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Intilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu cadre din învățămintul 
economic superior și alți economiști

ÎNLOCUITORII Ritm intens de lucru
tovară- 
secretar 

Comunist

METALULUI la Porțile de Fier

SINT DE
NEINLOCUIT!
însemnătatea valorificării superioa

re a metalului în toate ramurile in
dustriale impune o investigare largă 
a variatelor căi de reducere a norme
lor de consum, între care o atenție 
deosebită trebuie acordată folosirii pe 
scară tot mai largă a altor materiale 
și, cu deosebire, a maselor plastice. 
Potrivit unor estimări făcute de spe
cialiști din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, cantitatea de 
metal ce va fi înlocuită anul acesta 
în întreprinderile din această ramură 
prin introducerea maselor plastice 
urmează să fie aproximativ egală — 
sau chiar mai mică — cu cea din anul 
trecut. Comparativ cu cantitatea to
tală de metal consumată în construc
ția de mașini, cea economisită prin 
introducerea înlocuitorilor nu repre
zintă în acest an decît aproximativ 2 
kg de oțel la o 
tonă de metal fo
losit, ceea ce este 
extrem de puțin.

De la început 
se cuvine preci
zat că un întreg 
complex de fac
tori și probleme, 
insuficient ur
mărite și neelucidate, constituie pie
dici în introducerea largă a înlo
cuitorilor în construcția de mașini : 
probleme privitoare la studiul ma
șinilor și instalațiilor pentru a se 
stabili ce repere și subansamble 
se pot confecționa din înlocuitori, 
prețul de livrare a unor pieise din 
mase plastice, încît folosirea lor 
să fie avantajoasă ; probleme de or
ganizare și cooperare în prelucrarea 
acestor piese ; sortimentul și cali
tatea materialelor plastice furniza
te de industria chimică. Dată fiind 
amploarea temei în discuție, în an
cheta de față ne vom opri, cu pre
cădere. doar asupra cîtorva aspecte 
de natură organizatorică.

De mai mult timp. între uzinele 
constructoare de mașini și întreprin
derile care prelucrează masele plasti
ce — ce de regulă aparțin industriei 
chimice, industriei ușoare și industriei 
locale — se discută în contradictoriu 
asupra detaliilor de organizare a co
laborării pentru fabricarea unor repe
re și piese din materiale plastice.

— Firesc este ca industria chimică 
să asigure fabricarea maselor plastice 
șl prelucrarea lor chimică pînă li se 
conferă caracteristicile corespunză
toare — ne-a spus ing.Mihai Lucaci, 
director în Centrala industrială de 
anvelope și mase plastice din Bucu
rești. Execuția pieselor din mase 
plastice — de regulă, un proces de 
prelucrare fizică și mecanică — va 
trebui realizată în uzinele construc
toare de mașini beneficiare, mai ales 
că ele dispun și de baza tehnică 
pentru fabricarea matrițelor.

în ultimul timp, mai de voie, mâi 
de nevoie, în fața cererilor tot mai 
mari de piese din materiale plastice,

ancheta economică

care fie că presupun condiții specia
le de execuție, o disciplină tehnolo
gică mult mai strictă decît pentru 
produsele obișnuite, fie că sînt nece
sare într-o cantitate mică, unele uni
tăți constructoare de mașini și-au 
dat seama că aceasta este cea mai 
potrivită soluție. Astfel, aproape fie
care uzină din cadrul Centralei in
dustriale de mașini și materiale elec
trotehnice a achiziționat una, două 
sau mai multe mașini pentru execu
ția unor repere din materiale plastice.

Nu se poate spune, totuși, că în 
uzinele acestei centrale s-a găsit ast
fel cea mai bună soluționare a pro
blemei fabricării pieselor din mase 
plastice. Și aceasta deoarece, in condi
țiile dispersării utilajelor la multe 
întreprinderi, nu se poate realiza 
utilizarea eficientă, integrală a capa

cității lor. Or, în 
______—Centrala indus

trială de mașini 
și materiale elec
trotehnice, nu nu
mai că nu este 
urmărită și coor
donată producția 
care se realizează 
cu ajutorul uti- 
dar nici nu s-a 

curentă 
se face

S-a împlinit o lună 
de cînd primul hi
droagregat al cen
tralei electrice de la 
Porțile de Fier a 
fost conectat la sis
temul energetic na
țional. în tot acest 
timp turbina, gene
ratorul, transforma
torul de forță, insta
lațiile anexe, pre
cum și aparatele 
noilor stații de tran
sformare de 220 kV 
de la Gura Văii și 
Tr. Severin 
ireproșabil 
țînd spre 
tori mai 
30 000 000 kWh ener
gie electrică.

au lucrat 
— trimi- 
consuma- 
mult de

in acest interval 
s-au obținut impor
tante succese și în 
realizarea 
la celelalte 
ve ale centralei, 
agregatul nr. 2, 
exemplu, care 
mează să intre 
funcțiune în acest 
s-a încheiat una din
tre cele mai dificile 
operații : 
liniei 
care 
mele 
nice, 
tul următor se 
gătește operația de 
înglobare a rotoru
lui în interiorul sta-

lucrărilor 
obiecti-

La 
de 
ur- 
în 

an.

centrarea 
de arbori, la 
a început pri- 
probe meca- 

iar la agrega- 
pre-

torului. Rezultate 
bune s-au obținut și 
la asamblarea pri
mului hidroagregat 
de producție româ
nească, unde se lu
crează intens la 
montarea subansam- 
blelor componente. 
Simultan, construc
torii au intensificat 
activitatea la execu
ția barajului dever- 
sor. De altfel situa
țiile operative arată 
că aici s-a pus în o- 
peră mai mult de trei 
sferturi din cantitatea 
de betoane prevăzu
te în proiecte.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază, 
șui NiColae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, s-a întîlnit la sediul C.C, 
al P.C.R., într-o consfătuire de 
lucru, cu cadre didactice și de con
ducere din învățămintul superior 
economic și alți economiști din in
stitute de cercetări, ministere și 
mari întreprinderi.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, precum 
și Mircea Malița, ministrul învă- 
țămîntului.

Cu acest prilej au fost analizate 
— în lumina Directivelor celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — propuneri pri
vind perfecționarea învățămîntu- 
lui economic.

Participanții au înfățișat reali
zările obținute în ultimii ani în 
dezvoltarea învățămîntului econo
mic din țara noastră, în pregăti
rea cadrelor de specialiști, precum 
și sarcinile tot mai importante ce 
revin economistului în actualul 
stadiu de dezvoltare a economiei 
naționale. Vorbitorii au relevat în 
același timp deficiențele care se 
manifestă în desfășurarea învăță
mîntului economic, au făcut pro-

puneri pentru perfecționarea lui 
în continuare. S-a subliniat nece
sitatea ca pregătirea studenților 
să fie mai mult legată de practică, 
să fie pus un accent sporit pe dis
ciplinele moderne privind știința 
și tehnica conducerii, organizarea 
producției și a muncii, calculul e- 
conomic, analiza și prognoza eco
nomică, prospectarea piețelor etc. 
S-au făcut totodată propuneri 
pentru împrospătarea și îmbogă
țirea cunoștințelor de specialitate 
prin reciclarea economiștilor, pen
tru perfecționarea activității 
drelor didactice care lucrează 
învățămintul economic.

Luînd cuvîntul la încheierea
crărilor consfătuirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul 
crescînd al cadrelor didactice în 
formarea viitorilor economiști și 
a dat indicații și recomandări 
privind ridicarea pe o treaptă su
perioară a întregului proces de 
pregătire a specialiștilor din eco
nomie. Secretarul general al par
tidului a subliniat necesitatea 
pregătirii unor cadre cu o înaltă 
calificare profesională, capabile să 
dea soluții optime problemelor 
complexe pe care le ridică pro-

ca- 
în

lu-

La „Electroputere“

lajelor respective, 
inițiat o colaborare curentă între 
uzine, pentru a se face un 
anumit schimb de piese din materia
le plastice. Din acest punct de vedere, 
credem că mai bine s-a procedat la 
Grupul de uzine pentru utilaj minier 
din Satu-Mare. unde se află în curs 
de aplicare un program de măsuri 
care vizează concentrarea utilajelor 
de prelucrare a înlocuitorilor într-un 
atelier specializat.

— După părerea mea — ne spunea 
fng. Aurel Băncilă, director tehnic 
în Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini — problema va trebui re
zolvată de o așa manieră încît să 
fie satisfăcute cerințele de piese și 
subansamble din materiale plastice 
pentru întreaga ramură. Eventual 
s-ar putea înființa o unitate specia
lizată atît în concepția și execuția re
perelor din rrfase plastice, cît și a ma
trițelor necesare, care să deservească 
toate întreprinderile ministerului.

Aceeași idee s-a conturat și în dis
cuțiile cu alți specialiști din minis
ter și din centralele industriale con
structoare de mașini. Ni s-a argumen
tat că o asemenea unitate productivă 
ar permite coordonarea mai bună a 
utilizării materialelor plastice în în
treaga ramură a construcțiilor de 
mașini, ar asigura condiții propice 
pentru promovarea unor noi modali
tăți de înlocuire a metalului. Fie că 
se va adopta și extinde soluția orga
nizării unor ateliere specializate la 
nivelul centralelor industriale, fie că 
se va organiza o unitate sau mai 
multe profilate în prelucrarea mase
lor plastice pentru întreaga ramură, 
important este să se procedeze cît 
mai curînd la alegerea variantei op
time.

Dacă în momentul de față extinde
rea înlocuitorilor metalului face pași

Octav GRUMEZA 
Corneliu CÂRLAN
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Pe șantierul hidroenergetic Porțile de Fier Foto : Gh. Vințilă
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Craiova (Continuare în pag. a IlI-a)

IN ZIARUL DE AZI

• LA GALAȚI : UN NOU 
TORENT DE METAL ÎȘI 
CROIEȘTE ALBIA... • 
DIN SCRISORILE CITITO
RILOR • DIPLOMA AB
SOLVENTULUI - CER
TIFICATUL UNEI PREGĂ
TIRI ÎN CONCORDANTĂ 
CU CERINȚELE PRODUC
ȚIEI • CONCURSUL Șl 
FESTIVALUL INTERNA
ȚIONAL „GEORGE ENES- 

CU" ® SPORT

RECENZIE
NICOLAE CEAUȘESCU:

„România pe drumul
construirii societății

socialiste multilateral
dezvoltate44

(ÎN PAGINILE ll-lll)

ducția, întreaga viață economică 
a țării, să lupte pentru înlăturarea 
a tot ceea ce frînează mersul îna
inte, să fie promotoare consecven
te ale noului, ale creșterii eficien
ței economice în toate sectoarele, 
să se preocupe de punerea în va
loare a tuturor rezervelor, să or
ganizeze în bune condiții activi
tatea întreprinderilor, a unităților 
de producție în care lucrează. Vor
bitorul a relevat, de asemenea, în
datoririle ce revin cadrelor didac
tice din învățămintul economic șl 
altor economiști în analizarea ști
ințifică a problemelor dezvoltării 
economiei noastre naționale, în 
promovarea continuă a cercetării 
științifice economice, în concordan
ță cu cerințele mereu crescînde ale 
progresului societății românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea dă mă
surile ce vor fi adoptate în conti
nuare, pe baza dezbaterilor, vor 
contribui Ia perfecționarea învă- 
țămîntului economic, la creșterea 
rolului și aportului economiștilor 
în rezolvarea problemelor pe care 
le ridică construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Industria dîmboviteană
și-a depășit 

angajamentul anual
După opt luni și jumătate 

de activitate, întreprinderile 
din județul Dîmbovița și-au 
depășit angajamentele luate 
pentru anul în curs. Industria 
dîmbovițeană a realizat astfel 
la producția marfă o depășire 
a planului de aproape 
60 000 000 lei, cu 12 Ia sută 
mai mult față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Cele 
mai substanțiale realizări la 
acest indicator le-au înregis
trat Uzina mecanică Moreni, 
fabricile textile Pucioasa, fa
brica de becuri și cea de ci
ment din Fieni, întreprinderea 
de prefabricate din beton ce
lular autoclavizat de la Doi- 
cești, Hidrocentrala Moroeni 
și altele.

