului, au constituit 
tot atîtea premise care au 
făurit valoarea nemuritoare a 
creației istorice cantemiriene.

Fără îndoială, în opera is
torică, în valoarea științif ică și 
conținutul militant politic al 
acesteia, trebuie să vedem 
motivul principal care i-a 
asigurat lui Dimitrie Cantemir 
cinstirea de care se bucură 
în conștiința posterității, sursa 
viabilității mesajului umanist 
și patriotic ce ne-a rămas de 
la el peste veacurile care s-au 
așternut de atunci.

TRAIAN G1NJU

MANIFESTARE 
OMAGIALĂ

La Baia Mare continuă manifestările consacrate 
sărbătoririi tricentenarului marelui cărturar roman 
Dimitrie Cantemir.

Din ampla suită de manifestări inițiată de băimă- 
reni vom aminti acțiunea ce a avut loc la casa de cul
tură a sindicatelor. Aici în prezența a peste 300 de 
oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile o- 
rașului a fost prezentată expunerea „Dimitrie Cante
mir — mare cărturar român" —

• in aburii cafelei 
se „ghicea" 

o mentalitate 
învechită

— Vă grăbiți cumva?
— Deloc. DC ce ?
— De patru ceasuri Vă aflați 

pe același scaun al Cafe barului.
— îmi place aici ; trece atîta 

lume : e ca la cinema.
Nimic de obiectat pină acum ; 

nici faptul că perspectiva ani
mată a străzii este privită ea o 
peliculă de cinematograf : ches
tiune de gust. Numai că prețul 
vizionării acesui spectacol sui 
generis „costă" mai bine de ju
mătate de zi de servici !

în dimineața aceea, pe la ora 
zece, operatoarea Dorina Stă- 
noiu a trecut, invocînd un pre
text oarecare, poarta întreprin
derii unde muncește, Fabrica 
de panificație Victoria, și. nu 
după multă vreme, s-a instalat 
la Cafe bar „Union". A coman
dat, cu glas tărăgănat, o cafea, 
un coniac mic. un „Snagov" și 
a început să viseze. La ce anu
me ? Greu de precizat ; în orice 
caz, desigur că nu la ceasurile 
de absență de la locul de mun
că.

— Am lipsit astăzi puțin (1), 
fiindcă zilele trecute am „tras 
mai tare" ; simțeam nevoia să 
iau puțin aer.

— De ce nu după terminarea 
programului, precum ceilalți co
legi ?

D. S. privește cu încăpățînare 
în altă pare ; după o pauză des
tul de lungă, replică iute, ener
vată.

— Atîta caz pentru citeva 
ceasuri absență : unitatea ave 
doar atiția salariați.

Elocvent raționament, specific 
parcă „risipitorului" : intr-ade
văr unitatea în care aceasta lu
crează dispune de un număr 
de departe majoritar de sala
riați care muncesc, în fiecare zi, 
cu toată răspunderea. 480 de 
minute din 480. „Risipitorul" 
știe bine acest lucru și se bizuie 
tocmai pe ideea că. in acest 
mare volum de muncă și timp 
folosit integral de către colegii 
săi, cele cîteva ceasuri sau zile 
de chiul pe care și le autoaeor- 
dă. din cind in cind, pot trece 
neobservate. D. S„ de pildă, 
cunoaște bine faptul că secția 
din care face parte „stă bine cu 
planul", că o serie de recente 
inițiative privind reducerea u- 
nor consumuri specifice și de 
materie primă. folosirea inte
grală a timpului de lucru, dau 
bune rezultate. Cu alte cuvinte, 
in vreme ce colegii se află în 
plină campanie de economii, ea 
își poate permite, (tocmai din 
acest motiv. în bună măsură) 
să desfășoare o proprie „campa
nie de risipă" ! Cit de dăună
toare este aceasta din urmă — 
în ciuda aspectului său aparent 
mărunt — și cit de penibilă se 
recomandă ipostaza celui care 
o practică, ni se pare de pri
sos să argumentăm.

• Indolentii 
trebuie educați, 
dar totodată puși 
să plătească...

Este ora unsprezece. Mi-am 
propus, cu aproximativ patru 
ceasuri in urmă, să urmăresc 
modul m care lucrează cițiva ti
neri din cadrul șantierului trei 
al întreprinderii de construcții 
și reparații din Capitala, să ob
serv dacă activitatea desfășurată 
de aceștia poartă sau nu pece
tea unei preocupări sistematice 
pentru buna gospodărire a ma
terialelor. a timpului de lucru, 
pentru realizarea de economii.

...La un punct de lucru, doi 
tineri manipulează niște cără
mizi : aparent nimic deosebit, 
și totuși...

— Aceste cărămizi trebuie 
neapărat trintite, sfărimate 9

— Așa e pe șantier, replică 
arțăgos Mihai Dimiu. De altlel 
depozitul are destule cărămizi.

Și cei- doi continuă... lucrul ; 
acum cărămizile sint manipu
late cu mai multă grijă parcă ; 
în schimb, operația se desfășoa
ră în ritm de „melc".

— Avem tot timpul, pînă la 
prinz, să încheiem această ope
rație. așa că...

— Dacă ați lucra în ritm nor
mal, ați putea economisi un 
ceas sau două ; in acest inter
val s-ar putea realiza o altă 
activitate utilă șantierului.

— E adevărat, opinează fără 
chef colegul lui Dimiu. Mircea 
Maju. Să știți însă că mai sînt

și alți tineri pe șantier care ar 
putea munci mai bine, ar avea 
posibilitatea să economisească 
materiale și nu o fac.

Drept să spunem nu ne aștep
tam la un atit de pronunțat, spi
rit polemic : ceea ce-i conso
lează pe cei doi tineri este că 
nu sint singurii de pe șantier 
care se complac in dulcea lene 
a risipei. Și, din păcate, chiar 
așa și este. O pot confirma, de 
pildă, atitudinile lui L. Petriea 
sau D. Cloșca. Pentru a pune 
la punct un amestec de ciment 
(operația Plltea fi realizată in 
maximum o jumătate de ceas), 
lui D. Cloșca i-au fost necesare 
nu mai puțin de... două ceasuri 
și — in loc de un sac de ci
ment — un sac și un sfert 1

— Știi că pe șantierul pe care 
lucrezi se desfășoară in prezent 
o largă inițiativă pentru reali
zarea de economii, pentru gos- 
podărirea cit mai judicioasă a 
avutului obștesc ?

— Cum să nu, dar uneori se 
intimplă să mai greșești ; am 
să recuperez paguba clnar in 
partea a doua a programului, 
vă rog să mă credeți, ne asi
gură D. Cloșca.

Nici că se poate parcă un ra
ționament mai ușuratec. o com
portare mai superficială. Gravă 

ni se pare nu numai risipa pro- 
priu-zisă a unui material de 
construcție atit de important 
cum este cimentul, cit mai ales
atitudinea care o generează.

— Desigur că, reiata șeful de
echipă V. Mitea, 
corectitudinea și 
constantă pentru 

raportate la 
preocuparea 
gospodărirea

eficientă a materialelor, a tim
pului de lucru, de care dau do
vadă majoritatea cadrelor tine
re care muncesc pe șantier, pa
gubele produse de resipitorii 
depistați de dv. ies cu atit mai 
pregnant în evidentă. Aparent 
asemenea- deficiente pot niirea 
mărunte : totuși micile risipe 
individuale ajung pină la urmă 
să influențeze cotele de consu
muri specifice ale întregului 
șantier.

Să fie însă nevoie de in
vitații speciale pentru ca 
tinerii la care ne-am referit — 
cam de multișor trecuți de virsta 
capriciilor gen. „dacă nu-mi 
cumperi un balon colorat sau 
o înghețată, nu mănînc felul in- 
tii..." — să înțeleagă ..secretul" 
unor elementare îndatoriri de 
serviciu, unor imperative a că
ror lămurire ni se pare de pri
sos ?

ANDREI BARSAN

„Suveranitatea de stat“ )
Subintitulată semnificativ 

„studiu critic", cartea profe
sorului Gheorghe Moca, re
cent apărută în Editura poli
tică. se prezintă ca un demers 
în repertoriul de teorii lan
sate în sfera politologiei și 
a dreptului internațional în 
legătură cu noțiunea atit. de 
disputată astăzi a suverani
tății de stat.

Subliniind faptul că evan
taiul teoriilor burgheze este 
deosebit de eterogen, autorul 
desprinde ideea de fond că, 
totuși, in general ele șe întil- 
nesc într-un punct comun de
semnat de tendințele îndrep
tate spre contestarea, mini
malizarea sau negarea nihi
listă a îndreptățirii politice și 
juridice de afirmare suve
rană a statelor. Eie că este 
vorba despre „suveranitatea 
relativă" sau „limitată", de 
„bipolarism". sau de „poli
tica puterii", toate aceste 
teorii — deși aparent sînt di
ferențiate — atestă tendința 
justificării unor inegalități de 
sorginte imperialistă iu ra
porturile dintre state. Opinia 
justificată a autorului cărții 
este că. dincolo de pretenți
ile de a fi științifice, de a șa 
mula pe realitățile contem
porane, teoriile in cauză tind 
sâ substituie drepturilor ina
lienabile ale statelor de a 
participa egal și activ la viața 
comunității mondiale, crite
riul forței, al puterii militare 
și economice. în acest sens 
se argumentează că dind o 
interpretare falsă și tendinți- 
oasă condițiilor noi create de 
actualul progres tehnic și 
științific, de necesitatea pe 
care acesta o reclamă in ve

derea accelerării ritmului co
operării multilaterale dintre 
state, reprezentanții ideolo
giei burgheze consideră că 
tocmai împlinirea acestor de
ziderate constituie motivele 
care ar așeza statele pe o șca- 
ră ierarhică în care rolul 
principal in departajarea lor 
l-gr avea potențialul militar 
și economic.

Teoriile despre „suverani
tatea limitată", sau „bipola
rism" propun o falsă suvera
nitate, aceea a puterii, a dic
taturii forței asupra dreptu-
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lui. împart lumea in puter
nici și in slabi, vor să acre
diteze juridic dominația ce
lor mai tari. Ca atare, neagă 
orice drept căci acesta nu se 
poate clădi decit pe baza e- 
galității între părți. De fapt, 
conchide autorul, actuala dis
pută în jurul noțiunii de su
veranitate de stat se în
scrie ca un punct fierbinte 
in disputa generală dintre 
forțele conservatoare și pro
gresiste contemporane, con
testarea drepturilor la 
suveranitate a tuturor sta
telor nefiind altceva decit 
expresia spiritului reacțio
nar al celor ce încearcă 
să bareze calea dez
voltării libere și neatirnate a 
tuturor popoarelor.