SCHIMBURILE COMERCIALE
ROMANO AUSTRIECE

0 COLABORARE
RECIPROC AVANTAJOASA

La Uzina „Electroputere" din 
Craiova a fost realizat transfor
matorul electric purtînd numă
rul de fabricație 75 000. Jubileul 
corespunde cu îndeplinirea cu 
aproape patru luni mai devreme 
a sarcinilor ce i-au revenit uzi
nei în actualul cincinal 
important sortiment de 
ție.

După cum rezultă din 
le statistice, din 1966 și . 
prezent aici au fost fabricate 
diferite transformatoare electri
ce a căror putere depășește cu 
52 la sută pe cea însumată de 
produsele similare realizate în 
industria noastră în anii 1960— 
1965. Nivelul producției fabricii 
de transformatoare a uzinei în
trece în acest an de 42 de ori 
producția țării din 1950 la sor
timentul respectiv, de 5 ori pe 
cea din 1960 și este dublă com
parativ cu cea din 1965. Potrivit 
informațiilor primite de la ingi- 
nerul-șef al uzinei, Nicolae Pă- 
dureanu, în actualul cincinal 
specialiștii întreprinderii au a- 
cordat o deosebită atenție diver
sificării producției și moderni
zării transformatoarelor aflate 
în fabricație. S-a ajuns astfel ca 
în nomenclatorul unității să fie 
Înscrise peste 300 de tipuri și 
variante de transformatoare de 
putere — un loc însemnat între 
ele ocupîndu-1 transformatoarele 
pentru tensiuni foarte înalte — 
110 și 220 kV. Parametrii func
ționali ridicați, precum și cali
tatea bună a execuției au făcut 
ca o parte din producție să se 
exporte în peste 15 țări de pe 
glob.

la acest 
produc-
situații- 
pină în

(Agerpres)

Balanțe, oglinzi, albăs- 
treală, lustru de podea, cîr- 
lige, grătare pliante, cutii 
de gunoi, clești pentru foc, 
chei de siguranță, branțuri, 
chei brute, lacăte mici, 
balamale, șanuri, fermoare, 
capsule (pentru autosifon), 
cirlige de rufe, scoabe, cu
țite (pentru mașini de tocat 
carne), tigăi, grătare de 
sîrmă. crăticioare, triplu- 
ștechere, catarame, soluții 
pentru scos pete, fișe pen
tru fierul de călcat, ibrice, 
banane și rezistente pentru 
cordoane electrice, borcane, 
veselă de aluminiu etc.

Scopul acestei lungi enu
merări ? Tot ce ați citit pînă 
aici nu reprezintă altceva 
decît o mică parte din „ca
talogul mărunțișurilor" care 
lipsesc ori au o apariție e- 
pisodică în magazinele de 
specialitate. Foarte mulți ci
titori întreabă : De ce nu 
se află în comerț, din abun
dență, articolele mărunte ? 
Nu pot fj oare realizate ? 
Producem astăzi automobi
le, și atunci de ce să fie o 
problemă... ibricele ? !

Este de înțeles nemulțu
mirea cumpărătorului, ne
voit — pentru un produs cu 
valoare minimă, dar abso
lut necesar — să colinde 
zeci de magazine, să consu
me o mare cantitate de 
nervi, să-și irosească timpul. 
Poate se consideră că ar
ticolele mărunte sînt sim
ple........mărunțișuri" ? Dar
cine nu știe că fără ac nu 
poate fi cusută o cămașă, 
fără minuscula siguranță nu 
merge televizorul. Prin ur
mare. nici acest argument 
nu rezistă. Atunci ce să fie.

care sînt explicațiile „ade
vărate" ?

Simțim obligația să pre
cizăm, din capul locului, 
cine anume are datoria să 
fabrice și cine să comer
cializeze articolele 'mă
runte. Producători sînt mai 
mulți, principalii fiind 
industria locală și unitățile 
cooperației meșteșugărești. 
Cît privește desfacerea —

ție — comerciant — cumpă
rător — pe atît se dovedește 
el în practică a fi ușor dere- 
glabil, motiv suficient pen
tru apariția în magazine a 
golurilor artificiale, a defici
tului de marfă. Corespon
dentul 
județul 
cătuit 
cu cea publicată la începu
tul acestor însemnări și

„Scinteii" pentru 
Mehedinți a al- 

o listă similară

tracte cu întreprinderile res
pective, ori cu unitățile coo
perației meșteșugărești, mai 
ales cu cele din județul nos
tru, pentru a acoperi cere
rea cumpărătorilor. Indus
tria locală ne refuză însă 
cererile. De ce ? Susține că 
articolele dorite sînt prea 
mărunte. Iar industria lo
cală nu se încurcă cu... mă
runțișuri ! Atunci cu ce se

77MAREA PROBLEMĂ"
A... MĂRUNȚIȘURILOR
• Dacă nu găsiți ace sau fermoare, cumpărați haltere 

dormitoare O „Piatra filozofală" a ibriceloisau
® Ultima pasiune

s

ea trebuie să fie asigurată 
de organizațiile comerciale 
locale. In consecință, o în
țelegere perfectă între pro
ducători și comercianți — a- 
vînd, firește, la temelie un 
studiu multilateral și pro
fund al cererii de consum — 
ar rezolva, fără dificultăți 
deosebite, marea problemă 
a articolelor mărunte. Dar 
pe cit pare de simplu la pri
ma vedere circuitul produc-

a prezentat-o tovarășului 
C. Dicu, șeful serviciului co
mercial din O.C.L. mixt Tr. 
Severin.

— Situația e cunoscută și 
de noi — afirmă șeful ser
viciului. Asemenea articole 
mărunte, de uz casnic ori de 
menaj, au mare căutare. Ele 
pot fi produse, în cea mai 
mare parte, de industria lo
cală. De aceea, în fiecare an, 
noj dorim să încheiem con-

„încurcă" ? Un exemplu : 
Întreprinderea „Dunărea" 
din Tr. Severin are mai bine 
de jumătate din producția 
anuală profilată pe mobilă. 
Desigur, e convenabil, mo
bila are o valoare mai mare, 
planul poate fi realizat cu 
ușurință. Dar cumpărătorii 
nu au nevoie numai de mo
bilă. Acest lucru industria 
locală nu-1 poate înțelege in 
ruptul capului 1

— Care este ieșirea din a- 
ceastă situație ?

— încercăm să acoperim 
necesarul, căutînd producă
torii din alte județe. Dar 
nu întotdeauna reușim. Iată 
explicația lipsurilor consta
tate.

Care este opinia industriei 
locale ? Interlocutorul nos
tru, Virgil Bobîlcă, șeful 
serviciului plan și organi
zarea muncii, din direcția 
județeană de industrie lo
cală, ne spune :

— Numărul articolelor 
confecționate de noi este de 
ordinul sutelor.

— De pildă ?
— Numai anul acesta au 

fost asimilate 30 de produse 
noi : masa „Dana", bucătă
ria „Sibiu", masa pentru te
levizor, paturi pentru copii, 
etajere pentru cărți ș.a.

— Bine, dar există nenu
mărate articole mărunte, de 
mare importanță pentru u- 
zul curent al oamenilor ; 
realizarea lor nu cade în 
sarcina industriei locale ?

— Ba da, însă la contrac
tări comerțul prezintă pen
tru asemenea articole 
menzi în general mici, 
convenabile. Credem 
de înțeles: nu putem
îndeplinirea planului valo
ric per.tru realizarea cîtorva 
sute de balamale ! Dacă or
ganizațiile comerciale ar 
formula comenzi ferme și 
mai substanțiale, noi le-am 
onora cu plăcere.

Cam după același calapod

co- 
ne- 

că e 
rata

Gh. GRAURE
Cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

Austria, țară cu care România des
fășoară o strînsă și multiplă colabo
rare, a înregistrat, în ultimii ani, pro
grese evidente pe plan economic, 
concretizate prin creșteri importante 
la asemenea indicatori ca produsul 
național brut, venitul național, pro
ducția industrială, consumul produc
tiv și privat etc. în anul 1969, de 
exemplu, venitul național a fost cu 
peste 90 la sută mai mare decît în 
1960.

Realizările semnalate sînt strîns le
gate, în primul rînd, de sporirea pro
ductivității muncii sociale, care, nu
mai în perioada 1956—1968, a crescut 
în medie cu mai mult de două ori. 
Datorită creșterii substanțiale a pro
ductivității muncii, a crescut și efi
ciența investițiilor. Astfel, în cazul 
unor obiective industriale similare, 
dacă în perioada 1960—1965 s-au in
vestit 4,1 milioane dolari pentru creș
terea producției cu un milion de do
lari, în perioada următoare. 1966— 
1969, s-a realizat această creștere a 
producției cu o investiție de numai 
2,1 milioane dolari. Un accent deose
bit a fost pus pe specializarea între
prinderilor de talie mică — pre
ponderente în Austria, și care, fa- 
bricînd produse de un înalt nivel ca
litativ participă Ia exportul țării cu 
peste 80 la sută din producția lor.

Toate acestea au avut urmări pozi
tive în dezvoltarea majorității sec
toarelor de activitate economică. Au 
crescut posibilitățile de adaptare și 
de competitivitate pe piața interna
țională a produselor austriece, iar 
deficitul balanței comerciale s-a re
dus de la 650 milioane dolari în 1966 
la 414 milioane dolari în 1969. în timp 
ce balanța de plăți a înregistrat, 
pentru prima oară din 1964. un exce
dent de 100 milioane dolari.

După cum se știe. în epoca noas
tră, dezvoltarea continuă a forțelor 
de producție, creșterea nivelului teh
nic mondial. în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane, re
clamă. in mod imperios, desfășurarea 
unui circuit economic internațional 
din ce în ce mai viu și mai intens, 
in cadrul căruia fiecare țară, mare 
sau mică, are de primit și de dat. 
Schimburile economice dintre țări, 
cooperarea multilaterală în industrie, 
știință, tehnologie și în alte ramuri 
de activitate, contribuie Ia o mai 
bună valorificare a potențialului fie
cărei țări. Ia accelerarea creșterii și 
diversificării economiilor naționale. 
Colaborarea Intre toate statele, indi
ferent de orînduirea socială, este in 
același . timp una din modalitățile 
fundamentale de statornicire a co
existenței pașnice, de promovare a

unui climat al Încrederii și bună
voinței. Iată de ce colaborarea șt 
cooperarea pe plan economic și teh- 
nico-științific și pe alte planuri are 
de jucat un rol tot mai important 
în dezvoltarea economică și socială a 
statelor, ca și în viața internațională, 
constituind o importantă cerință a 
progresului. Răspunzind acestei ce
rințe. Austria promovează o politică 
deschisă de colaborare economică cu 
toate statele. O atenție deosebită a 
fost acordată, în ultimii ani, lărgirii 
raporturilor economice cu țările so
cialiste, apreciindu-se că realizările 
economice ale acestor țări creează 
premise favorabile creșterii schimbu
rilor comerciale, cooperării reciproc 
avantajoase.