Pe bună dreptate, sublinia
ză Gheorghe Moca, legitimi
tatea ideii de suveranitate

este astăzi mai mult decit o 
problemă teoretică, este de 
natură politică. Succesele 
tot mai mari pe care le în
registrează popoarele lumii 
iubitoare de pace și indepen
dență, fac dovada de netăgă
duit a viabilității ideii de su
veranitate ca o premisă fi
rească și necesară a marșu
lui ascendent al popoarelor 
pe drumul prosperității, 
pentru o viață mai buna, 
in care ființa proprie a fie
căruia să fie pusă la a- 
dâpost de imixtiuni din a- 
fară. de amenințări cu forța, 
asigurindu-i-se condițiile vi
nei vieți libere, dreptul unei 
participări active la viata 
comunității mondiale a sta
telor. Este exact dezideratul 
pe care refuză să-l recu
noască contestatarii burghezi 
ai conceptului suveranității 
de stat.

G. TRAIAN

*) Gheorghe Moca — Edi
tura politică

iaXprogre.su
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stal al Re
publicii Socialiste România, a primit din partea secretarului 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, tovarășul LEONID BREJNEV. următoarea telegramă :

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit 
dumneavoastră, comuniștilor din România .și întregului popor 
român un salut cordial și cele mai bune urări de succes în 
realizarea programului de edificare a societății socialiste.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România a primit din partea 
președintelui Consiliului Comandamentului Revoluției al Repu- 
publieii Arabe Libiene, col. MOAMER EL GEDDAFI, următoarea 
telegramă :

Apreciez foarte mult mesajul dumneavoastră de felicitări 
adresat cu ocazia celei de-a 4-a aniversări a revoluției de la 
1 septembrie.

Adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personala 
dumneavoastră, de pace si prosperitate poporului frate roman.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis pre
ședintelui Consilului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, 
tovarășul JENO FOCK, următoarea telegramă :

Vestea încetării premature din viață a tovarășului Valyi Peter, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare.’ ne-a întristat profund.

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România și al meu personal vă adresez cele mai sincere con
doleanțe. iar familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurei-, 
a primit marți la amiază pe 
John Peyton, ministrul transpor
turilor al Marii Britanii, care 
efectuează o vizită în țara noas- 
tră.

La primire, 
tr-o atmosferă de 

Ionel 
al

a participt 
prim-adjunct

desfășurată în- 
cordialitate, 
Diaconescu, 
ministrului

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu Miron Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Constantin Stătescu 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Nicolae Ghenea adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, au 
exprimat, marți după-amiază, 
condoleanțe ambasadorului Sue
diei la București. Per Otto 
Rathsman, în legătură cu Înce
tarea din viață a Maiestății Sale 
regele Gustaf al VI-lea Adolf.

S-a semnat în cartea de con
doleanțe și s-a păstrat un mo
ment de reculegere in fața por
tretului Îndoliat al defunctului.

în continuarea vizitei pe oare 
o fac în țara noastră, membrii 
delegației’ Partidului Comunist 

din Australia au fost oaspeții 
județelor Sibiu și Timiș.

Marți dimineața a părăsit 
Capitala, indreptindu-se spre 
Moscova, tovarășul Vasile Pati- 

’ li neț. ministrul economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții, care va face o vizită

CASELE DE CULTURĂ
(Urmare din pag. 1)

— oferind publicului un tablou 
schițat inabil. ..pe loc. la ve
dere" — il avertiza mărinimos : 
..Dacă-1 cumpără cineva, poate 
pun și o semnătură" (Vezi, dra- 
aă-doamne, semnătura ilustru
lui om de artă făcea să crească 
valoarea operei !).

— Sînt realmente indignat, 
ne-a mărturisit unul din cei 
care părăsiseră ostentativ sala, 
tinârul și talentatul poet vil- 
cean George Țărnea. Nu înțeleg 
cum a fost posibil ca această 
instituție de cultură să gireze 
un asemenea spectacol ?

Exprimată astfel, nedumeri
rea aceasta — care era a majo
rității spectatorilor — avea mai 
muit o semnificație retorică. 
Lucrurile erau cum nu se poate 
mai clare pentru toată lumea. 
Non-arta, lipsa de gust și 
de bun simț proliferaseră pe 
terenul favorabil al unei plat
forme culturale neexigente, al 
absenței criteriilor artistice, al 
mediocrității menifestate deo
potrivă de realizatorii și de 
organizatorii spectacolului a- 
mintit. Ne-am pus întrebarea 
dacă nu cumva spectacolul res
pectiv era doar un accident în 
viața instituției. Ei bine. nu. Din 
programul casei municipale de 
cultură din Rm. Vîlcea lipsesc 
acțiunile sistematice de difuzare 
a culturii in rindurile publicu
lui. a tinerilor creatori indeo- 
sebi. în cadrul cenaclului lite
rar „Anton Pann" care re
unește numeroși iubitori de 
literatură, mai ales tineri 
lunii dintre ei. realmente înzes
trați) se preconiza — conform 
planului anual al casei munici
pale de cultură — organizarea 
lunară a unor simpozioane pe 
teme ca ..Noi orientări în poe
zia contemporană". ..Eroii ro
manului socialist" șl altele. To
tul a rămas doar pe hîrtie. Ce
naclul plastic promisese și el 
inițierea unui ciclu de expu
neri pe probleme de istoria și 
teoria artei, ca și organizarea 
unei tabere de creație la Lotru. 
Si aici s-a rămas la stadiul 
promisiunilor neonorate.

Am stat de vorbă cu doi ti
neri plasticieni localnici. Dan 
Strimbu și Victor Stama. A- 
mindoi s-au ilustrat în cadrul 
unor expoziții personale nota
bile. Dar amîndoi ne-au mărtu
risit că ar fi dorit să poată as
culta un punct de vedere auto
rizat asupra creației lor, venind 
de la un critic de artă. Nimeni 
nu le-a facilitat împlinirea unui 
asemenea deziderat legitim. Asta 
deși la punctul 6 din capitolul 
III („Acțiuni dedicate tineri
lor") din planul anual de ac
tivități al casei municipale de 
cultură se preconizau și întîl— 
niri cu scriitori, critici de artă, 
muzicieni, evident nerealizate, 
în aceste condiții principalul 
canal de difuzare a culturii în

DE MINIȘTRI
transporturilor și telecomunica
țiilor.

A fost prezent Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Bri- ; 
tanii la București.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au 
fost discutate probleme privind 
posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor de colaborare și coope
rare în domeniul transporturilor | 
între cele două țări.

în U.R.S.S. la invitația condu
cerilor Ministerului Industriei 
Forestiere și de Prelucrare a 
Lemnului și Ministerului In
dustriei Celulozei și Hîrtiei.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri, s-a înapoiat în Capi
tală. delegația Uniunii Ti
neretului Comunist, con
dusă de tovarășul Panteli- 
mon Găvânescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., care la invi
tația Federației Tineretului 
Comunist Italian (F.G.C.I.) și 
a Mișcării Tineretului De- 
mocrat-Creștin din Italia, a 
efectuat o vizită, în această 
țară.

La sosire, pe aeroportul 
București-Otopeni, delegația, 
a fost salutată de tovarășa 
Cristina Luca, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

rindul tinerilor rămîne. la casa 
municipală de cultură din Rm. 
Vîlcea, ...cercul rebusist „Oe- 
dip". care — organizînd con
cursuri periodice de dezlegări 
enigmistice — mai amintește 
cind și cind de Eminescu. E- 
nescu sau Brâncuși. de atitea și 
atîtea valori ale culturii națio
nale și universale ale căror 
nume sînt absente sau îngrijo
rător de rar rostite în cadrul 
programelor curente ale unei 
instituții, repetăm, de cultură.

— Problema difuzării cultu
rii în rindul tinerilor, a găsirii 
celor mai adecvate modalități 
pentru aceasta, figurează pe a- 
genda preocupărilor noastre — 
ne-a declarat tovarășul Nicolae 
Rizea. prim-secretar al comi
tetului municipal Rm. Vîlcea al 
U.T.C. Intenționăm să diver
sificăm activitățile din cadrul 
TIN-CLUBULUI. profilat deo
camdată doar pe educația mu
zicală. Vom reorganiza, de ase
menea. activitatea societății 
cultural-artistice a elevilor din 
municipiu. Sperăm ca. în acest 
fel. și printr-o conlucrare mai 
bună cu instituțiile specializate 
să Înlăturăm lipsurile existente 
în acest domeniu, tinsuri de 
care. într-o anumită măsură, 
ne facem vinovați.

Este un punct de vedere lu
cid. responsabil. Sâ așteptăm 
efectele practice ale unui ase
menea mod de a privi lucru
rile.

★

Rm. Vîlcea se află la numai 
60 km de Pitești. Dar distanța 
ce desparte casele de cultură 
ale celor două municipii este 
mult mai mare. Deosebirile tin 
nu numai de stilurile diferite 
de muncă. ci si de concepția 
diametral opusă cu privire la 
menirea si rosturile instituției 
însăși. Nu vom spune că la Pa
latul Culturii din Pitești totul 
merită calificative superlative. 
Dar aici este vizibilă — și dis
cuția noastră cu Valeriu Do- 
brin. directorul instituției, a e- 
videntiat pregnant acest lucru 
— preocuparea constantă de a 
difuza cultura, de a asigura ma
nifestărilor nu numai un con
ținut educativ, ci și o ținută 
superioară. Dar să recurgem la 
forța incontestabilă a exemple
lor.

Aici, la Pitești, se desfășoară 
de cîțiva ani un curs intitulat 
„Mic dicționar enciclopedic", cu 
o periodicitate bilunară. în ca
drul căruia au loc medalioane 
pe teme diverse, foarte gustate 
de public. De ce ? Tocmai pen
tru că ele sînt circumscrise 
universului peren si fascinant 
al culturii românești si univer
sale. Spicuim la întîmplare 
cîteva teme din programul a- 
cestui an : ..Schiller și Simfonia 
a IX-a de Beethoven". ..Mio
rița". ..Cind poeții fac muzică". 
..Romanul cavaleresc". ..Dra
gostea — o temă umană" (,,Ro

NOUL AN ȘCOLAR A ÎNCEPUT 
SUB SEMNUL ANGAJĂRII TOTALE, 

ÎNSUFLEȚITE, DE A ÎNDEPLINI 

ÎNDEMNURILE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

In telegrame adresate secretarului general al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, elevii, studenții și cadrele didactice 
iși exprimă hotârirea să facă din acest an de invățămint un an 
de succese în pregătirea pentru muncă și viață.

Pe adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Roman, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au continuat să sosească tele
grame din partea a mii de ca
dre didactice, elevi și studenți 
care, cu prilejul deschiderii nou
lui an de invățămint, exprimă 
recunoștința fierbinte partidului, 
secretarului său general pentru 
condițiile minunate create dez
voltării școlii românești, pregă
tirii multilaterale și afirmării 
tinerei generații a patriei noas
tre. în telegrame sînt exprimate, 
totodată, angajamentele de a în
făptui consecvent sarcinile și 
îndemnurile conținute în Me
sajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adresat tineretului 
studios și cadrelor didactice, 
precum și hotăririle Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie a.c. cu 
privire la dezvoltarea și per
fecționarea învățămintului.

Dînd glas sentimentelor de 
gratitudine pentru grija neobo
sită pe care secretarul general 
al partidului o poartă dezvoltă
rii învățămintului, telegrama 
corpului profesoral și tineretu
lui studios din Universitatea 
București arată : „Creșterea a- 
portului învățămintului superi
or la ridicarea nivelului spiri
tual al întregului popor consti
tuie obiective fundamentale ale 
activității noastre. Vom perfec
ționa activitatea de educație a 
studenților, prin creșterea va
lorii educative a fiecărei disci
pline, prin accentuarea caracte
rului unitar al procesului in- 
structiv-educativ, prin întărirea 
continuă a legăturii învățămin
tului cu viața.

Vă asigurăm iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că îndeplini

Pregătirea 
complexă 

pentru 
producție 
(Urmare din pag. 1) 

procentele de promovabili- 
tate ale Centrului universitar
Galați au înregistrat valori 
mici. Chiar în acest an după

meo și .Tulieta" de Prokofiev, 
..Shakespeare și iubirea tra
gică"). Evident că ceea ce deter
mină larga audiență a publicu
lui la aceste medalioane este 
situarea lor mai sus — uneori 
foarte sus — de linia minimei 
rezistente.

A intrat de asemenea în 
practica organizatorilor de la 
Palatul Culturii din Pitești fa
cilitarea contactului tinerilor 
cu personalități de marcă ale 
vieții noastre cultural-artistice 
și științifice. Mai demult au 
poposit aici Romulus Vulpescu 
și rapsodul Tudor Gheorghe. 
Cu puțin timp in urmă, poetul 
Adrian Păunescu a purtat un 
animat dialog ..Despre poezie 
și altele", cu largul auditoriu 
Drezent la întîlnirea de la Pa
latul Culturii. Manifestările pe
riodice intitulate „Fragmenta- 
rium". in cadrul cărora. în de
curs de o oră-o oră și jumă
tate. sint dezbătute, cu ajuto
rul unor lectori competenti. a- 
vizati. mai multe teme dintre 
cele mai diverse, fiecăruia acor- 
dindu-i-se 10—15 minute, se re
marcă prin formula inspirată, 
care prezintă nu numai avanta
jul de a interesa pături foarte 
eterogene ale publicului, ci și 
pe acela că. în afară de temele 
pentru care spectatorul a venit 
în mod expres la manifestare, 
el mai poate lua contact si cu 
universul altora, facilitîndu-i-se 
astfel accesul către zone noi de 
interes cultural.

Sigur că. intr-un asemenea 
climat, talentele tinere se pot 
dezvolta frumos. Nu intimplă- 
tor poeți din cenaclul literar 
„Liviu Rebreanu" al Palatului 
culturii din Pitești, cum ar fi 
Ludmila Ghițescu. Otilia Nico- 
lescu. Dan Rotaru. George Cris- 
tea Nicolescu si alții au debu
tat deja editorial sau se află 
în pragul apariției primului 
volum, iar pictori ca Ion G. 
Vrăneanțu. Sorin Ilfoveanu si 
alții au cunoscut consacrarea 
pe plan national si chiar inter
national.

Toate activitățile notabile 
initiate de Palatul Culturii, se 
petrec (nota bene 1) într-un 
oraș în care, spre deosebire de 
Rm. Vîlcea. există si teatru 
profesionist și casă de cultură a 
sindicatelor și o alta a elevilor 
și studenților și un „Tehnic- 
club". Dar, așa cum spuneam, 
deosebirea dintre cele două 
instituții de cultură investigate 
de noi este determinată nu atît 
de condițiile concrete dintr-un 
loc sau altul, ci de un anumit 
mod de a convene finalitatea 
activității instituțiilor de cul
tură.

Evident, nu puteam epuiza 
toate aspectele presupuse de în
trebarea din titlul anchetei de 
fată. Ne nroounem. de aceea, 
să o continuăm metodic si in 
alte arii geografice și ne alte 
coordonate problematice. 

rea mărețelor obiective pe care 
le-ați pus în fața noastra va 
sta in permanență în centrul 
activității organizațiilor de par
tid și de tineret, a tuturor ca
drelor didactice și studenților 
din Universitate.

Conștienți de faptul că dato
răm conducerii de partid și de 
stat minunatele condiții materi
ale și de ambianță spirituală in 
care ne desfășurăm activitatea 
— se spune în telegrama colec
tivului de cadre didactice și 
studenți ai Institutului pedago
gic Bacău — dorim să vă rapor
tăm că perioada de vară a fost 
pentru noi o vacanță activă, in 
care am realizat noi pași spre 
dezvoltarea și perfecționarea 
bazei materiale și metodologice 
a muncii noastre. Cu contribuția 
cadrelor didactice și a studen
ților, care au lucrat umăr la 
umăr, am reutilat și modernizat 
laboratoare, ateliere și am ex
tins lotul agricol al institutului. 
Am reorganizat biblioteca și 
cabinetul de științe sociale, asi- 
gurînd astfel condiții mai bune 
pentru pregătirea viitoarelor 
cadre didactice.

Eforturile noastre — sublinia
ză consiliul de conducere al 
Liceului „Matei Basarab" — 
vor fi concentrate in scopul le
gării învățămintului de practi
că. al cultivării dragostei față 
de munca fizică, sădind în su
fletele elevilor cele mai înalte 
sentimente de stimă și iubire 
față de partid și patria noastră 
socialistă, față de conducătorii 
partidului și statului nostru.

Recunoscători din toată ființa 
noastră pentru activitatea deo
sebită ce o desfășurați în ridi
carea continuă a României pe noi

sesiunea din vară. Care 
sînt obiectivele asociațiilor 
studenților comuniști in acest 
domeniu ?

— Este adevărat că exigența 
îndreptățită a cadrelor didac
tice coroborată cu o serie de a- 
titudini negative din rindul stu
denților a dus la obținerea unor 
astfel de nedorite „recorduri". 
Pornim însă in acest an ]a drum 
eu ferma hotărîre de a acționa 
împotriva mediocrității, delă
sării, chiulului. Pornim de 
la premisa îndeplinirii unui sta
giu de practică mai adecvat spe
cialiștilor față de alți ani. fapt 
care va conferi și pregătirii teo
retice o bază calitativă sporiiă. 
Apoi, vom analiza cu multă res
ponsabilitate și exigență în a- 
dunările de dare de seamă și a- 
legeri care vor avea loc la în
ceputul semestrului comporta
rea profesională a fiecărui stu
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(Urmare din pag. I) /

ale unui cîmp magnetic, de evoluție socialistă a țării, care j 
trebuie urmărite fără abatere. „Omul nostru", adică tipul la \ 
care ne referim, este gata să organizeze două ședințe fulmi- J 
nante în orima săptămînă de la apariția unei hotoriri, să \ 
facă grafice, să elaboreze un studiu, pentru ca să uite totul / 
apoi, să transforme cuvintul viu în literă moartă, așteptînd ț 
un alt impuls, pe care să-l înghită la fel de imperturbabil. / 
Mă gîndesc, de pildă, la principiul organizării științifice a \ 
producției, absolut necesar unei economii dinamice, cu struc- / 
turi moderne, adaptate unei realități economice în continuă ) 
mișcare. Era vorba, cred, de o atitudine deschisă, o trasă- N 
tură permanentă a ’ organizatorului și conducătorului de uni- j 
tate productivă, de căutarea neîncetată a unor soluții. Un C 
cunoscut savant spunea că o bună organizare a muncii poare ) 
transforma intr-un timp foarte scurt niște analfabeți in laureați \ 
ai premiului Nobel, ceea ce este o exagerare, desigur, me- / 
nită a sublinia virtuțile unui sistem de cercetare bine pus la \ 
punct. Nici un fel de fetișism nu trebuie acceptat, chiar dacă > 
este susținut de personalități ilustre. Cu toate acestea, se știe \ 
prea bine că organizarea este astăzi un factor economic de / 
prim ordin, iar preocuparea de a asigura cadre mai propice \ 
activității productive ar trebui să ocupe o parte din timpul C 
nostru, ceea ce ar pretinde o mai mare aplicație, un antre- \ 
nament intelectual susținut și sfînta nemulțumire față de ✓ 
ceea ce am realizat, dorința de a face mai bine. \

A doua trăsătură psihologică este un fel de lege a mini- / 
inului efort, derivată din cea de mai sus. „Leneșul mai mult ) 
aleargă" spune proverbul românesc, lata că s-a adaptat și \ 
el, aleargă numai cu' picioarele, iar cu mintea stă. Interesul J 
lui, așa cum am mai spus, este de a ieși bine pină miine. \ 
Nu-I interesează nici măcar săptămînă viitoare. De aceea, / 
el ia în discuție numai factorii imediați, refuzind perspectiva, \ 
pentru că îl obosește. A incerca să determini viitorul este Z 
mult mai greu decît a privi prezentul pe furiș. Imi amintesc, \ 
de pildă, ochii arși de nesomn, temperatura la care se con- Z 
suma gindirea unui inginer din Bacău, care se angajase, \ 
împreună cu întreprinderea, să îndeplinească cincinalul în pa- / 
tru ani. El luase în considerare toate elementele ce urmau să \ 
se producă in județ și în oraș, conformația forței de muncă, 
elementele de noutate dintr-o altă ramură industrială etc. C 
Gradul lui de implicare în toate aspectele dezvoltării județu- 4 
lui creștea enorm. Nu-i mai era indiferent cum se desfășoară f 
învățămintul profesional, nici dacă aprovizionarea construe- 1 
tarului cu materiale se face ritmic ș.a.m.d. Membru al co- ( 
misiei economice a județului, se exercita multilateral, depășind J 
aria strictă a preocupărilor întreprinderii sale, înțelegind că S 
numai așa putea să realizeze ceea ce-și propusese. J

Am putea deosebi tipul angajat de cel inert și după modul \ 
de considerare a prezentului. Pentru cel dinții prezentul se / 
naște din viitor, el privește înainte, văzind realitatea in miș- j 
care. Celălalt stă cu fața spre trecut, înțelegind actualitatea ( 
retroactiv. Dacă ii vorbești de prezența calculatoarelor in \ 
școli, îți ride în nas, spunînd că ești cu capul in nori, fiindcă. C 
poate, ar mai trebui să crească și numărul băncilor. Deși- ) 
gur, uită că nici nu e nevoie, de o asemenea creștere, fiindcă f 
elevul lucrează astăzi și în cabinete, 
speciale, după discipline, înzestrate 
tive. Sala de clasă tradițională, cu 
va fi în curind o amintire. Doar el, 
și, deci, la evoluție, privește lumea 
împartă soarta cu tipul uman de care vorbeam.

trepte de progres și prosperita
te, pentru afirmarea ei liberă și 
suverană în rîndul națiunilor 
lumii, noi, cadrele didactice și 
elevii de la Liceul „loan Sla
vici" din Arad, in frunte cu 
comuniștii, — se arată intr-o 
altă telegramă — vă încredin
țăm. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
a asigura înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a învățămin
tului.