Relațiile economice dintre Republi
ca Socialistă România și Austria au 
un caracter tradițional. în legătură cu 
poziția de apropiere geografică, în 
conformitate cu interesele reciproce și 
cu repercusiuni favorabile asupra an
samblului raporturilor bilaterale. Dez
voltarea economică și tehnico-știin- 
țifică a celor două țări creează un 
cadru propice pentru promovarea co
laborării și cooperării pe baze reci
proc avantajoase.

Progresul rapid al economiei româ
nești, dezvoltarea ei multilaterală șt 
în ritmuri susținute au făcut posi
bilă și necesară extinderea continuă 
a schimburilor economice ale Româ
niei cu alte țări, participarea tot mai 
activă la circuitul de valori mate
riale. la diviziunea internațională a 
muncii. Punînd în centrul legăturilor 
sale externe extinderea schimburilor 
economice și a cooperării multilate
rale cu țările socialiste, România 
dezvoltă in același timp, acționînd în 
spiritul coexistenței pașnice, colabo
rarea și cooperarea cu toate statele, 
fără ' ' ' ’_____ ;_2,
baza principiilor suveranității națio
nale, egalității în drepturi și avanta
jului reciproc. In prezent după cum 
se știe. întreținem relații economice 
cu peste 100 de țări.

Acesta este cadrul în care se dez
voltă schimburile comerciale dintre 
România și Austria, schimburi 
cunosc o creștere continuă, in pre
zent Austria ocupind locul al 
sprezecelea în comerțul total al țării 
noastre și locul al cincilea in comer
țul nostru cu țările nesocialiste. No
menclatorul mărfurilor care formează 
obiectul acestor schimburi este din

Ing. A. PIETRARU 
Dr. T. SILEA

deosebire de sistem social, pe

ce
un-

(Continuare in pag. aVI-a)
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DIN SCRISORILE

cu piese

Un nou torent

de metal

pa-

basculantele

llie TANĂSACHE

GALATI

Ileana MOGA 
corpuna Berbești, nr. 33, 
județul Maramureș

Atociația locatarilor
bl. 10 D 55, str. Mașina de pîine 
nr. 41, sector 2

Ion DOGARU
Brasov

v-o rela- 
mine și

albia...

iși croieștePe 
a- 
de 
lui
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Orășelul studenților din Timișoara Foto : M. Andreescu
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Sintem marginea
unui adevărat crater. O 
imensă cantitate de pă- 
mint a fost dislocată pen
tru totdeauna din liniștea 
adincurilor geologice. Bas
culantele au cărat zi și 
noapte, îndeplinind con
știincioase ineditul trans
fer. Acum aduc zi 
noapte sute și mii de tone 
de betoane. Craterul este 
punctul terminus al că
răușiei lor. Vin grăbite, 
pleacă grăbite. Un flux 
continuu, între două 
puncte : fabrica de betoa
ne — viitorul furnal. Ar
terele de circulație s-au 
transformat în autentice 
benzi rulante, de cîțiva 
kilometri. Benzile trans
portoare „aspiră" pasta de 
tărie, o conduc într-un 
ritm alert la locul noii ei 
utilități. Lucrul continuă 
neîntrerupt. Se toarnă 
fundația oelui de-al trei
lea furnal gălățean de 
1 700 metri cubi.

In adincul „craterului" 
muncesc încordat fierar- 
betoniștii lui Ion Păușan, 
sudorii lui Dumitru Flu- 
ieraș și Octavian Visting. 
dulgherii lui Constantin 
Trifu, maistrul Ion Stan- 
ciu. Pe cei mai. mulți 
i-am întîlnit la furnalul 
unu, apoi la al doilea, 
alții — la caupere, la 
glomerator, la fabrica 
oxigen. Pe sudorii 
Visting i-am văzut nu o 
dată cățăirați alături de 
montorii lui Alexandru 
Velici pe schelăria coloa
nelor în construcție — e- 
moționante obeliscuri ale 
muncii.

Formații de lucru vete
rane pe noua și puternica 
vatră siderurgică a Gala- 
țiului și a țării. Experien
ța performerilor se între
taie in momentele crucia
le pe acest platou al flu
viilor incandescente. Har- 
nicia, pasiunea și repu
tația profesională, dove
dite la făurirea zestrei lă
sate în urmă în anii de 
muncă pe diferite șantie
re, sint aici chezașe rit
murilor înalte de înfăp
tuire a noilor obiective.

Stăm de vorbă cu fie- 
rar-betoniștii lui Ion Pău
șan in timp ce la buza 
craterului 
descarcă fără răgaz încăr
cătura așteptată cu nerăb
dare de vibratoriști. Aflăm 
cuvintul de ordine, ade
vărată parolă a muncii 
responsabile ce ordonează

cadența eforturilor : „to
tul pentru un flux conti
nuu de turnări". Timp de 
douăzeci și șase de zile, 
trei schimburi vor veghea 
nașterea blocului monolit 
al fundației furnalului nu
mărul trei. Mii de metri 
cubi de beton își caută 
forma incepind de la opt 
metri sub cota zero. For
mă imaginată de țesătura 
plină de inedit a celor 246

eru ce se naște trebuie sa 
aibă o biografie, s-a notat 
scrupulos clipa startului : 
27 august 1970, ora 9 și 30 
de minute. Așa s-au notat 
și clipele de debut ale 
convertizoarelor, laminoa- 
relor, ale celorlalte obiec
tive. Și, înaintea tuturor, 
ora de început a cetății 
siderurgice gălățene. Date 
esențiale aici, un fel de 
metope originale pe brîul

tone de armături, de co- 
frajele meșterite prin is
cusința dulgherilor lui 
Constantin Trifu. Undeva, 
la nu știu ciți kilometri, 
fabrica de betoane pom
pează ritmic tonele lichi
de. Aici fundația crește 
necontenit. Douăzeci și 
șase de zile va urca neîn
trerupt, centimetru cu 
centimetru. Va umple go
lul platoului, dind pămîn- 
tului, drept preț al dislo
cării, un echivalent înno
bilat, de tărie.

— Pentru 26 de zile — 
spun glumind fierar-beto- 
niștii — noi ne aflăm în 
plină campanie. Va fi 
campania celui de-al trei
lea furnal de 1700 metri 
cubi.

Și pentru că fiecare lu-

de foc din cel mai impor
tant port fluvial al țării.

Galațiul dă in prezent 
aproape 2 milioane tone 
de oțel pe an, adică 28,7 
la sută din producția to
tală și 80 la sută din pro
ducția de laminate. Mîi- 
ne ? Potrivit obiectivelor 
trasate de Congresul al 
X-lea al partidului, în 
1975 va produce 43 la sută 
din cantitatea totală de 
oțel. Iar acest mîine se 
pregătește azi.

Douăzeci și șase de zile 
de campanie... Va fi pri
ma campanie de acest fel 
trăită de inginerul Ion 
Stoica. Șef de lot la 28 
de ani, tinărul inginer își 
dezvăluie ambiția de a 
duce luararea pină la cota

finala. Deciziile — tot a 
titea momente de eșalo
nare a energiilor — sint 
inițiate cu o rigoare și o 
siguranță frapante pentru 
o astfel de virstă. Un 
optimism, o încredere lu
cidă traversează fiecare 
acțiune a acestui om pe 
umerii căruia apasă o 
mare responsabilitate. 
Este încrederea pe care o 
aflasem, cu ani in urmă, 
la inginerii Tătărușanu și 
Sorescu, constructorii pri
melor două furnale. 
„Campaniile" trăite de ei 
au însemnat, tot așa, zile 
și nopți cu flux continuu 
de turnare, rigoare mate
matică in munca celor trei 
schimburi, somnul pe fu
rate intr-o baracă unde 
„cintau frumos greierii", 
munca lingă acești ași ai 
profesiei — dulgheri, fie- 
rar-betoniști, sudori, vi
bratoriști...

Lingă astfel de oameni 
certitudinea reușitei este 
un lucru firesc, care vine 
de la sine.

...Privim cu luare amin
te forfota din crater. To
nele de betoane „cresc" și 
vor deveni curind temelii 
trainice pentru milionul 
de tone de fontă cit va 
fierbe anual in această 
nouă vatră de foc. Totul 
decurrge cu exactitate de 
ceasornic. Sus, aleargă 
fantastic coloanele de 
basculante. Drumul lor 
este întretăiat la răstim
puri de trenulețul cu lin- 
gotiere care face cursa 
fumale-convertizoare. Du
ce fonta necesară șarjelor 
de oțel. Mecanicul de pe 
locomotiva liliputană pri
vește cu luare aminte la 
zarva basculantelor, în 
vreme ce în vagoanele 
din urmă fonta clocotește 
sub zgura incandescentă. 
Privește la graba bascu
lantelor și se gîndește 
poate la noul drum pe 
care va trebui să-l inau
gureze în următorii ani. 
Drumul către cel de-al 
treilea izvor de fontă — 
furnalul numărul trei, de 
1 700 metri cubi — loc 
spre care converg in a- 
ceste zile drumurile be- 
toanelor de pe vastul pla
tou siderurgic.

CITITORILOR
• Cînd în ■ martie—aprilie a.c. 

ne-am mutat în noile apartamente, 
nu am dat prea mare importanță 
depozitului de materiale metalice 
de construcție, situat de-a lungul 
blocului nostru, la cîțiva metri doar 
de ferestrele parterului. Eram li
niștiți. Atît reprezentanții trustului 
de construcții, cît și cei ai I.A.L.-u- 
lui ne asiguraseră că depozitul va 
fi mutat curind, că în locul lui vor 
apărea un scuar de toată frumu
sețea și un parcaj auto. Și, a ve
nit vara, o vară pe care am pe
trecut-o cu ferestrele închise în 
încercarea noastră de a atenua în- 
trucitva zgomotul puternic. încer
care zadarnică pentru că ferestrele, 
oricit de bine închise, nu au putut 
stăvili sarabanda continuă de buf
nituri, vacarmul produs de tonele 
de metal descărcate și încărcate zi 
și noapte, uruitul greu al mașini
lor, macaralelor, autostivuitoarelor, 
tractoarelor cu remorcă, locomoti
velor.

După o logică simplă, ne dăm 
seama că un depozit de acest gen 
trebuie să se afle cît mai aproape 
de șantiere. Or, aci pe o rază de 
aproximativ 1 km, blocurile au fost 
ridicate pină la ultimul nivel. A- 
tunci ? Nu cumva e vorba de iner
ție ? O inerție numită, nu întîm- 
plător, de fier ?

• în toamna anului trecut am 
cumpărat un aparat de radio Dar- 
cle-Electronica. pe care am dat 2 360 
lei.- După nici un an de funcționare 
i s-a ars o lampă. Se poate întîm- 
pla, fără îndoială. Necazul este că 
am căutat în tot orașul (Brașov), 
la București și în alte orașe din 
țară dar nicăieri nu am găsit lămpi 
de rezervă. Cred că este contrar tu
turor normelor ca să se pună în 
vînzare aparate de folosință înde
lungată — pe care oamenii plătesc 
sume însemnate — fără să se asi
gure piesele de schimb necesare !

N.R. Scrisori care sesizează lipsa 
pieselor de schimb pentru diferite, 
obiecte de uz casnic sosesc zilnic 
Ia redacție. Oamenii se pling că 
după un timp mai mult sau mai 
puțin îndelungat, nu mai pot folosi 
radioul, televizorul, mașina de spă

construcții
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lat ori aspiratorul, fierul de călcat 
etc. din pricina unei piese a cărei 
valoare este uneori neînsemnată in 
raport cu costul obiectului respec
tiv. Ziarul nostru a publicat nume
roase articole în care a fost criticată 
lipsa pieselor de schimb.

Supunem din nou atenției foru
rilor competente această chestiune, 
în dorința de a se reglementa ne
întârziat aprovizionarea posesorilor 
de aparate electrocasnice 
de schimb necesare.

• întîmplarea pe care 
tez a însemnat pentru 
familia mea o adevărată tragedie. 
Nu însă și pentru sanitarul Ion 
Oanță care s-a comportat nu ea 
un lucrător în sprijinul sănătății 
oamenilor ci ca un birocrat comod, 
pasiv la suferințele semenilor săi. 
Iată cum s-au petrecut lucrurile. 
Fratele meu. Ion Iosif, de 16 ani, 
a intrat in noaptea de 11 septem
brie într-o stare de inconștiență. 
După cum aveam să aflăm mai 
tîrziu, contractase o meningită. Vă- 
zindu-1 cum se zbate în chi
nuri ara fugit repede după sin
gurul cadru medical din comună, 
felcerul Oanță. în loc să vină ime
diat, mi-a cerut să ducem 
cientul la dispensar, ca să vadă 
despre ce este vorba. Degeaba i-am 
explicat că-i un caz grav ; el a ră
mas neînduplecat. Bineînțeles că 
n-am avut ce face și a trebuit să 
căutăm o căruță pentru a putea 
transporta bolnavul, ceea ce a în
semnat timp pierdut. Văzînd starea 
in care sg află, felcerul a chemat, 
cum era și normal, salvarea care l-a 
transportat pe fratele meu la spi
tal.

Precizez că nu este singurul caz 
de acest fel întîmplat în comuna 
noastră. în timp ce medicii se lup
tă cu secundele pentru salvarea u- 
nei vieți, felcerul Oanță procedea
ză după bunul lui plac, primejduind 
viața oamenilor. Cred că direcția 
sanitară județeană nu va mai to
lera această situație.

mai importante lucrări apărute în 
toate domeniile de activitate, dintre 
care și un număr de peste 120 de 
publicații periodice, păstrate in co
lecții frumos îngrijite, toate puse 
zilnic la dispoziția celor interesați.

într-o bună zi insă, pe la sfîrșitul 
lunii mai, ne trezim că în camera 
alăturată se fac repetiții ale fanfa
rei sindicatului local.

Am Intervenit la conducerea bi
bliotecii explicînd că este de ne- 
conceput ca într-o cameră alăturată 
unei săli de lectură și de studiu să 
facă repetiții o fanfară. De 3 luni ni 
se tot spune că „problema ee stu
diază de către organele în drept", 
între timp, fanfara ne cîntă de 
3—4 ori pe săptămînă... Oare mai 
trebuie studiată mult această pro
blemă ?.

social —

edilitare

Un grup de cititori

• Pentru a obține un bilet Ia 
trenul 605 în stația Ploiești-sud în 
seara de 5/6 august a.c. a trebuit să 
fac niște eforturi greu de relatat. 
Timp de 3 ore am stat la un rînd 
respectabil mai rău ca într-o cutie 
de sardele. în acea înghesuială, sau 
mai bine-zis „încăierare" pentru ob
ținerea unui supliment la accelerat, 
am pierdut și 2 nasturi de la haină. 
In schimb, cu acest 
flat ceva neașteptat : 
singur ghișeu, unde 
viciu casiera Elena 
dădeau bilete pentru 
rate — cel de Iași și cel de Suceava. 
Astfel că lumea atacă pe două fron
turi ca să ajungă la casa respectivă 
de bilete. în acest timp alte casiere 
de bilete își făceau siesta, pe cînd 
una singură trebuia să facă față la 
100—150 de călători.

Se impune să se găsească o mo
dalitate pentru ca orice călător să 
poată obține un bilet de tren fără 
să participe la un asemenea spec
tacol degradant.

prilej am a- 
că la un 

era de ser- 
Cristean, se 

două accele-

Vasile BORIS
Hunedoara

• Ca rezultat al strădaniei 
unor oameni cu dragoste de cultu
ră, în orașul Reghin a fost amena
jată o sală de lectură, pe lîngă bi
blioteca orășenească, frecven
tată zilnic de circa 4 500 de cititori. 
Biblioteca este înzestrată cu

animală. Din păcate, gospo- 
noastră nu poate întrebuința 
jumătate din numărul căru- 
din lipsa bucalelor de căruță.

• Acum, cînd trebuie să strîngem 
roadele unui an de muncă — pro
ducția vegetală si animală — se 
cere mai mult ca oricînd folosirea 
tuturor mijloacelor de transport. 
Pe lîngă mașinile proprietatea 
C.A.P.-ului și remorcile secțiilor 
I.M.A. ce ne deservește, trebuie să 
folosim din plin atelajele cu trac
țiune 
dăria 
decît 
țelor,
pe care nu mai știm de unde să le 
procurăm. Bazele de aprovizionare 
C.A.P., cooperativele de consum 
din împrejurimi și de pe unde au 
mai umblat delegații noștri, nu au. 
Dacă toate părțile componente ale 
unei căruțe le putem confecționa 
în cadrul C.A.P.-ului. bucelele nu 
Ie putem face. Căruțele și anima
lele de tracțiune stau în gospodărie 
iar recolta așteaptă să fie transpor
tată spre locurile de păstrare, vîn
zare sau folosire. Rugăm să fim 
ajutați pentru a putea trece peste 
această mică buturugă care ne răs
toarnă carul mare.

Marin VRANCEA
președintele C.A.P. Movileni, 
județul Olt

CORESPONDENȚII 
„SCINTEII” TRANSMIT

HUNEDOARA : 2 100 noi 
apartamente

De la începutul anului și pină 
în prezent, constructorii hunedo- 
reni au pus la dispoziția oame
nilor muncii din județ 2 100 noi 
apartamente. Totodată, pentru 
minerii nefamiliști din Valea 
Jiului a fost construit și dat în 
folosință un nou și modern că
min cu o capacitate de 300 de 
locuri.

TIMIȘ : Casa cooperați
ei meșteșugărești

în centrul municipiului Timi
șoara se va înălța unul din cele 
mai moderne edificii ale orașu
lui — Casa cooperației meșteșu
gărești. Parterul clădirii va fi o- 
cupat de un complex pentru des
facerea variatelor oroduse rea
lizate de meșteșugarii din ju
deț. La nivelele superioare vor 
funcționa o casă de mode cu a- 
telierele aferente, un salon de 
prezentare a modei, unități de 
coafură și cosmetică etc.

CONSTANȚA: Un nou 
complex de odihnă 
și tratament

La Eforie Nord a început con
struirea unui nou complex de o- 
dihnă și tratament, care va fi 
dat în folosință anul viitor. El 
este alcătuit din trei blocuri turn 
cu 15 nivele, avînd fiecare res
taurante proprii. în cadrul nou
lui complex, care dispune de 
1 360 de locuri, vor putea fi tra
tate toate afecțiunile reumatis
male, folosindu-se apa de mare 
și nămolul din lacul Techirghiol.

ZALĂU : Clădire moder
nă P.T.T.R.

La Zalău a fost inaugurată 
noua clădire a poștei. Dată în 
folosință cu 3 luni mai devreme, 
clădirea este construită într-un 
stil arhitectonic elegant și mo
dern. Ea adăpostește toate pre
stațiile de servicii către popu
lație • mesagerii, telegrame, scri
sori, presă, filatelie și altele. 
Totodată, a intrat în funcțiune 
centrala telefonică automată. 
„Noua clădire, spunea tova
rășul ing. Sandu Florea, directo
rul direcției județene de poștă și 
telecomunicații, va îmbunătăți 
în mod simțitor deservirea pu
blicului, iar centrala telefonică 
va mări numărul de abonați, 
precum și gradul de operativi
tate a convorbirilor".

NICOLAE CEAUSESCU:
„ROMÂNIA PE DRUMUL 

CONSTRUIRII SOCIETAJII SOCIALISTE
MULTILATERAL DEZVOLTATE"

A apărut recent volumul al pa
trulea al cărții „România pe drumul 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate", sinteză strălucită 
— concretizată în lucrările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — a vastei și 
laborioasei activități politice desfășu
rate în ultimii cinci ani de Partidul 
Comunist Român pentru conducerea 
operei de edificare a noii societăți, 
pentru soluționarea științifică, mar- 
xist-leninistă, a problemelor con
strucției socialiste în țara noastră. 
Cele patru volume apărute pînă 
acum relevă contribuția remarca
bilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ia fundamentarea științifică a pro
gramului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, impor
tanța deosebită a aportului său per
sonal în investigarea și rezolvarea 
marxist-leninistă a problemelor esen
țiale ale dezvoltării sociale a Româ
niei, în promovarea unui spirit 
dinamic, înnoitor, caracterizat prin 
infuzie de gîndire originală, lucidă 
și cutezătoare, prin permanenta con
fruntare a teoriei cu practica.

Chintesență a realităților social- 
politice ale țării noastre, abordînd 
o tematică de mare diversitate și 
complexitate, toate cele patru volu
me cuprinzînd lucrările secretarului 
nostru general afirmă cu claritate, cu 
o edificatoare argumentație, rolul 
conducător al partidului, sarcinile de 
mare răspundere ce-i revin în etapa 
actuală pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Definind Partidul Comunist Ro
mân ca forța politică conducătoare 
a națiunii noastre socialiste, sint 
aduse puternice argumente teoretice 
și practice care evidențiază cu lim
pezime justețea acestui adevăr isto
ricește determinat, faptul că nu este 
posibilă înfăptuirea operei de edifi
care socialistă a țării fără existența 
unui partid conducător ca forță poli
tică organizată, cu o concepție clară 
despre legile dezvoltării sociale, cu o 
politică bine definită, în deplină 
concordanță cu interesele fundamen
tale ale clasei muncitoare, ale între
gului popor. Această forță a fost, 
est» și va fi PARTIDUL COMU

NIST ROMAN. Așa cum arăta în 
atitea ocazii tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, locul pe care-1 ocupă par
tidul în viața țării a fost dobîndit 
prin capacitatea pe care și-a dove
dit-o de-a lungul anilor de a con
duce poporul în lupta împotriva exr 
ploatării și nedreptății sociale, pe 
drumul realizării aspirațiilor sale de 
libertate și progres, spre cea mai 
dreaptă dintre societăți — SOCIA
LISMUL.

Autorul demonstrează că tăria și 
invincibilitatea partidului constă în 
faptul că el se călăuzește în întreaga 
sa activitate după cea mai înaintată 
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concepție despre lume și viață — 
materialismul dialectic și istoric — 
că, pe baza politicii sale marxist-leni- 
niste, a știut să unească eforturile crea
toare ale întregului popor în lupta 
pentru edificarea noii orînduiri so
ciale. „Partidul reprezintă nucleul în 
jurul căruia gravitează întreaga so
cietate și de la care radiază energia și 
lumina ce pun in mișcare și asigura 
funcționarea întregului angrenaj al 
orînduirii socialiste — scrie tovară
șul Nicolae Ceaușescu. La rindul 
său, partidul se regenerează continuu 
sub impulsul puternicelor fascicule 
de energie și lumină ce se în
dreaptă continuu spre el din rindul 
națiunii noastre socialiste". Acesta 
este indiscutabil unul din marile 
adevăruri ale realității social-isto- 
rice din România ultimei jumătăți de 
veac, perioadă în care partidul comu
nist a desfășurat o complexă și glo
rioasă activitate revoluționară.