Tn telegrama organizației de 
partid, organizațiilor de tineret, 
precum și a întregului colectiv 
didactic al Liceului nr. 11 cu 
limba de predare maghiară din 
Cluj, se exprimă recunoștința 
pentru condițiile create în ve
derea bunei funcționări a liceu
lui, ca urmare a amplului pro
gram de dezvoltare și perfecțio
nare a învățămintului în Re
publica Socialistă România, 
elaborat la Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973. care con
stituie o nouă mărturie străluci
tă a rezolvării in spirit marxist- 
leninist a dezvoltării învățămin
tului în limbile naționalităților 
conlocuitoare.

Colectivul de cadre didactice 
și elevii Liceului pedagogie 
Focșani — se sublinază intr-o 
altă telegramă — vă mulțumesc 
din inimă pentru minunatul dar 
ce li s-a făcut cu ocazia deschi
derii anului școlar 1973—1974 : 
noul local de școală cu 21 săli 
de clasă, dotări moderne ale la
boratoarelor, care asigură con
diții cit mai bune pentru des
fășurarea muncii noastre.

Telegrame similare au mai 
trimis cadrele didactice, stu
denții și elevii de la nume
roase alte instituții de învăță- 
mînt superior, licee și școli ge
nerale din țară.

dent. De asemenea, deoarece nu 
toate mandatele de reprezentare 
a studenților în consilii profeso
rale și senate sint justificate de 
o prezență activă corespunză
toare, vom alege numai pe a- 
cei studenți capabili să mani
feste opinii critice, constructive, 
care să nu mai fie inhibați de 
temeri nejustifieate în forurile 
de conducere colectivă. în cadrul 
cărora studenții sint chemați să 
se manifeste pozitiv prin con
tribuții eficiente la perfecționa
rea învățămintului. In acest 
sens, dorim să solicităm tutu
ror studenților propuneri con
crete pentru îmbunătățirea ac
tivității profesionale, a calității 
documentării, propuneri pentru 
diversificarea activităților cul- 
tural-artistice, sportive, de tu
rism etc. Vom analiza cit mai 
repede aceste propuneri pentru 
a fi discutate in consilii și se
nate, pentru a le aplica in prac
tică.

în laboratoare, Io mese 
cu instalații și dispozi- 
pereții goi și cu bănci 
cel inert la organizare 
deandoaselea. Sper sâ

OASPEțl Al FESTIVALULUI 
INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU''

• YEHUDI MENUHIN

— Iată, vă revedem pe 
scena Atheneului lăsind 
la o parte alte turnee și 
spectacole ca sâ veniți, 
in semn de omagiu. la 
Festivalul ..George Enes
cu". Aș dori să ne spu
neți pe scurt istoricul 
primei cunoștințe cu E- 
nescu.

— L-am cunoscut prima 
dată la Paris pe cind eram 
copil. Apoi părinții m-au a- 
dus in România, la Enescu 
acasă unde am luat lecții de

• PHILIPPE ENTREMONT
— Turneele dv. va 

poartă din Europa în 
Australia. din America 
de Sud în Japonia și a- 
proape an de an vă aflați 
cite 3—4 luni în Statele 
Unite. Acum ați făcut cu
noștință cu publicul unei 
țări, pe care o vizitați 
pentru prima dată : 
România, și implicit, cu 
manifestările muzicale în
chinate memoriei lui 
George Enescu. L-ați cu
noscut ?

— Păstrez și azi imaginea sa 
optică și sonora, din sala Ga- 
veau din Paris, unde am avut 
prilejul să-l ascult eu un an 
înainte de a se sfirși din 
viață. M-a impresionat pro
fund. Ca și lucrările sale, de

INTR-UN TIMP RECORD 
TREI RECORDURI

Miami Beach. Moscova, Teheran... Trei orașe cu renume, si
tuate în trei colțuri ale lumii, de care Nicu Gingâ. cel mai tinăr 
component al lotului republican de lupte, iși va aminti cu multă 
plăcere. Acestea au însemnat pentru campionul nostru la cate
goria „muscă" (52 kg) intrarea pe poarta marilor performanțe 
mondiale. In decurs de aproape o lună de zile, el a obținut trei 
victorii de prestigiu in confruntări internaționale de anvergură. 
Dar să reconstituim...

...La 17 ani, Nicu Gingă iși 
încearcă forțele intr-un concurs 
de masă. în comuna natală, Gos- 
tinu (Ilfov). Se înscrie, apoi. Ia 
secția de lupte a clubului „Ra
pid" din Capitală, unde se pre
gătește sub îndrumarea antre
norului Marin Belușica, fost 
campion național, care îi „șle- 
fuiește", cu migală, calitățile fi
zice native. Curind, elevul Șco
lii profesionale feroviare din 
Giulești începe să se afirme în 
competițiile de tineret, atrăgînd 
atenția tehnicienilor federației 
de specialitate, fiind selecționat 
în lotul republican. Continuă 
să se pregătească cu multă sir- 
guință și în 1972 devine cam
pion european de juniori. Pupă 
numai un an. Nicu Gingă cu
noaște depline satisfacții, cuce
rind șase trofee. Ci.știgă, pe rind, 
titlurile de campion național de 
juniori, la tineret și de seniori. 
La începutul lunii august, face 
o primă deplasare în S.U.A., la 
Miami Beach, gazda Campiona
telor mondiale de juniori. O 
confruntare de amploare, cu ad
versari redutabili, care îi opun 
o dirză rezistentă. Dar. Nicu 
Gingă luptă cu ardoare și ob
ține mult dorita victorie : cuce
rește primul titlu de campion 
mondial de juniori. Revine în 
Capitală cu medalia de aur șl 
după două săptămini urmează 
o nouă deplasare, la Moscova, 
uțlde participă la Jocurile Mon
diale Universitare. Din nou, ti- 
nărul Nicu Gingă se numără 
printre principalii protagoniști 
ai categoriei 52 kg. obținînd. in 
final, medalia de argint. Aceste 
performanțe îi aduc o nouă se

PROGRAMUL II
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PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Telex. 10.05 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 10,25 Publicitate. 10,30 
Telecinemateca pentru tineret : 
..Poveste sîngeroasă". Producție a 
studiourilor cinematografice iugo
slave. 11,50 Popas folcloric la 
poalele Ceahlăului. 12,00 Tele
jurnal. 16.00 Fotbal : Chimia 
Rîmnicu Vîlcea—Glentoran Belfast 
(Cupa Cupelor). Transmisiune di
rectă de Ia Rîmnicu Vîlcea. 17,45 
Muzică populară. 18,00 Telex. 18,05 
Tragerea Pronoexpres. 18,15 Steaua 
polară — emisiune de orientare 
școlară și profesională. 18,35 Re
porterii noștri la festival — Gong 
final. 18.50 Dialog : ., Dimitri e
Cantemir și afirmarea conștiinței 
de sine a poporului român". 19.15 
Publicitate. 19.20 1001 de seri : 
..Istețul Motor-Mouse" (IV). 19.30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20.00 
Cîntecul săptămînii r ..Hora tine
reții". 20.05 Teleobiectiv. 20,20 
Telecinemateca : ..Cocoșatul de la 
Notre Dame". 22,20 24 de ore. 

vioară. Eneseu a fost prin
tre cei mai buni Și mai dragi 
profesori ai mei. Era și foar
te modest, dar exigent. Nu 
mi-a luat niciodată bani 
pântru aceste lecții. Acolo, 
la Paris, prima oară am eîn- 
tat cu Enescu. iar ei m-a a- 
companiat la pian.

— Aș vrea să aflăm cu 
ce alti dirijori români ati 
mai concertat ?

— Colaborarea eu dirijorii 
români, cu orchestrele ro
mâne este frumoasă și de 
lungă tradiție. Mult timp am 
concertat eu George Geor
gescu, apoi Constantin Sil
vestri, Sergiu Celibidache 
și.., cu George Enescu. In 
anul acesta Radio-Laussane

altfel, care se cunoșteau in 
familia mea (tatăl — violonist 
și dirijor : mama — pianistă). 
Sint fericit că pot cînta în ca
drul festivalului care-i poar
tă numele.

— Dispuneți de un 
mare număr de discuri, 
răspîndite pretutindeni. 
Se spune că s-au difuzat 
peste un milion din 
discurile dv. Cum consi
derați rolul înregistrărilor 
pe disc în formarea me
lomanilor ?

— în ultimii ani, se vor
bește tot mai mult de mass- 
medii. și în cadrul acestora, 
discurile sini o formă ex
trem de eficientă de lărgire 
a auditoriului, de antrenare 
a tineretului. în special, pe 
calea apropierii de muzică.

lecționare pentru ediția jubili
ară a Campionatelor mondiale 
de seniori care au avut loc săp- 
tămina trecută la Teheran 
(Iran). Și „mezinul" lotului na
țional de lupte confirmă. Debu
tul său la marea confruntare a 
celor mai valoroși luptători din 
lume se soldează cu o victorie 
strălucită, La 20 de ani. Nicu 
Gingă obține centura de cam
pion mondial.

Așadar, trei performanțe va
loroase, trei „recorduri" reali
zate intr-un timp... record. Fără 
îndoială, laureatul celor trei 
competiții de. la Miami Beach, 
Moscova și Teheran nu se va 
opri aici. Modest și perseverent, 
așa cum îl caracterizează antre
norul emerit Ion Corneanu, cel 
mai tinăr campion al lumii, 
Nicu Gingă vă continua să-și 
îmbogățească palmaresul cu noi 
victorii de prestigiu pentru el 
și pentru sportul românesc.