Considerînd partidul drept centrul 
vital al întregului sistem social, a 
cărui funcționare normală repre
zintă condiția sine qua non a dez
voltării societății noastre, autorul 
subliniază necesitatea de a se acorda 

toată atenția permanentei întăriri a 
partidului, perfecționării formelor de 
organizare, a metodelor sale de lu
cru, cimentării unității sale, asigu
rării participării tot mai directe a 
activului de partid, a comuniștilor 
la conducerea întregii vieți sociale, 
dezvoltării vieții democratice a par
tidului, creșterii continue a autorită
ții și influenței sale în mase.

Paginile dense și limpezi, de largă 
comunicabilitate și pregnantă expre
sivitate ale volumelor se carac
terizează prin îmbinarea armoni
oasă a spiritului teoretic cu o 
permanentă raportare la realita

te. Secretarul general arată că Par
tidului Comunist Român îi re
vine nu numai înalta răspundere de 
a formula programul de dezvoltare 
a societății, de a elabora ideile fun
damentale, direcțiile de bază menite 
să-i orienteze activitatea, ci și obli
gația de a împleti vastul efort teo
retic, de aplicare creatoare, științi
fică a marxism-leninismului la reali
tățile specifice societății românești 
contemporane, cu o amplă muncă or
ganizatorică. de a acționa el în
suși ca un mecanism armonios și 
unitar, eficient și operativ pentru 
transpunerea în viață a programului 
de înflorire și propășire a patriei 
socialiste. Autorul arată că parti
dul are datoria față de popor, față 
de sine de a organiza exemplar ma
rele efort constructiv al tării, de a 
lua cele mai potrivite măsuri — gin- 
dite permanent în perspectivă — pen
tru înfăptuirea programului elaborat 
pe baza consultării cu poporul. Parti
dul are datoria de a fi mereu pre
zent în miezul luptei pentru realiza
rea acestui program, stabilind — de 
la o etapă la alta — formele și me
todele corespunzătoare ale activită

ții practice. Toate acestea sint pe 
deplin posibile a se realiza datorită 
creării cadrului organizatoric adec
vat pentru perfecționarea activității 
de partid, pentru consolidarea orga
nizatorică și politică a organizațiilor 
sale — care trebuie să joace rolul 
de puternică forță dinamică în viața 
fiecărui colectiv.

Autorul pledează cu pasiune în 
toate lucrările sale pentru receptivi
tate față de nou. sprijinirea activă a 
tuturor Inițiativelor valoroase, cu
rajul de a înlătura tiparele sclerozate, 
capacitatea de a desfășura o bogată 
și neîntreruptă activitate de creație 
bazată pe studierea realității în evo
luția sa, prevalarea metodelor mun
cii politice a metodei de convingere 
în exercitarea funcțiilor partidului — 
exigențe riguroase ale noului stil de 
muncă întronat in rîndurile partidu
lui, cu deosebire după Congresul al 
IX-lea. Secretarul general sublinia
ză, în mod frecvent ideea că. în ul
timă analiză, rolul conducător al 
partidului se materializează prin ac
tivitatea fiecărui comunist, prin ca
pacitatea lui ca, în cadrul organizației 
de partid, al colectivului din care 
face parte, să militeze pentru înfăp
tuirea programului elaborat de partid, 
însemnătatea deosebită pe care o 
acordă formării unor exemplare cali
tăți moral-politice ale membrilor de 
partid exprimă marea încredere pe 
care o are în posibilitățile lor de a 
se perfecționa continuu, de a ajunge 
la acea sinteză de calități morale, 
profesionale și politice care se cer 
întruchipate în persoana unul comu
nist. |

Asigurarea unității de voință și ac
țiune a partidului, neadmiterea nici 
unei fisuri în rîndurile sale, elabo
rarea liniei partidului în cadrul u- 
nei contribuții colective, in spiritul 
democrației partinice, dar și disci
plina fermă, care să nu permită ni
mănui să se abată de la hotărîrile 
adoptate — iar cînd aceasta se în- 
tîmplă. luarea tuturor măsurilor pen
tru a apăra partidul, unitatea sa — 
sînt considerate de secretarul gene
ral garanții sigure date clasei mun
citoare, națiunii socialiste că în frun

tea lor se află forța capabilă să le 
conducă spre victorie, spre socialism 
și comunism.

în lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu își găsește o profundă și 
cuprinzătoare definire conceptul de 
societate socialistă multilateral dez
voltată, a cărei înfăptuire constituie 
obiectivul cențral pus de Congresul 
al X-lea în fața partidului, a între
gului nostru popor. Este pregnant 
evidențiată dezvoltarea continuă a 
bazei tehnice-materiale a socialismu
lui, ca factor hotărîtor al edificării și 
dezvoltării multilaterale a noii orîn
duiri. Necesitatea concentrării efortu
rilor spre continuarea consecventă a 
industrializării socialiste este demon
strată în lumina unei concepții uni
tare și de largă perspectivă ; în prim- 
planul acestei concepții se află inte
grarea cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice contemporane, aprecierea 
realistă a condițiilor specifice ale Ro
mâniei, valorificarea eficientă a tutu
ror resurselor naturale pentru a a- 
junge din urmă, într-un timp cît mai 
scurt, țările cu o economie avansată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
cărui contribuție la elaborarea poli
ticii economice a partidului și la în
făptuirea ei practică sînt bine cu
noscute și apreciate de întregul 
popor — realizează în lucrările sale 
o remarcabilă sinteză a sarcinilor ce 
stau în fața economiei noastre mo
derne. Estimînd cu exactitate bi
lanțul înfăptuirilor, ca și cauzele u- 
nor insuccese, analizînd cu lucidi
tate universul complicat al mecanis
mului economic, evidențiind expe
riența dobîndită în activitatea noas
tră economică, în paginile cărții sînt 
demonstrate — cu o rară forță de pă
trundere în sfera esențialului, cu ar
gumente științifice și practice con
vingătoare — direcțiile în care tre
buie acționat pentru perfecționarea 
continuă a planificării, a conducerii 
și organizării întregii noastre eco
nomii socialiste.

Se cuvine relevat faptul că în abor
darea problemelor economice se îm
bină armonios, într-un tot unitar, în
tr-o logică perfectă, considerațiile de 
principiu, de o deosebită valoare teo
retică, bazate pe analiza legilor obiec
tive ale economiei socialiste, cu trata
rea în profunzime a problemelor 
practice ale economiei naționale in 
ansamblu, ale diferitelor ei ramuri, ale 
activității uzinelor, cooperativelor și 
întreprinderilor agricole, instituțiilor 
de specialitate, ajungîndu-se întot
deauna la concluzii și direcționări 
precise, ferme, pentru domeniile res
pective. Preocuparea pentru eficaci
tatea analizei, a ideilor și concluziilor 
formulate evită cu desăvîrșire trata
rea academică, abstractă a pro
blemelor economice, ca și prac
ticismul îngust, accentul fiind pus 
întotdeauna pe analiza critică exi
gentă, pe compararea rezultatelor cu 
posibilitățile reale, în lumina unei 
perspective largi, a obiectivelor ma
jore stabilite de partid.

Precizînd concepția călăuzitoare a- 
flată la baza procesului cuprinzător 
de perfecționare a vieții economice, 
concepție care respinge atît centra
lizarea exagerată cît și mersul spon
tan pe baza impulsurilor stihi- 

nice ale pieței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată : „...și în viitor la 
baza întregii noastre activități eco
nomice și sociale va sta principiul 
centralismului democratic, care per
mite statului socialist să exercite 
prerogativele fundamentale cu care 
l-a investit poporul. Aceasta nu are 
insă nimic comun cu centralismul 
excesiv ; dimpotrivă, el presupune 
îmbinarea armonioasă a conducerii 
centrale cu autonomia largă a uni
tăților, cu sporirea atribuțiilor și 
răspunderii întreprinderilor".

Problemele eoonomice sînt tratate 
în spirit viu. constructiv, sînt arun
cate peste bord teoriile depășite, an
chilozate, tot ce s-a dovedit vetust, 
prăfuit, anacronic în gîndirea și 
practica noastră economică. Rigoa
rea științifică, spiritul dinamic, fap
tul că investigarea, cercetarea vi
zează o finalitate precisă, con
structivă fac din paginile dedicate 
economiei un model de abordare a 
acestor probleme pentru economiști, 
pentru toți activiștii care-și desfă
șoară munca în acest domeniu.

Din contextul cărții se desprinde 
preocuparea secretarului general al 
partidului pentru mai buna organi
zare a aparatului de stat. Sînt înfie
rate tendințele de birocratizare a 
muncii, „stilul" de conducere din 
birou, prin circulare și instrucțiuni, 
departe de pulsul real al vieții. Par
tizan fidel al raportării permanente 
la realitate, al prezenței în mijlocul 
maselor, al contactului nemijlocit cu 
problemele cele mai diverse pe care 
le ridică practica, viața — dovadă 
frecventele vizite de lucru pe care 
le face în diverse regiuni ale țării 
— secretarul general al partidului 
militează cu înaltă responsabilitate 
comunistă pentru înlăturarea radi
cală a birocratismului, considerînd 
aceasta drept „o sarcină a tuturor 
comuniștilor, a întregului popor", „o 
necesitate și o condiție pentru bunul 
mers al construcției socialiste",

Concepînd societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată ca o etapă în dru
mul de mai lungă durată al făuririi 
„visului de aur" al omenirii — co
munismul — secretarul general al 
partidului ' sintetizează problemele 
teoretice pe care le ridică organiza
rea și conducerea. în toate domeniile, 
a societății socialiste în actuala‘etapă. 
Dezvoltarea socială este concepută 
în cadrul unui proces legic, de a- 
cumulări succesive, de permanente 
confruntări între forțele noului, ale 
progresului, pe de o parte, și elemen
te de rutină, de anchilozare, pe 
de altă parte. De aici, concluzia care 
se degajă din cele patru volume, a 
necesității unor permanente perfec
ționări a vieții sociale, a raporturi
lor dintre forțele și relațiile de pro
ducție. a afirmării atitudinii noi față 
de muncă și normele de conviețuire 
socialiste, a promovării principiilor 
moralei înaintate, a înlăturării ori
căror manifestări negative din sfera 
relațiilor socialiste.

în această ordine de idei, în lu
crările publicate, ca și în în
treaga sa activitate, secretarul gene
ral al partidului acordă o deosebită 
însemnătate problemelor dezvoltării 
democrației socialiste, subliniind fap

tul că „esența democrației socialiste 
constă în aceea că poporul, devenit 
stăpin pe puterea politică și pe mij
loacele de producție, trebuie să par
ticipe nemijlocit la întreaga activita
te de conducere a vieții economico- 
sociale". Pornind de la adevărul de 
necontestat că democrația este nu 
numai unul din idealurile supreme 
ale socialismului ci și o cerință 
obiectivă a înaintării spre comu
nism, de la necesitatea existenței 
unui cadru legislativ, a unor struc
turi organizatorice adecvate și a u- 
nui climat favorabil pentru ca oa
menii muncii să-și poată spune des
chis cuvîntul asupra tuturor proble
melor, să poată critica fără nici un 
fel de îngrădire sau reprimare nea
junsurile, să-și manifeste din plin 
inițiativa în îmbunătățirea întregii ac
tivități de construcție socialistă, au
torul apreciază că procesul adîncirii 
și perfecționării democrației socia
liste nu poate fi considerat încheiat, 
ci că evoluează o dată cu dezvol
tarea întregii societăți. Desigur, 
se afirmă în volum, dezvolta
rea democrației socialiste, sti
mularea criticii sînt incompatibile cu 
spiritul anarhic, cu ignorarea legilor 
și normelor sociale, cu desconsidera
rea obligațiilor față de societate — 
spiritul de răspundere civică, con
știința îndatoririlor sociale fiind o 
parte indisolubilă a democrației so
cialiste, o condiție esențială a afir
mării plenare a personalității 
umane

în lucrările sale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se ocupă pe larg de cla
sele care compun societatea, de 
schimbările calitative care s-au pro
dus in structura și profilul lor, de 
rolul pe care îl au în asigurarea pro
gresului continuu al țării noastre. 
Este subliniat cu putere că clasa 
muncitoare s-a afirmat drept cea 
mai avansată forță socială a țării, 
că în toate etapele revoluției și con
strucției socialiste ea a făcut dovada 
unei înalte maturități politice și 
combativități revoluționare, îndepli- 
nindu-și cu cinste misiunea istorică 
de a se elibera pe sine și întregul 
popor muncitor de exploatare și asu
prire, demonstrind in mod strălucit 
că este capabilă să construiască o 
orînduire nouă, a libertății și drep
tății sociale — orînduirea socialistă — 
în care poporul a devenit cu adevă
rat stăpînul propriului său destin. 
Clasa muncitoare și-a dovedit și-și 
dovedește în cel mai înalt grad răs
punderea socială, calitățile moral- 
politice deosebite, în'exercitarea ro
lului principal ce-i revine in progre
sul material și social al țării, in 
conducerea statului.

Arătînd că orînduirea socialistă a 
schimbat în mod radical înfățișarea 
satului românesc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu relevă caracteristicile ță
rănimii cooperatiste ca o clasă nouă, 
omogenă, ca un ideal social unitar, 
care aduce un aport considerabil Ia 
dezvoltarea economiei naționale, la 
construcția socialismului, punîndu-și 
astfel in deplină valoare potențialul 
revoluționar, afirmat în decursul 
istoriei în nenumărate bătălii sociale 
și naționale. în condițiile acestor 
noi realități sociale, se apreciază că
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• Miercuri. 16 sep
tembrie. 'Centrala mi
nelor și metalurgiei 
neferoase din Baia 
Mare a raportat reali
zarea sarcinilor de pro
ducție din actualul cin
cinal. In 
rioadă au cuhoscut 
puternică 
exploatările 
Cavnic. Baia 
Șuior, Uba și 
metalurgice de metale 
neferoase din Baia 
Mare, unde au fost 
puse în funcțiune 
noile secții de cupru 
și acid sulfuric.

Pină la slirșitul a- 
cestui an, colectivele 
centralei maramure
șene vor realiza o pro
ducție industrială 
valoare de ’ circa 
miliard lei; ’ "'"

această pe- 
o 

dezvoltare 
miniera 

Borșa, 
Uzinele

• întreprinderea șan
tiere constirueții-anon- 
taj de la Brazi se în
scrie printre unitățile 
județului Prahova ca
re au îndeplinit planul 
cincinal. în acest in
terval, colectivul între
prinderii a construit 
mari obiective indus
triale și social-cultura-

le. Intre care Uzina de 
piese de schimb pen
tru industria chimică 
și Fabrica de frigide
re de la Găești, Com
plexul de xilen, insta
lația de cracare cata
litică și oea de cocsare 
întîrziată de la Brazi. 

. Complexul de uleiuri 
speciale și de bit-um 
din cadrul rafinăriei 
Ploiești, instalațiile de 
fenol, acetonă, dimeril 
te.rett.alat, anhidridă 
ftalică și clorură de 
colină de la Combina
tul petrochimic' Plo
iești, noi secții la Uzi
na de mase plastice- 
Buzău și cea de anve
lope „Victoria'' din 
Floreștî, sere legumi
cole la Tătărăn.1, Băr- 
câiițțșfi și; Popești Le- 
urde.nl. un grup, ș-.-o- 

.l^L'-âțpirni-a și mettdîir- 
gic la Ploiești și altele.

• Industria orașului 
Făgăraș a realizat 
vederile planului 
cinai la producția 
bală.

Față de anul 
industria 
a marcat o creștere de 
72 la sută. Un procent 
de 30 la sută din spo
rul de producție a fost

obținut' pe seama 
creștet ii productivită
ții muncii.

Cele mai bune rezul
tate au fost, obținute 
de combinatul chimie, 
care a îndeplinit pla
nul. cincinal la îngră
șăminte în numai pa
tru ani și opt luni. Pe 
întreaga industrie a o- 
rașului se prevede rea
lizarea unei producții 
suplimentare în valoa
re de 340 milioane lei.

• Întreprinderea mi
nieră din DobreșĂ, 
principala furnizoare 
de materii prime a ti
zi nei de alumină din 
Oradea, este cea de-a 
20-a unitate industria
lă din județul Bihor 
care și-a realizat, ,Ja 
incep'țițui acestei săp- 
tâinîni, sarcinile pla
nului cincinal. Potrivit 
calculelor. pină la sfîr- 
șitul anului întreprin
derea Va livra peste 
■sarcinile de plan circa 
108 000 tone bauxit ă 
«încasată. Suocesul a- 
mintit se datorește 
faptului că productivi
tatea muncii a crescut 
in acest timp cu 21,4 
la sută.

SEMĂNATUL 
TREBUIE PREGĂTIT 
GOSPODĂREȘTE

In județul Bihor
în județul Bihor, ca și în alte județe situate in par

tea de nord a țârii, semănatul griului trebuie să se 
iaca mai devreme. Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii a recomandat ca. in funcție de mersul vremii, in 
această zona, semănatul griului să înceapă in jurul 
datei de 25 septembrie si să se încheie Ia 10 octombrie. 
Aceasta presupune ca-pregătirile pentru semăriat să se 
încheie mult mai devreme. Care este stadiul acestor lu
crări ?

In această toamnă. în județul Bihor se vor insămința 
■ n grîu și secară 61 000 hectare. Din acestea, 27 230 hec
tare au tost arate, discuite sau grăpate. Terenul a fost 
bine pregătit și s-au aplicat, .cantități însemnate de în- 
gi âșăminte chimice. în majoritatea unităților agricole 
s-au tras concluzii practice din experiența anului care 
a trecut, cind au existat deficiențe în ce privește agro
tehnica griului. îndeosebi la efectuarea lucrărilor pre
gătitoare și chiar de semănat. Zilele trecute au avut 
loc, pe mai multe centre, consfătuiri de lucru 
cu președinții și inginerii din cooperativele agricole și 
secretarii comitetelor de partid, în cadrul cărora s-au 
analizat problemele campaniei agricole de toamnă. Di
recția agricolă. împreună cu stațiunea experimentală 
agricolă Oradea, a elaborai ..Tehnologia culturii griu
lui in județul Bihor", lucrare ieșită recent de sub 
tipar, care prezintă o Sea
mă de reeomand&ri priviiid 
agrotehnica griului în aceas
tă zonă a țării. Specialiștii 
au împărțit suprafață jude
țului în trei subzone, după 
calitatea pămîntului și așe
zarea geografică.

Folosind recomandările spe
cialiștilor și propria expe
riență, cooperatorii din Vaida au amplasat griul p«.te
renurile cele mai fertile si după plante premergătoare 
bune. Deosebit, de important e faptul că pregătirea te
renului se face diferențiat, in funcție de plantele pre
mergătoare și de timpul cind acestea au fost recoltate. 
Prin măsurile luate, membrii cooperativei agricole, din 
comuna Vaida vor să depășească nivelul recoltei de 
gr iu din acest an, care a fost de 3 170 kg la hectar. In 
bune, condiții fac pregătirea terenului și cooperatorii 
din Otomani. Valea lui Mihai,' Galoș-Petreu, Vășad și 
alții, care obțin, an de an, recolte mari de grîu.

Am arătat că, pe ansamblul .județului, a fost pregătită 
pină la această dată o suprafață de 27 230 hectare, din 
cele 61 000 hectare care urmează să se însămînțeze cu 
grîu. însă această cifră globală ascunde mari diferente 
de la o cooperativă agricolă la alta in ce privește vo
lumul lucrărilor executate. Dacă .în unitățile amintite, 
ea și în cooperativele agricole din Mădăras. Salonta, 
Borț, Vaida și altele, pregătirea terenului pentru semă
natul griului s-a făcut la timp și în condiții bune, sînt 
insă cooperative unde această lucrare este întirziată. 
La cooperativa agricolă din Ciuhoi. din cele 500 hectare 
planificate a fi însămintate cu grîu nu s-a pregătit 
mei .jumătate.

Ramînerea in urmă a lucrărilor de pregătire a tere
nului s-... datorează și neajunsurilor care există în folo- 
-irea tractoarelor și mașinilor. U-pele, di» acestea con
tinua .să ,stea defeote m întreprinderile pentru meeani- 
zțtraa agriculturii. Isa LJVLA.- Reniș, ipg: Bazar Berm- 
oan. directorul întreprinderii, se învîrtea în jurul ce
lor 5 tractoare, aliniate în atelier din lipsă de piese de 
schimb. Lipseau, între altele, axe de piston, filtre de 
ulei etc. Ce se întîmplâ la Baza de aprovizionare Ora
dea ? Aici există in stoe 328 axe piston și totuși 
nu s-a onorai;, comanda trimisă do I.bil.A. Beiuș. Unul 
din merceologii bazei a scris aproape indescifrabil „SĂ 
ADUCĂ PE CELE VECHI". Firesc ar fi să se dea întîi 
axele noi pentru a se putea preda bazei pe cele vechi.

La o confruntare făcută între comenzile trimise de 
I.M.A. și piesele existente în depozit am constatat că de 
multe ori in magazie se găsesc piese, dar nu se onorează 
comenzile sau se livrează cantități mult mai mici... ca să 
râmînă în stoc ! Așa s-a întimplat cu tuburile de cau

ciuc. cu șuruburile pentru plug de 20/120 mm, vopsele 
și altele.

Este imperios necesar ca organele agricole să ia mă
suri pentru urgentarea lucrărilor de pregătire în vede
rea însâmințării griului, pentru a pune baze sigure vi
itoarei recolte.

Aurel POP 
corespondentul „Scînteii"

în județul Bacdu

RAID AGRAR

Factorul determinant în executarea la timp și în con
diții agrotehnice corespunzătoare a lucrărilor de însă- 
mînțăn îl constituie folosirea judicioasă,, la întreaga 
capacitate, a tractoarelor și mașinilor agricole. Se poate 
aprecia că unitățile agricole din județul Bacău au la 
dispoziție o bază materială puternică. Cele 1 360 de 
tractoare de care dispun I.M.A.. precum și numărul 
mare de pluguri, grape și semănători, oferă posibili
tatea încadrării lucrărilor in epoca optimă. Aceasta 
presupune insă folosirea la maximum a fiecărei zile 
bune de lucru, a fiecărui tractor. Cum stau lucrurile pe 
teren ?

Sintem în raza de activitate a I.M.A. Podu Turcului.
La cooperativa agricolă din Slobozia 5 tractoare stau 

imobilizate. In scripte ele fi
gurează ca reparate, în 
realitate nu funcționează, A- 
lături de ele, două semănă
tori așteptau și ele mina unui 
.gospodar care să le pună 
la punot. Tractoare și mașini 
nereparate am găsit și la 
secțiile de mecanizare din Li- 
ehitișeni, Corbasca, Buda, 

Godinești. Alte 29 de tractoare stăteau defecte la sediul 
întreprinderii de mecanizare. Inginerul șef al întreprin
derii — Aurel Curcă — motiva această stare de lucruri 
prin lipsa pieselor de schimb. Ce-i drept, o parte din 
mașini nu au putut fi puse Ia punct din cauza lipsei 
vilbrochenelor. a pieselor pentru mecanismul de direc
ție, a pinioanelor de atac sau chiar a unui simplu si- 
inefing. Cum se explică însă că nici măcar mașinile 
pentru care se găsesc piese nu se află în stare de 
lucru ? Am găsit semănători fără furtunuri, fără pini- 
oane și manete la cutia de viteză.