' M. LERESCU

20,00 O viață pentru o idee : 
Constantin Micuiescu. 20.30 Concert 
de lieduri românești. 20,55 Docu
mentar TV : ..Cei mai viteji și mai 
drepți dintre traci". 21,15 Telex.
21.50 _,Cu tara scrisă în priviri”.
Versuri de : George Lesnea,
Nicolae Stoe, Nicolae Dragoș,
Alexandru Andrițoiu, Franz 
Johannes- Bulhardt, Ion Horea. 
22.00 Dans și muzică de pretutin
deni. Selecțiuni din spectacolul 
prezentat de Ansamblul national 
din Republica Arabă Egipt.
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PROGRAMUL III

9,00 Știri ; 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale ; 9.55
Melodia zilei : „Drumul drept al 
•inereții" de Mauriciu Vescan : 10.00 
Meri di ari-club : 11.00 Știință și teh
nică ; 11.10 Profil pe portativ. 
Leon Goosens ; 11,30 Geografie 
folclorică : Zona Buzăului ; 12.00 
Transmisiuni directe din țară. 
12,10 Invitație în fonotecă ; 12.55 

a difuzat o emisiune de mu
zică populară românească co
mentată și explicată de mine.

— Și acum întrebarea 
noastră tradițională : Cum 
vă simțiți in România ?

— Mă simt excelent „ea 
acasă" după cum spun ro
mânii. Am venit și cu sora 
mea. pianista Hephzibah 
Menuhin, care m-a acompa
niat la acest recital. Festiva
lul este o reușită și un stră
lucit omagiu adus lui Enescu 
și mă bucur că am din nou 
posibilitatea să iau contact 
cu publicul din România, in
struit, pasionat al adevăratei 
muzici clasice, și să-i cunosc 
pe tinerii interpreți români.

ION MARCOVICI

— Ce categorie de pu
blic predomină în sălile 
de concerte în care cîn- 
tați ?

— Sînt prezente cele mai 
diferite categorii, dar pretu
tindeni observ din ce in ce 
mai mult tineret, doritor să 
asculte o muzică bună : re
ceptivitatea maximă față de 
muzica contemporană o are 
tineretul.

— Ați remarcat cumva 
o „priză" mai mare a ti
nerilor interpreți ?

— Nu în mod deosebit, 
deși, intr-un fel. un tinăr 
valoros „trece rampa mai 
ușor".

— Vă rog, in încheiere, 
citeva rinduri pentru ti
nerii auditori români.

— Transmiteți-le toată pre
țuirea și prietenia mea.

ILEANA MARIAN

DEBIT ÎN CEPELE 
EUROPENE 

LA FOTBAL
Astăzi. echipele românești 

participante la noile ediții ale 
cupelor europene vor susține 
primele meciuri. La Belfast, in 
cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni", Dinamo București va 
întilni echipa Crussaders. In 
meciuri contind pentru „Cupa 
U.E.F.A.", la Istanbul, Fener- 
vahee va primi replica echipei 
F. C. Argeș Pitești, iar la Flo
rența. echipa Fiorentina va juca 
în compania Universității Cra
iova. în primul joc al „Cupei 
cupelor", echipa Chimia Rm. 
Vîlcea va întilni. pe teren pro
priu. formația irlandeză Glen- 
toran.

în sfir.șit, în prima „manșă" a 
finalei Cupei balcanice, la Tg. 
Mureș, formația locală A.S.A. 
va întilni cunoscuta formație 
bulgară Lokomotiv Sofia, retu
rul acestei intilniri va avea loc 
la 3 octombrie la Sofia.

• Selecționata de fotbal a țării 
noastre, care se pregătește în 
vederea meciului retur cu e- 
chipa R. D. Germane de la Leip
zig (miercuri. 26 septembrie), 
din cadrul preliminariilor Cam
pionatului mondial, va susține 
astăzi, pe stadionul „23 August", 
un joc de verificare in compa
nia formației braziliene A.B.C. 
Natal. Jocul va începe la ora 
18.00.

j

• în primul tur al concursu
lui internațional de tenis de la 
Los Angeles, jucătorul roman 
Ilie Năstase l-a întrecut cu
6—3. 6—4 pe argentinianul Vas- 
quez. Alte rezultate : Cliff Ric
hey (S.U.A.) — John Ardrews 
(S.U.A.) 3—6, 6—3, 6—3 : Char
les Pasarell (Porto Rico) — 
John Lloyd (Anglia) 6—2, 6—7. 
6—2 ; Pat Cramer (R.S.A.) — 
Jan Kodes (Cehoslovacia) 7—6, 
6—3 ; Alex Mayer (S.U.A.) — 
Brian Teacher (S.U.A.) 6—4.
6— 4 : Phillips Moore (Australia) 
— Ove Bengtsson (Suedia) 6—2.
7— 6.

Melodia zilei ; .13,00 închiderea
emisiunii de dimineață : 17.00
Știrile după-amiezii ; 17.05 Alo,
Radio — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor ; 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Arte plastice ; 
18.10 Dublu recital — Mireille Ma
thieu și Aurelian Andreescu : 18,55 
Melodia zilei : 19.00 în direct... din 
stațiunile viticole Murfatlar, Segfar- 
cea și Bucium : 19,30 știri : 19,35
Casa de discuri „Melodia" : 20,00
Figuri de seamă din istoria cultu
rii românești : Gheorghe Lazăr ; 
21.00 Radio-super-top. Muzică ușoa
ră de peste hotare ; 22,00 Radiojur
nal buletin meteorologic, sport ; 
22.30 Melodia zilei ; 22,35 Vedete aîe 
muzicii ușoare : 23,15 Poetica Ton 
Acsan : 23.20 Pagini din muzica 
contemporană ; 23,55—24,00 Ultimele 
știri.
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Teatrul Național „I.L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) r PRIZONIE
RUL DIN MANHATTAN - ora 
20 : Teatrul ..Lucia Sturdza Bu
la nd ra" (Sala Schitu Măgureanu) , 
JOC DE PISICI — ora 20 ;



de peste hotare
SĂPTĂMÎNĂ 

ROMÂNEASCĂ"
»♦

PUTERNICE PROTESTE ÎMPOTRIVA
REPRESIUNILOR DIN CHILE

DESCHIDEREA SESIUNII

ADUNĂRII GENERALE A O.NĂJ.

u suman
Etapă de o deosebită importanță consacrată ela

borării regulilor care trebuiesc statornicite in
relațiile internaționale

In sala mare a Centrului internațional de conferințe din Ge
neva, a avut Ioc, marți, ședința inaugurală a celei de-a doua 
faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Par
ticipă delegații reprezentînd 33 de state din Europa și Statele 
Unite și Canada. Delegația Republicii Socialiste România este 
condusă de Valentin Lipatti, 
speciale.

înainte de începerea activită
ților propriu-zise ale reuniunii, 
șeful delegației țării-gâzdă, am
basadorul Robert Binschedler, 
care a prezidat prima ședință, 
și șeful delegației suedeze au 
rostit scurte alocuțiuni. în care 

kau evocat memoria lui Gustaf al 
VI-lea Adolf, regele Suediei, iar 
participanții au păstrat un mo
ment de reculegere.

în conți..uare, ambasadorul 
Robert Binschedler a subliniat că 
a doua fază a Conferinței este 
cea a unor activități in comisii 
și subcomisii. Rezultatele a- 
cestor eforturi — a declarat el 
— vor trebui consacrate, pe cit 
posibil, elaborării unor reguli 
cit mai angajante privind com
portamentul statelor in relați
ile noi care trebuie statornicite 
pe continent.

Menționind că cea mai mare 
parte a principiilor evocate la 
Helsinki și care și-au găsit loc 
în discursurile pronunțate și în 
documentele elaborate la prima 
fază a Conferinței general-eu- 
ropene sint cuprinse in Carta 
O.N.U. și în alte documente, 
vorbitorul a subliniat că actu
ala fază a conferinței nu tre
buie să se limiteze doar la re
petarea și confirmarea acestor 
reguli ; ea trebuie să conducă la 
clarificarea, precizarea, concre
tizarea și dezvoltarea acestor 
principii, la eliminarea aplică
rii lor intr-un mod diferit sau 
arbitrar. Președintele ședinței 
a apreciat că în fața reuniunii 
se află sarcini multe și diferite 
și a menționat că eforturile 
desfășurate în cadrul conferin
ței trebuie să fie inspirate de 
pace și dreptate.

Lucrările reuniunii au conti
nuat in cadrul organelor sale 
de lucru : Comisia intîi — pen
tru problemele securității ; Co
misia a doua — pentru coope
rarea în domeniile economic, 
științific și tehnic și al mediu
lui înconjurător ; Comisia a 
treia — pentru cooperarea în 
domeniile culturii, educației, in
formației și contactelor umane. 
Au fost desemnați, prin tragere 
la sorți, președinții care urmea
ză să conducă, fiecare cite o zi, 
potrivit principiului rotației, în 
ordine alfabetică, ședințele ce
lor trei comisii. în perioada 
imediat următoare, comisiile ur
mează a se intruni periodic, 
pentru a examina munca des
fășurată de subcomisii și pen
tru a adopta măsurile necesare 
in vederea bunului mers al lu
crărilor. în zilele următoare, 
este prevăzută începerea acti
vităților in cele zece subcomi
sii ale conferinței.

ambasador însărcinat cu misiuni

de ac- 
...... .......   ___ ___ depin- 
zind însuși succesul conferinței 
— începe sub auspiciile favora
bile create de rezultatele pozi
tive înregistrate la reuniunea 
pregătitoare, ca și la întilnirea 
miniștrilor de externe, in prima 
fază, de la Helsinki. Nu se poate 
face, desigur, abstracție de la 
faptul că, ținînd seama de în
semnătatea deosebită pentru 
destinele Europei a problemelor 
aflate in dezbatere, și punctele 
de vedere sînt uneori foarte di
ferite. fapt explicabil, prin di
versitatea țărilor participan
te. Dar, tocmai de aceea apart 
ca o necesitate imperioasă con
lucrarea tuturor participanților 
în spiritul egalității, înțelegerii 
și respectului reciproc.

Participantă activă la lucrări
le de pînă acum, la eforturile 
pentru buna pregătire și debu
tul cu succes al conferinței, 
România — conform poziției 
sale principiale — este animată 
de hotărirea de a acționa cu 
perseverență pentru ca etapa 
de la Geneva să reprezinte cu 
adevărat o etapă de lucru in
tens pentru elaborarea docu
mentelor ce urmează să fie su
puse aprobării solemne a șefi
lor de stat sau de guvern.

Eveniment de însemnătate is
torică în viața continentului, 
Conferința captează atenția opi
niei publice, a popoarelor euro
pene, care așteaptă ca ea să se 
soldeze cu rezultate complete, 
constructive, dind împlinire as
pirațiilor lor de a trăi în de
plină securitate, într-o Europă 
a păcii și colaborării.

tate ca determinantă — 
tivitatea depusă acum

între 16 și 23 septembrie, 
studioul de radio și televi
ziune „Suddeutsche Rund- 
funk" din
Germania) a programat un 
ciclu de
țării noastre și intitulat „O 
săptămînă românească". în 
cadrul programului vor fi 
prezentate 24 de emisiuni la 
postul de radio „Sudfunk", 
ascultat de 25 de milioane 
de persoane, iar televiziunea 
va difuza, în același inter
val, mai multe filme . pe 
postul local, urmărit de 12 
milioane de telespectatori. O 
amplă emisiune este consa
crată reliefării 
României in politica 
națională, in menținerea cli
matului
Europa. De asemenea, pro
gramul 
emisiuni 
zentată economia 
și relațiile 
germane.
litățile de cooperare multi
laterală dintre cele două țări, 

în aceeași perioadă. Stutt- 
gartul găzduiește o serie de 
manifestări culturale româ
nești, între care expoziția 
fotografică „Tineretul român 
— tradiție și actualitate", 
expuneri la Institutul pentru 
relații culturale cu străină
tatea din localitate, confe
rințe privitoare la România 
contemporană, iar la Camera 
de Comerț și Industrie, con
ferințe referitoare la posibi
litățile de cooperare econo
mică româno—vest-germană.

Stuttgart (R. F.

emisiuni dedicat

rolului 
inter-

de destindere în

include mai multe 
în care este pre- 

României 
româno—vest- 

precum și posibi-

LEONID BREJNEV LA 
SOFIA

• LA 18 SEPTEMBRIE, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Bulgar, la Sofia a sosit într-o 
vizită de prietenie Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. In aceeași 
zi. a avut loc ceremonia în- 
minării Ordinului „Gheorghi 
Dimitrov" .și a Stelei de Erou 
al Republicii Populare Bulga
ria, cu care Leonid Brejnev 
a fost decorat de Consiliul dc 
Stat al R. P. Bulgaria.

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate

După lovitura de stat militară din Chile, șefi de state, orga
nizații internaționale, partide și organizații obștești din diferite 
țări ale lumii continuă să protesteze împotriva răsturnării prin 
forță a guvernului legal de Unitate Națională, împotriva repre
siunilor la care sint supuși patrioții chilieni.

Luind cuvintul în cadrul unui 
miting popular desfășurat la 
Kinshasa, președintele Republi
cii Zair, Mobutu Șese Seko, și-a 
exprimat regretul și amărăciu
nea față de moartea președinte
lui Allende și față de organi
zarea loviturii militare de stat.

într-o declarație dată publici
tății la Hanoi, Prezidiul Comi
tetului Central al Frontului Pa
triei din Vietnam își exprimă 
profunda admirație și prețuire 
față de figura luminoasă a pre
ședintelui Salvador Allende, 
luptător neobosit pentru inde
pendența patriei sale, precum și 
speranța că forțele progresiste 
din Chile, unite in lupta lor îm
potriva reacțiunii, vor dobindi 
victoria, eliberarea și indepen
dența patriei lor.

Federația sindicală mondială 
(F.S.M.) a dat publicității un al 
doilea apel în legătură cu situa
ția forțelor patriotice chiliene. 
Adresat Confederației mondiale 
a muncii, precum și Confedera
ției internaționale a sindicatelor 
libere — C.I.S.L., apelul cere 
„organizarea de acțiuni comune 
de către muncitorii din întreaga 
lume pentru obținerea încetării 
imediate a represiunilor și pen
tru eliberarea deținuților din 
Chile".

în numele a 110 organizații 
din 97 de țări, Federația Inter
națională Democrată a Femeilor 
protestează cu hotărire împotri
va loviturii de stat militare care 
a stăvilit drumul spre democra
ție și progres al poporului chi
lian. într-o 
Consiliului
O.N.U.,
Internațională 
(F.D.I.F.) 
drepturilor și

scrisoare adresată 
de Securitate al 

Federația Democrată 
__'ă a Femeilor 

condamnă lichidarea 
libertăților demo-

cratice în Chile, precum și 
presiunile care au provocat 
mare număr de victime.

Liga Franceză a drepturilor 
omului, neliniștită de proble
mele umanitare puse de repre
siunea militară din Chile, a lan
sat un apel ' similar Consiliului 
de Securitate al O.N.U., precum 
și Crucii Roșii Internaționale.

în cadrul unei reuniuni la care 
au participat reprezentanții or
ganizațiilor de tineret ale Par
tidului Comunist din Belgia, 
Partidului Socialist Belgian, Fe
derației Generale a Muncii din 
Belgia (F.G.T.B.) precum și ale 
altor oragnizații democratice din 
această țară a fost creat un Co
mitet de solidaritate cu poporul 
chilian. Comitetul exprimă pro
funda solidaritate a tineretului 
belgian eu patrioții chilieni care 
luptă împotriva forțelor reac
ționare din țară.

Un grup proeminent de profe
sori universitari americani, 
printre care se numără și pa
tru deținători 
bel, au cerut 
țiunilor Unite 
rile necesare 
terorii in Chile.

Trei uniuni sindicale din Ve
nezuela au hotărit să declare la 
18 septembrie, pentru 30 de mi
nute. o grevă generală in semn 
de protest împotriva loviturii 
militare de stat din Chile și a 
terorii la care sint supuse for
țele progresiste din această țară.

în diverse capitale ale lumii 
continuă să fie organizate de a- 
semenea, manifestații în semn 
de solidaritate cu poporul chi
lian și în memoria președintelui 
Salvador Allende.

In capitala finlandeză a avui

re- 
un

ai Premiului No- 
Organizației Na
șă adopte măsu- 
pentru încetarea

■

Tancuri ale puciștilor pe străzile orașului Santiago de Chile.

în cursul după-amiezii. a a- 
vut loc o ședință a Comitetu
lui de coordonare, 
stabilirii modalităților 
țări neparticipante, 
Mediteranei. să-și facă 
cute punctele de vedere asupra 
securității și cooperării 
pene. După cum a devenit cu
noscut, și-au exprimat dorința 
de a fi invitate la Geneva : Al
geria, Tunisia. R. A. Egipt, Si
ria. Maroc și Israel.

Cea de-a doua fază a confe
rinței, apreciată

consacrată 
in care, 
riverane 

cunos-

, euro

pe bună drep-

Consiliul de Securitate s-a în
trunit, luni seara, la ora 22 și 
40 de minute (ora Bucureștiu- 
lui), într-o ședință de urgență, 
ca urmare a plingerii prezentate 
de Teofilo Acosta, însărcinatul 
ad-interim al misiunii perma
nente a Republicii Cuba pe lin
gă Organizația Națiunilor Unite. 
Cererea de convocare, conținu
tă in două scrisori adresate, in 
zilele de 12 și 13 septembrie, 
președintelui pe luna in curs al 
Consiliului, ambasadorul iugo
slav Lazar Mojsov, aduce drept 
temei actele grave comise de 
forțele armate din Chile prin a- 
tacarea cu arme de foc a Am
basadei cubaneze la Santiago de 
Chile, rănirea unui membru al 
misiunii și agresiunea întreprin
să împotriva vasului comercial 
..Playa larga" în apele interna
ționale.

Deschizind dezbaterile pro- 
priu-zise, ambasadorul cubanez 
Ricardo Alarcon Quesada a de
clarat că aceste acte constituie 
violări grave ale principiilor 
Cartei O.N.U. și ale altor norme 
fundamentale de drept interna
țional. Ambasadorul Alarcon a 
arătat că evenimentele din Chile 
pun in pericol nu numai reali-

zările democratice și socialiste 
din această țară, dar și pacea și 
securitatea internațională.

Luînd cuvintul după ambasa
dorul cubanez, reprezentantul 
autorităților militare de la San
tiago de Chile, Raoul Bazan, 
fără să dezmintă acuzațiile a- 
duse, a încercat să diminueze și 
să minimalizeze gravitatea fap
telor. afirmind că acțiunile în
dreptate împotriva reprezentan
ței diplomatice cubaneze n-ar 
justifica întrunirea Consiliului 
de Securitate.

în cadrul ședinței, violențele 
și actele brutale comise atit im- 
ootriva ambasadei și navei cu
baneze, cit și împotriva mili- 
tanților democrati din Chile au 
fost condamnate și de alți vor
bitori, intre care reprezentantul 
sovietic, Vasili Safronciuk, re
prezentantul R.D.P. a Yemenu
lui, Abdal Yashta, și reprezen
tantul R. P. Chineze, Huang 
Hua. Ei au subliniat pericolul 
pe care il reprezintă aceste acte 
pentru pacea și securitatea in
ternațională, au omagiat memo
ria fostului președinte Allende, 
care a murit ca un erou, la pos
tul său.

Continuă rezistența 
împotriva puciștilor

Scena politică 
dominată zilele 
siunea extraordinară a Camerei 
Comunelor a parlamentului și 
de strategia de rezistentă a sin
dicatului feroviarilor. Suita de 
acțiuni revendicative declanșate 
cu aproape două luni în urmă 
(26 iulie) in sectorul feroviar 
care a urmat eșuării tratative
lor privind soluționarea cereri
lor de majorare a salariilor gre
viștilor a culminat cu greva ge
nerală, nelimitată, de la 23 au
gust, cu demonstrația a peste 
1 800 de muncitori in fața și 
chiar pe culoarele parlamentu
lui și se continuă in prezent în 
mai multe provincii sub formă 
de greve perlate.