Secțiile de mecanizare din raza acestei întreprinderi 
au, chipurile, la dispoziție pentru asistență tehnică 
operativă 5 ateliere mobile. Numai că doar unul din 
acestea este in stare de funcționare. Defecțiuni asemă
nătoare există și în raza de activitate a întreprinderi
lor pentru mecanizarea agriculturii Răcăciuni, Moi- 
nești, Filipești, Traian. In ziua raidului, la oooperativa 
agricolă din Răcăciuni 9 din cele 21 de tractoare stăteau 
aliniate la sediul secției. Ni s-a justificat să secția nu 
este aprovizionată cu combustibil. Intr-adevăr, în mul
te locuri se constată lipsa de carburanți și lubri- 
fianți. Ing. Gheorghe Vernica, directorul I.M.A. Traian, 
își face mari griji pentru că la data raidului nu dispu
nea de carburanți decît pentru maximum o săptămînă. 
Repartiție avea, dar stătea cu ea în buzunar. Depozi
tele de combustibil din județ nu dispun de cantitățile 
necesare de motorină. Și mai prost stau lucrurile cind 
vine vorba de lubriîianți. Nici o întreprindere de 
mecanizate din județ nu are asigurată vaselina necesară 
pentru gresatul mașinilor.

Simbătă, 12 septembrie, la comitetul județean de 
partid a avut loc o ședință de lucru în cadrul căreia 
s-a făcut o temeinică analiză asupra stadiului 
pregătirilor pentru însămînțări. S-au luat din 
nou măsuri concrete menite să ducă la înlăturarea lip
surilor. Numai că simpla lor înscriere într-un plan 
nu rezolvă mare lucru. Este necesar ca aceste măsuri 
să se transforme cît mai repede in fapt, pentru că pină 
la intrarea semănătorilor în brazdă au rămas puține 
zile.

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii"
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(Urmare din pag. I)

timizi, acest lucru se datorește și fap
tului că utilajele specifice nu sînt 
fabricate în țară. Ministerul Industri
ei Construcțiilor de Mașini a ignorat 
practic mult timp asimilarea în țară 
a producției acestor utilaje, iar în 
prezent continuă să-i acorde o im
portanță minoră.

— Problema nu este încă de actua
litate — ne-a spus ing. Mijrcea 
Pupăză, directorul general al Centra
lei industriale de mașini-unelte. Este 
prevăzut că abia în 1974, cind se va 
putea elibera o parte din capacitatea 
de producție de la Uzina Mecanică 
din Sibiu, vom putea să introducem 
în fabricație două tipuri de mașini de 
injecție și două de extrudere.

Realitatea este așa cum ne-a înfăți
șat-o directorul general al centralei. 
Dar de ce s-a ajuns aici ? Potrivit 
studiului tehnico-economic care a 
stat la baza dezvoltării Uzinei meca
nice din Sibiu, s-a prevăzut ca în 
acest an, cind se termină lucrările 
de investiții, nu mai puțin de 20 la 
sută din capacitatea de producție să 
fie afectată fabricării utilajelor pen
tru prelucrarea maselor plastice. în loc 
de aceasta, uzina și-a ocupat întreaga 
capacitate cu producerea unor utila
je de complexitate relativ mică, cum 
ar fi mașini de debitare, foarfece și 
ghilotine. Desigur, și acestea sînt ne
cesare, dar nu este admisibil ca, în 
actualele condiții în care producția 
de mase plastice a căpătat o atit de 
mare dezvoltare, să rămînem tribu
tari importului pentru utilajele de 
prelucrare a acestora încă vreo cîțiva 
ani de acum înainte.

în cursul investigațiilor, cadre de 
specialiști din uzinele constructoare 
de mașini s-au referit și la faptul că 
materia primă pentru fabricarea în
locuitorilor este livrată azi într-un 
sortiment îngust și nu întotdeauna de 
cea mai bună calitate. „In ce ne pri
vește — ne-a spus ing. Anton Constan- 
tinescu, director tehnic în Ministerul 
Industriei Chimice — căutăm să sa
tisfacem cererile de materiale plasti
ce ale construcțiilor de mașini. Avem

Insă greutăți în studierea structurii 
cererilor acestei ramuri, care nu sînt 
îndeajuns de explicite, de analitice. 
In plus, cînd se contractează o licen
ță nouă sau se asimilează un nou pro
dus, specialiștii din construcția de 
mașini nu iau legătura cu chimiștii 
pentru a cunoaște din timp în ce a- 
nume direcții trebuie orientată pro-, 
ducția de mase plastice".

Fără a absolvi unitățile construc
toare de mașini de răspundere pentru 
că nu colaborează strîns cu furnizorii 
de mase plastice, nu mai puțin adevă
rat este că industria chimică face 
încă prea puțin pentru diversificarea 
producției de materiale plastice și, în 
special, pentru realizarea acelor sor
timente care, prin calitățile fizico- 
mecanice și chimice, se pretează a 
fi utilizate în fabricația de mașini și 
utilaje. Din această cauză, fie că 
se recurge la import, fie că se 
renunță la utilizarea lor. Așa se ex
plică, de altfel, de ce în 1970 re
sursele de materiale plastice o- 
ferite de Industria chimică pot 
înlocui cu circa 700 tone mai pu
țin metal decit este posibil din 
punct de vedere tehnic. Potrivit cal
culelor făcute de specialiști din con
strucția de mașini, dacă nu se iau 
măsuri hotărite pentru diversificarea 
și ridicarea calității materialelor plas
tice, în 1975 acest decalaj urmează 
să ajungă la 1 200 tone.

Din cele de mai sus, rezultă preg
nant necesitatea perfecționării mo
dului în care sînt organizate produ
cerea și prelucrarea maselor plastice, 
pentru a se găsi și promova cele mai 
adecvate forme și pîrghii de stimula
re a economisirii pe această cale a 
metalului. Un element important 
îl constituie instaurarea unei co
laborări mai strînse între Ministe
rul Industriei Chimice și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini* 
între unitățile din cele două ramuri, 
în cadrul căreia să se renunțe la in
terese departamentale înguste, de su
prafață și să se treacă în sfîrșit la 
măsuri care să învioreze activitatea 
de înlocuire a metalului cu mase 
plastice, în conformitate cu posibili
tățile de care dispune azi industria 
noastră chimică.

Noi produse industriale
• Colectivul între

prinderii de reparații 
utilaje și mecanisme 
din Reghin a început 
producția de serie a 
unui nou tip de fu
nicular destinat indus
triei forestiere pentru 
transportul buștenilor 
din pădure. Âceastă 
instalație, cu lungimea 
cablului de 500 metri, 
prezintă avantajul 
montării și demontării 
rapide, fiind 
transportabilă.

ușor

• La întreprinderea 
de prefabricate din 
Roman a fost realizat.

după o tehnologie ori
ginală, un nou produs 
destinat șantierelor de 
construcții Industriale 
— chesonifl precom- 
primat. Noul produs, 
care se utilizează la 
acoperirea halelor In
dustriale de mare su
prafață, reduce cu a- 
proape jumătate ter
menul de execuție a 
lucrărilor.

• întreprinderea me
canică Sadu « realizat 
un nou frigider: „Fram 
112“. Diferența față 
de „fratele mai vîrst-

nic“ pare la prima ve
dere paradoxală : 
„Fram 112“ este mai 
mic și, totuși, mai... 
mare decît predeceso
rul său. Interiorul nou
lui tip de frigider este 
mult mai încăpător, el 
fiind realizat din ma
terial plastic. Are pe
reții mai subțiri, o izo
lație termică mai bu
nă. o greutate cu circa 
15 kilograme mai mi
că, un aspect mai mo
dern și un consum e- 
lectric mai mic. Pri- 

: mele frigidere din noul 
tip au fost livrate co
merțului.

schimbările profunde care au avut 
loc in societatea noastră, ca urmare 
a victoriei socialismului la orașe și 
sate, au ridicat pe o treaptă calita
tiv superioară alianța munci toreascâ- 
țărănească, factorul hotărîtor al 
coeziunii Întregii societăți, temelia 
trainică, de granit a orinduirii noas
tre socialiste.

Din lucrările cuprinse în volume se 
cristalizează rolul tot mai important 
ce revine intelectualității în societa
tea noastră, în condițiile Înaintării 
continue pe calea socialismului și 
comunismului, ale desfășurării revo
luției tehnioo-științifice contempo
rane. Continuind prestigioase tra
diții progresiste, patriotice, intelec
tualitatea s-a situat alături de po
por, participă activ la marea operă 
de transformare a societății, conto- 
pindu-și interesele proprii cu inte
resele tuturor celor ce muncesc, fâ- 
cindu-și un țel, un ideal nestrămutat 
din slujirea cu devotament a poli
ticii partidului de înfăptuirea socia
lismului și comunismului in patria 
noastră.

Justețea politicii partidului nostru 
în rezolvarea problemei naționale 
își află o edificatoare ilustrare 
m lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care, în fruntea partidului 
și statului, a adus o contribuție deo
sebită la soluționarea problemei na
ționale în cea mai strictă conformi
tate cu spiritul și principiile mar- 
xism-leninismului prin asigurarea 

. deplinei egalități în drepturi, în toate 
sferele vieții sociale, pentru toți ce
tățenii țării, indiferent de naționali
tate. Aceasta a dus la întărirea 
unității moral-politlce a întregului' 
nostru popor, a adeziunii nestrămu
tate a tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate la politica internă și 
externă a partidului, la crearea unei 
puternice alianțe frățești între ro
mâni, maghiari, germani, sirbi și alte 
naționalități, între toți cei ce mun
cesc în România, fără deosebire de 
naționalitate, hotărîți să înalțe socia
lismul și comunismul pe pâmîntul pa
triei comune.

In multe din lucrările publicate, to
varășul Nicolae Ceaușescu se referă 
la activitatea Frontului Unității So
cialiste, a organizațiilor de masă și 
obștești, atit ca o expresie a coeziunii 
și unității moral-politice a societății 
noastre socialiste, cit și ca un cadru 
larg de participare a maselor la re
zolvarea treburilor publice.

Conștiința faptului că modifică
rile din structura economică, ma
terială a societății determină în- 
tr-o mare măsură modul de gîn- 
dire al oamenilor, că în același timp 
nivelul de conștiință exercită o în- 
rîurire nemijlocită asupra relațiilor 
de producție, asupra întregului me
canism social, dezvoltarea societății 
devenind un proces istoric conștient, 
se află la baza analizei multilaterale 
— făcută în cele patru volume — 
a sarcinilor partidului, ale societății 
privind educarea comunistă, forma
rea și dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor.

Autorul consideră efortul pentru în
sușirea cuceririlor cunoașterii drept 
una din trăsăturile distinctive ale 
omului Înaintat, cu atit mai mult 

ale făuritorului celei mai înaintate 
oripduiri sociale din existența ome
nirii. „In concepția noastră — 
■scrie secretarul general al partidu
lui — educația socialistă, con
știința socialistă implică atit cu
noașterea temeinică a ceea ce este 
valoros în domeniul culturii, științei 
și tehnicii contemporane, stăpînirea 
deplină a profesiunii, cit și însuși
rea concepției filozofice despre lume 
și societate a. partidului nostru — 
materialismul dialectic și istoric —, 
formarea unei atitudini cetățenești 
înaintate. Acestor cerințe fundamen
tale, care se condiționează" și se in
fluențează reciproc, trebuie să ie răs
pundă astăzi — in condițiile socie
tății moderne — întreaga muncă de 
educație desfășurată de partidul și 
statul nostru".