In asemenea situație, Ia reco
mandarea ministrului muncii, 
guvernul a convocat parlamen
tul in sesiune extraordinară. A- 
cesta — pe motiv că paralizia 
transporturilor feroviare afec
tează economia țării în ansam
blu —, a adoptat o legislație 
specială privind încetarea ime
diată a grevei, condamnarea la 
doi ani închisoare sau amenda
rea cu 5 000 dolari canadieni a 
muncitorilor care continuă gre
vele. Legislația in vigoare nu 
este fără precedent : guvernul 
canadian a mai pus capăt gre
velor naționale ale feroviarilor 
în 
de 
rii 
rît 
tare și și-au manifestat 
insatisfacție față de 
rezolvării celor mai multe din
tre revendicările lor. Feroviarii 
cer îmbunănățirea condițiilor de 
viață, adoptarea unor măsuri 
energice de combatere a celor 
două fenomene 
riale cu care 
de ani de zile : 
ția. Exprimînd 
lor unuia dintre cele mai puter
nice uniuni sindicale, Derek 
Macdonald, președintele Con
gresului Canadian al Muncii,

canadiană este 
acestea de se-

anii 1950 și 1966 făcind uz 
legi asemănătoare. Muncito- 
canadieni au ripostat holă- 
împotriva măsurii parlamen- 

totala 
amînarea

economice și so- 
sînt confruntați 
șomajul și iufla- 
opinia nembri-

sublinia nefirescul situației unul 
număr relativ mare de 
ai muncii de a trăi sub 
condițiilor minime de 
într-o țară considerată 
dintre cele mai bogate 
me. Un factor care contribuie la 
menținerea statu quo-ului — 
declara Derek Macdonald — 
rămine distribuirea inechitabilă 
a venitului național : in timp 
ce corporațiile au înregistrat

oameni 
nivelul 

viață, 
ca una 
din lu-

IMPLICAȚIILE
GREVEI

FEROVIARILOR
CANADIENI

cele mai mari profituri din ul
timii 12 ani, veniturile oameni
lor muncii au fost minime. In 
1974, mai multe mii de cana
dieni vor rămine fără lucru de
și procentajul șomajului a scă
zut în ultimele 12 luni de la 
6,80 la 5,2 la sută din populația 
aptă de muncă.

Guvernul premierului Tru
deau anunțase încă din momen
tul venirii la putere un program 
de combatere a inflației. Aceasta, 
cu unele fluctuații, a rămas la 
un nivel ridicat, evaluat la peste 
8 la sută, ceea ce a reclamat o 
nouă intervenție guvernamen
tală concretizată intr-un ansam
blu de măsuri destinate să 
completeze programul aniiinfla- 
ționist de acum patru ani. Au

fost blocate prețurile la pro
dusele petroliere, s-au acordat 
subvenții producătorilor de lap
te și griu (in vederea menține
rii unui preț stabil la 
s-a instituit 
exportului de carne, au fost ex
tinse atribuțiile Comisiei de su
praveghere a prețurilor. Sindi
catele au apreciat noua iniția
tivă guvernamentală ca un pa
leativ, subliniind necesitatea a- 
doptării unei politici de ansam
blu, in măsură să stăvilească 
tendințele inflaționiste din eco
nomia canadiană. Insuficiente 
au fost considerate măsurile și 
de Partidul nou democrat care, 
cu cele 31 de mandate de care 
dispune în parlament, a spriji
nit pînă acum 13 proiecte de 
lege înaintate de partidul liberal 
al premierului Trudeau, mino
ritar în forul legislativ, Neode- 
mocrații s-au opus legislației 
antigreviste adoptate recent. 
Depinzind de voturile neodemo- 
craților, liberalii sint nevoiți să 
țină seama de acest factor, fapt 
care se reflectă în atenția acor
dată măsurilor preconizate de 
aceștia : reducerea șomajului, 
alocarea unor fonduri pentru 
cheltuieli destinate ocrotorii să
nătății și asigurărilor sociale, 
sporirea alocațiilor pentru fa
miliile sărace, majorarea pensi
ilor. Datorită programului lor, 
neodemocrații și-au întărit po
zițiile electorale, în schimb, a- 
doptarea legii antigreviste, scă
derea impozitelor federale asu
pra profiturilor corporațiilor 
(cărora, potrivit părerii larg 
răspîndite, le revine principala 
răspundere a fenomenelor infla
ționiste din țară), necontrolarea 
prețurilor la produsele alimen
tare, duc la știrbirea populari
tății liberalilor, într-o perioadă 
cînd își face tot mai mult Ioc 
ideea organizării unor alegeri 
anticipate.

piine).
controlul asupra

DOINA TOPOR

Ioc un miting de masă la care 
au participat reprezentanți ai 
partidului comunist, ai sindica
telor precum și ai altor organi
zații de masă din Finlanda. Au 
fost prezenți președintele Par
tidului Comunist Finlandez, 
Aarne Saarinen, vicepreședinte
le Taiste Sinisale, ministrul e- 
ducației naționale Ulf Sundg- 
vist, precum și alte personali
tăți.

în mai multe orașe din Japo
nia, au avut loc demonstrații și 
mitinguri de solidaritate cu tor
țele progresiste din Chile, cu în
tregul popor chilian aflat în 
luptă pentru democrație și pro
gres.

Peste 10 000 de locuitori ai ca
pitalei peruane au demonstrat 
împotriva loviturii de stat și in 
semn de solidaritate cu poporul 
chilian.

într-o atmosferă festivă, ca
racteristică evenimentelor de o 
asemenea Însemnătate, la se
diul Națiunilor Unite a fost 
inaugurată, marți după-amia- 
ză, cea de-a 28-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Alături 
de importanța problemelor a- 
flate pe ordinea de zi, care se 
referă la principalele domenii 
și aspecte ale cooperării, păcii 
și securității internaționale, ac
tuala sesiune are semnificații 
deosebite, ea avind loc intr-un 
moment in care climatul mon
dial este caracterizat de afirma
rea cursului destinderii.

Discursul de deschidere a se
siunii a fost rostit de președin
tele sesiunii trecute, Stanislav 
Trepezynski, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Po
loniei. Adunarea generală a 
procedat apoi la alegerea noului 
președinte al sesiunii, funcție 
care a revenit ambasadorului 
Leopoldo Benites, reprezentan
tul permanent al Ecuadorului la 
Națiunile Unite.

Intr-un mod oarecum deose
bit față de procedura obișnuită, 
ședința de deschidere a debutat 
cu un punct rezervat, deobicei, 
zilelor următoare ale sesiunii : 
primirea de noi state in rindul 
membrilor O.N.U. Existind deja 
recomandarea Consiliului de 
Securitate in privința aprobării 
cererilor prezentate, a fost pre-

gătit un proiect de rezoluție — 
la care sint .coautoare 68 de sta
te, intre care și România — in 
baza căruia Adunarea Generală 
aprobă admiterea Republicii 
Democrate Germane și a Repu
blicii Federale Germania ca 
membri cu drepturi depline ai 
O.N.U. De asemenea a fost 
prezentat un proiect de rezolu
ție recomandind admiterea in 
O.N.U. a Insulelor Bahamas.

Ambele documente au fost 
aprobate de plenul Adunării Ge
nerale, astfel incit se poate a- 
precia că startul actualei sesiuni 
a O.N.U. s-a produs sub auspi
cii dintre cele mai favorabile, 
nu numai prin efectul pe care 
îl are creșterea la 135 a numă
rului statelor membre — față 
de cei 51 de membri fondatori, 
in 1945 — dar n;ai ales prin 
impactul politic pe care il poate 
avea acest eveniment asupra 
prestigiului, eficacității și rolu
lui celui mai reprezentativ fo
rum internațional. Sporirea nu
mărului membrilor O.N.U. con
stituie in același timp, încă un 
pas important în direcția rea
lizării principiului universalită
ții Organizației.

De menționat că la lucrările 
actualei sesiuni sint invitate, cu 
regim de observatori, delegațiile 
R. P. D. Coreene, Coreei de 
Sud și Republicii Bangladesh.

j
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Republica Chile și-a celebrat 
marți, in condiții dramatice, cea 
de-a 163-a aniversare a Zilei 
independenței — cu peste 5 000 
de susținători ai Guvernului de 
Unitate Populară aflați in în
chisori, cu un număr încă ne
cunoscut de morți și de răniți, 
în urma luptelor provocate de 
lovitura militară de stat. Nici 
un eveniment special nu mar
chează această aniversare. Pa
rada tradițională a fost anulată, 
în țară, continuă incă să ră- 
mină in vigoare interdicțiile de 
circulație, granițele cu țările 
vecine sint inchise, orice legă
turi aeriene cu exteriorul sint 
intrerupte.

Referindu-se la persoanele 
deținute, magistratul Curții Su
preme, Jose Maria Eizaguirre, 
relatează agenția Inter Press 
Service, a confirmat arestarea 
lui Carlos Altamirano, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Socialist din Chile, care este 
închis într-o unitate 
Citind surse militare din San
tiago de Chile, agenția Reuter 
precizează că au fost, de ase
menea, arestați fostul ministru 
de externe, Clodomiro Almeyda, 
fostul ministru al apărării, 
Orlando Letelier, și fostul mi
nistru de interne, Carlos Briones.

Potrivit agenției Reuter, se 
apreciază că în centurile indus
triale din jurul capitalei, adep- 
ții Guvernului de Unitate Popu
lară rezistă încă în fața militari
lor. De asemenea, nu este clară 
situația din portul Valparaiso, 
cel de-al doilea oraș ca mărime 
al țării, unde au fost impuse 
restricții de circulație totale, ca 
urmare a atacării unor posturi 
militare.

militară.

Din Mendoza, localitate situată 
in Argentina, la granița cu 
Chile, corespondentul agenției 
France Presse informează că la 
Buenos Aires a fost creat „Fron
tul Patriotic de Eliberare din 
Chile", la inițiativa fostului am
basador chilian în Cuba, Juan 
Enrique Vega, și a fostului mi
nistru al minelor, Jorge Arrate. 
Organizația își propune să re
grupeze toate partidele și orga
nizațiile politice de stingă care 
aparțineau sau sprijineau miș
carea de Unitate Populară ini
țiată de Salvador Allende. 
Obiectivul principal al Frontului 
Patriotic ar fi „organizarea re
zistenței față de noul guvern 
militar, atit în interiorul, cit și 
în exteriorul Republicii Chile".

★
Agenția Inter Press Service 

anunță că 11 parlamentari chi
lieni, membri ai Partidului De- 
mocrat-Creștin, au publicat un 
document în care condamnă 
răsturnarea lui Salvador Allende 
cu ajutorul forței militare. 
„Condamnăm categoric răstur
narea președintelui constituțio
nal din Chile, doctor Salvador 
Allende, față de al cărui guvern 
am fost permanent în opoziție 
— arată documentul. în ceea ce 
ne privește, considerăm că răs
punderea noastră supremă in 
momentul de față este, mai pre
sus de orice, continuarea luptei 
pentru reinstaurarea democra
ției chiliene, în afara căreia 
nimic nu are sens. Faptele pe 
care le deplîngerri astăzi arată 
că numai libertatea asigurată 
majorității poporului, și nu unei 
minorități exclusive, poate în
făptui acea prefacere la care 
năzuim".

Noapte. O sală de aștepta
re modernă, cu fotolii confor
tabile, un i.shop" în permanență 
deschis spre care se înghesuiau 
pasageri dornici de amintiri ; 
în fotolii, moțăind, băieții din 
echipa de fotbal a Craiovei aș
teptau să se întoarcă acasă 
dintr-un turneu nu prea strălu
cit... Oameni obosiți, nervoși sau 
apatici, toți grăbiți să se sfîr- 
șească mai repede așteptarea. 
Pe un perete, o hartă în relief 
a insulei, reclame, reclame la tot 
ce vrei și nu vrei -și( îndeosebi la 
băuturi ; pe mese, pliante turisti
ce, tipărituri cu îndemnuri turis
tice, toate vrînd să te convingă că 
această insulă, pe care ai ate
rizat intenționat sau întîmplă- 
tor, trebuie văzută, pentru a te 
putea socoti un „turist de an
vergură", adică „turist de talie 
mondială" sau „turist complet". 
Este citat Homer, care numea 
insula Cipru „insula îmiresmată 
a florilor", dar și Byron (citatul 
bănuiesc că nu era întimplător) 
care îi spunea „insula suferin
țelor". Ți se mai amintește că 
insula mai poartă și numele de 
„Insula Afroditei", iar pentru 
cultura generală a unui anumit 
tip de turist se preciza că aceas
tă. Afrodită s-a născut din spu
ma mării și nu cum și-ar fi pu
tut imagina el.

S-a făcut ziuă și, prin bună
voința atașatului nostru la Nico
sia, iată-mă într-o mașină cu vo
lanul pe dreapta, gonind pe par
tea stingă a drumului, spre orașul 
pe care nu-l cunoscusem decit 
din cărți. După 20 de minute, 
piciorul îmi amorțise împingînd 
într-o frînă imaginară pentru că 
tot ce venea din față, in imagi
nația mea de călător pe dreap
ta, era musai să se ciocnească 
de noi . „Așa a fost și cu mine 
în primele zile. M-am obișnuit 
însă repede". Nu-i spusesem 
nimic. Dar nici nu trebuia. La 
fiecare minut îmi repezeam pi
ciorul în podeaua mașinii cău- 
tînd frîna. „De ce nu trec la 
circulația pe dreapta ?". „Influ
ența engleză, prezența masivă 
a englezilor. Sînt foarte mulți 
turiști. Este un motiv care nici 
economic nu face posibilă tre
cerea".

înainte de a intra în primele 
cartiere ale Nicosiei, pe dreapta, 
vilele trupelor O.N.U., pe un te
ren împrejmuit, iți amintesc că 
„încă nu e oace sub măslini". 
Și, fără să vrei, te gindești la 
istoria acestui pămînt, aruncat 
în apele Mediteranei, care timp 
de 2 500 de ani a 4ost cînd cu
cerit, cînd pur și simplu cumpă
rat sau vîndut și simți că ceva 
trist se strecoară în tine, în ciu
da soarelui orbitor, a vegetației 
luxuriante, a vilelor albe, ele
gante, care dau cartierelor măr
ginașe splendori ce depășesc 
frumusețile centrului vechiului 
oraș. Reclamele nu mint. Nico
sia este un loc ideal pentru tu
riști. Nu numai pentru climă, nu 
numai pentru apele Mediteranei 
sau pentru confortul care îți

este oferit, cit mai ales pentru 
atmosfera plăcută pe care știu 
să ți-o creeze oamenii acestor 
locuri, oameni blînzi, calmi, în
datoritori, cinstiți.

Ce paradox. Cît de dureros 
îți biciuiește nervii această „li
nie verde", ea însemnînd, în lo
cul pe unde am trecut noi, o 
stradă strimtă, cenușie, mohorî- 
tă, cu case triste și ziduri rănite 
de gloanțe, „linia verde" care 
separă cartierele grecești de cele 
turcești - barieră artificială stro
pită cu sînge în folosul cui ? ! 
Al locuitorilor acestei insule, în 
orice caz, nu. Priveam tăcut a- 
ceastă stradă atît de îngustă 
incit oamenii și-ar fi putut în
tinde mina de pe un trotuar pe

siei, construită în 1567 de ve- 
nețianul Giulio Savorgnano, sînt 
împărțite și ele între zona grea
că și cea turcă... O stradă se 
întrerupe pentru a începe din 
nou, cu o nouă numerotare, din
colo de zona de demarcație, de 
acea „linie verde", lipsită de 
flori, in care și pomii încep să 
se usuce. Dacă renunți la con
diția de turist și vezi și te gîn- 
dești la toate acestea, ești trist, 
nu poți să nu fii trist. Altfel, 
negustorii își recomandă’ mai 
departe marfa, și, intr-o parte și 
in alta, copiii sînt Ia fel de gă
lăgioși, îndrăgostiții la fel de 
tandri, oamenii la fel de preocu
pați pentru a-și asigura existen-

Escală la Nicosia

însemnări de PETRU ISPAS

altul fără nici un efort, Cîndva, 
aici, ca in „Tache, lanche și Ca- 
dîr", se ridicau obloanele la mi
cile prăvălii, se expuneau măr
furile în așteptarea clienților, 
oamenii care-și sorbeau liniștiți 
cafelele și pălăvrăgeau, jucau 
table, își căsătoreau copiii și nu 
se gîndeau că sînt turci sau 
greci - erau pur și simplu oa
meni. în perioadele de acalmie, 
ceva din vechile sentimente par
că dă să-ncolțească din nou. 
Cineva însă parcă veghează, ci
neva însă parcă urmărește cu 
o răutate diabolică să nu se 
dezvolte nici un sentiment de în
țelegere omenească, și atunci 
apar motive - și cît de ușor nu 
se pot găsi motive I - pentru 
ca armele din nou să vorbeas
că, pentru ca singele din nou 
să curgă. Al cui ? N-are 
tanță. Sînge și discordie, 
mânie. Ură.

Ce paradox I
Zidurile vechii cetăți a

impor-
Duș-

Nico-

ța zilnică. Și într-o parte și în 
alta, 
înviora 
la fel de discutate, cu 
multă 
legere, cu aceeași speranță însă, 
intr-un avînt care, pentru înce
put, măcar să reducă procenta
jul populației neangajate în cir
cuitul economic.

Ne-am oprit pe un deal pen
tru a privi panorama orașului 
cînd, parcă din senin, s-a pornit 
o ploaie torențială. Turci sau 
greci au ridicat ochii către cer, 
mulțumind fiecare in limba sa, 
pentru apa dătătoare de viață. 
Și iarăși tristețea s-a strecurat 
în mine la gîndul ușurinței cu 
care o simplă apăsare pe tră
gaci curmă viața unui om.

Ploaia a stat repede și din 
nou a ieșit soarele, luminos, 
puternic, îmbrăcind orașul în
tr-o purpură de aur. Era ca o 
pace venită după o neaștepta
tă furtună.

măsurile luate pentru a 
economia cipriotă sint 

mai 
sau mai puțină ințe-
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• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL BELGIEI, Renat van El- 
slande, l-a primit, la 18 sep
tembrie, 
junct al 
externe 
prilej a 
vederi 
relațiilor 
probleme internaționale actuale.

pe Vasile Gliga, ad- 
ministrului afacerilor 

al României. Cu acest 
avut loc un schimb de 
cu privire la evoluția 

bilaterale și unele

Grevă la „Cockerill"
• MUNCITORII uzinelor bel

giene „Cockerill" din Liege au 
început luni o grevă nelimitată. 
Cei aproximativ 19 000 de mun
citori revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viață. Greva a 
fost declanșată la chemarea Fe
derației Generale a Muncitori
lor, după eșecul tratativelor cu 
patronatul.

Mitingul de la 
Sam Neua

• LA SAM NEUA a avut loc un 
miting în cinstea semnării pro
tocolului la Acordul de restabi
lire a păcii si realizare a înțe
legerii naționale in Laos — a 
informat postul de radio Pathet 
Lao. Au participat Sithon 
Kommadam. vicepreședinte al 
C.C. al Frontului Patriotic Lao
tian. Nouhak 
membru al 
manent al 
prezentanti 
lui Suprem 
de eliberare laotiene. reprezen
tanți ai Asociației budiștilor 
uniți din Laos, ai unor organi
zații obștești si ai populației 
locale. Nouhak Phoumsavan a 
rostit o cuvintare. subliniind 
importanta semnării protoco
lului.

• REPUBLICA DEMOCRATA 
GERMANĂ ȘI BOLIVIA au 
hotărit să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă 
cu începere de la 18 septembrie 
— transmite agenția A.D.N.

rie .de probleme de interes reci
proc, vizînd, în principal, par
ticiparea Franței la programele 
de dezvoltare a economiei Ira
nului.

nice (august 1969) și pînă în pre
zent, șe ridică la 880.

Cea mai mare parte dintre 
victime — 467 — au fost înre
gistrate in cursul anului trecut.

Phoumsavan. 
Comitetului Per- 

C.C. al F.P.L., re- 
ai Comandamentu- 
al armatei populare

• DUPĂ EFECTUAREA U- 
NEI VIZITE OFICIALE de o 
săptămînă in Republica Popu
lară Chineză, președintele Fran
ței, Georges Pompidou, a sosit 
la Paris — anunță agenția France 
Presse.

în drum spre țară, șeful sta
tului francez a făcut o scurtă 
vizită la Teheran, unde a con
ferit cu șahinșahul. Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, în legătură cu actuala si
tuație internațională și cu o se-

Creșterea costului vieții 
în Spania

• COSTUL VIEȚII IN SPA
NIA a crescut în perioada ia- 
nuarie-august 1973 cu 9 la sută. 
Creșterea prețurilor a fost de 
două ori mai mare decit cea 
prevăzută în planul de dezvol
tare a tării. între timp, salariile 
oamenilor muncii continuă să 
rămină înghețate.

• POTRIVIT unui bilanț ofi
cial dat publicității la Belfast, 
numărul persoanelor ucise în 
timpul incidentelor din Ulster, 
de la dislocarea trupelor brita-

• ROBERT POU JADE, mi
nistrul francez al protecției na
turii și mediului ambiant, a 
inaugurat, luni, la Paris, o con
ferință internațională pe tema 
„Lupta împotriva poluării mări
lor". La această conferință, or
ganizată din inițiativa Franței, 
participă reprezentanții a 16 țări 
vest-europene. Lucrările confe
rinței, care vor dura pînă la 21 
septembrie, au drept scop exa
minarea și elaborarea unui pro
iect de convenție propus de gu
vernul francez, vizînd regle
mentarea și interzicerea dever
sărilor de substanțe nocive în 
zona de nord-est a Oceanului 
Atlantic.
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