Din întreaga tratare a acestei pro
bleme se desprinde limpede ape
lul la formarea unor oameni con- 
știenți de locul șl rolul lor iu 
societate, militanți pentru ideile so
cialismului, adversari neîmpăcați ai 
vechiului, ai concepțiilor burgheze 
retrograde. Chemarea la sporirea 
eficienței educative a învățămîntului, 
a muncii politice de masă, a științe
lor politico-filozofice. sociologice, is
torice ș.a., la creșterea contribuției 
presei și radio-televiziunii in infor
marea și formarea opiniei publice în 
direcțiile cerute de progresul socie
tății noastre, prețuirea pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu o acordă 
artei și literaturii, misiunii lor sociale 
de elevare spirituală a tuturor mem
brilor societății, îndemnul ca oame
nii de artă să pătrundă în miezul 
problemelor vieții, să înfățișeze veri
dic realitatea și să contribuie prin 
operele lor la formarea unor conștiin
țe înaintate, se relevă ca preocupări 
majore și statornice, demonstrează 
marea importanță acordată filo
zofiei și culturii marxiste in opera 
de formare a omului zilelor noastre, 
întreaga muncă educativă, ideologică 
este concepută ca o modalitate prac
tică de a răspunde setei de cunoaș
tere a oamenilor muncii, de a-i ajuta 
să înțeleagă în profunzime idealurile 
pentru care luptă, pentru care mun
cesc zi de zi, de a-i angaja și antrena 
cu toate forțele lor într-un efort con
știent de edificare a patriei, de în
făptuire pe pămîntul României a mă
rețului program socialist al partidu
lui.

Se impune ca idee de frontispiciu a 
capitolelor dedicate muncii ideologice 
spiritul creator în care secretarul ge
neral al partidului concepe marxism- 
leninismul — ca știință revolu
ționară vie și dinamică, perma
nent regenerată prin raportarea la 
practică, la realitățile zilei de azi. 
Tuturor cuvîntărilor și articolelor le 
este în cel mai înalt grad caracteristi
că modalitatea de a privi teoria co
munismului științific nu ca o colecție 
de dogme imuabile și formule intan
gibile, ci ca o călăuză în acțiune, a- 
plicată creator la particularitățile țării, 
confruntată cu schimbările ce au loc 
în realitate, adaptată în permanență 
dezvoltării societății, marilor cuceriri 
ale cunoașterii științifice.

Lucrările din cele patru volume slut 

o ilustrare grăitoare a spiritului crea
tor in care partidul nostru aplică le
gitățile generale ale dezvoltării so
ciale la condițiile României, studiind 
cu atenție particularitățile acesteia, e- 
v ițind să copieze sau să transpură 
mecanic forme și metode de muncă 
proprii altor etape sau condiții social- 
economice, căutînd soluții care să co
respundă necesităților și stadiului de 
dezvoltare ale țării noastre. In acest 
fel, secretarul general al partidului 
aduce remarcabile contribuții la îm
bogățirea tezaurului teoretic și prac
tic al clasei muncitoare, al teoriei și 
practicii marxism-leninismului.

Expresie elocventă în acest sens, 
mărturie a capacității de a înțelege 
și aplica învățătura marxist-leninistă 
in noile condiții social-istorice, sint 
ideile cuprinse în lucrările prilejuite 
de aniversarea centenarului lui V. I. 
Lenin. In articolele și cuvintările con
sacrate lui V. I. Lenin, conducătorul 
partidului nostru infățișeazâ cu 
argumente convingătoare — făcînd 
dovada pătrunderii în adîncul spi
ritului leninist — viabilitatea dia
lecticii materialiste, datoria ori
cărui marxîst-leninist autentic de 
a înțelege în întreaga sa comple
xitate raportul teoriei cu prac
tica socială, cu realitățile care apar 
o dată cu trecerea anilor, cu evoluția 
societății și a evenimentelor sociale.

Sentimentul istoriei, conștiința 
continuității de ideal a națiunii noas
tre socialiste, convingerea că prezen
tul poate fi înțeles mai bine prin ra
portarea la trecutul eroic al poporu
lui străbat ca un fir roșu paginile 
celor patru volume. Cinstind istoria 
țării, pe cei ce au ilustrat-o în ceea 
ce are ea esențial și semnificativ, a- 
ducînd un cald omagiu celor ce au 
luptat și s-au jertfit pentru indepen
dența și libertatea patriei, pentru 
progresul națiunii noastre, a unității 
statului român, tovarășul Ceaușescu 
realizează o emoționantă lecție de pa
triotism, de venerație față de înain
tașii patrioți. față de toți cei ce și-au 
pus viața și lupta lor în slujba desti
nelor luminoase ale țării.

„Valoarea unei istorii cu adevărat 
științifice — scrie tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — constă in înfățișarea 
obiectivă a faptelor, în interpretarea 
lor justă, constituind astfel o oglindă 
a conștiinței de sine a poporului, a 
claselor, înmănunchind experiența de 
viață și luptă a maselor și a condu
cătorilor*'. Dintr-o asemenea per
spectivă, a respectului față de adevăr, 
secretarul general realizează în expu
nerile sale o analiză marxist-leninis
tă. științifică a istoriei partidului, a 
revoluției socialiste, trasează jaloa
ne pentru punerea intr-o lumină nouă 
— în lumina obiectivitătii istorice — 
a existenței eroice a partidului și 
clasei noastre muncitoare. Sînt aduse 
contribuții prețioase la aprecierea ro
lului maselor și al personalităților în 
istorie, al activității militanților re
voluționari. Arătînd că aprecie
rea locului pe care militanții l-au 
ocupat în lupta revoluționară din 
trecut trebuie făcută în funcție 
de realitate, și nu de situația pe care 
o au în partid, că ar fi greșit să se 
exagereze meritele din trecut ale 
unor conducători numai pentru a 

pune istoria „de acord“ cu prezentul 
— secretarul general al partidului dă 
o înaltă pildă de etică revoluționară, 
de viziune , științifică asupra istoriei.

Punerea în lumină a tot ce a fost 
valoros, înaintat în istoria partidului, 
înfățișarea cu obiectivitate a fap
telor, inclusiv prezentarea unor 
încălcări ale principialității par
tinice, a unor acte arbitrare, de 
inechitate și abuz săvîrșite în trecut 
sînt in egală măsură o pilduitoare 
lecție de istorie și de etică.

Secretarul general al partidului a 
adus o contribuție substanțială, cu 
largi ecouri aprobative in lumea 
întreagă, la elaborarea politicii in
ternaționale a partidului și statului 
nostru, politică ce se bucură, de a- 
probarea deplină a întregului partid, 
a întregului popor. Și in acest do
meniu sînt magistral ilustrate realis
mul, puterea analitică și intuiția, 
spiritul de discernămînt și capacita
tea de a defini sintetic, în esența lor, 
fenomenele vieții internaționale con
temporane.

Considerînd ca o caracteristică 
fundamentală a lumii contemporane 
faptul că forțele revoluționare, 
progresiste se află in ascen
siune, că influența lor în viața poli
tică mondială sporește continuu, că 
acestea, și nu imperialismul -» care, 
desigur, continuă să-și păstreze ca
racterul agresiv, primejdios — deter
mină intr-o măsură tot mai mare 
cursul evenimentelor, că raportul de 
forțe se schimbă continuu în fa
voarea socialismului și păcii, în nu
meroase din articolele și cuvintările 
sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu ex
pune pe larg poziția partidului și 
statului nostru față de problemele 
care confruntă lumea contemporană. 
Din concepția și practica politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
exprimate cu forță și demnitate în 
atitea rînduri de secretarul general, 
reiese distinct dorința fierbinte ca 
România, care se afirmă ca un factor 
activ în lupta pentru socialism, pen
tru progres social, democrație și 
pace în lume, să aducă o contribuție 
mereu și mereu mai importantă la 
înfăptuirea acestor înalte idealuri 
ale umanității.

Se desprind ca numitor comun 
înaltul spirit de responsabilitate față 
de interesele fundamentale ale po
porului român, ca și față de cauza 
socialismului și păcii in lume, unirea 
intr-un tot dialectic, indisolubil, a 
factorului național și internațional, 
grija neabătută pentru îndeplinirea 
îndatoririlor naționale și internațio
nale ale partidului și statului nostru 
socialist. La consfătuirea de la Mos
cova a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Fiind co
muniști români, noi sintem apărători 
hotăriți ai intereselor naționale ale 
poporului nostru, nu precupețim ni
mic pentru a asigura edificarea socia
lismului in România, și, in același 
timp, ne aducem întreaga contribuție 
la întărirea forțelor mondiale ale so
cialismului, la întărirea pozițiilor co
munismului in lume".

Apreciind că internaționalismul 
presupune în mod necondiționat 
existența liberă și egală în drepturi 

a națiunilor, dezvoltarea indepen
dentă a tuturor partidelor comuniste, 
considerînd că principala datorie a 
comuniștilor este de a se preocupa 
de organizarea luptei revoluționare 
în propria țjiră, iar acolo unde sînt 
partide de guvernămînt, de a asigura 
făurirea și progresul continuu al 
societății socialiste, că numai înde- 
plinindu-și rolul de avangardă 
și forță conducătoare a propriului 
popor partidele comuniste pot con
tribui la creșterea forței luptei re
voluționare, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a siste
mului socialist mondial, a prestigiu
lui ideilor comuniste în lume, tova
rășul Nicolae Ceaușescu de
monstrează interdependența organică 
între patriotismul socialist și inter
naționalismul proletar. Cu justi
ficate temeiuri se subliniază că a- 
titudinea internaționalistă nu se 
poate și nu trebuie să fie a- 
preciată după vorbe, după declarații, 
că aceasta se exprimă în manifes
tările de solidaritate concretă, efec
tivă față de lupta revoluționară a 
fiecărui detașament al clasei munci
toare, față de fiecare partid comu
nist care militează pentru cauza ce
lor ce muncesc, pentru libertate și 
dreptate socială, față de fiecare po
por care construiește noua orânduire 
socială.

în strînsă legătură cu un aseme
nea punct de vedere de înaltă prin
cipialitate. este pus în evidență fap
tul că dovezi hotărîtoare ale afirmă
rii in practică a spiritului internațio
nalist sînt dezvoltarea prieteniei, co
laborării și solidarității cu toate ță
rile socialiste, cu toate partidele co
muniste șl muncitorești, sînt efortu
rile depuse de fiecare partid pentru 
refacerea și întărirea continuă a uni
tății sistemului socialist mondial, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Este bine cunoscută 
consecvența cu care partidul nostru 
acționează pentru înfăptuirea unor 
asemenea obiective de excepțională 
însemnătate, cu care promovează po
litica sa internaționalistă, de alianță, 
prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste și cu toate partidele 
comuniste, hotărîrea cu care militează 
pentru unitatea de acțiune a parti
delor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste. 
în lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sint exprimate cu clari
tate principiile și normele care tre
buie să stea la baza relațiilor de 
prietenie și solidaritate dintre țările 
socialiste, dintre partidele comuniste, 
principii și norme de a căror respec
tare depinde asigurarea coeziunii și 
unității. In centrul acestor principii 
se află dreptul fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător politica, 
modalitățile practice de rezolvare a 
sarcinilor construcției socialiste. Pri
mordialitatea acestui principiu, ne
cesitatea obiectivă a respectării sale 
sînt determinate de înseși condițiile 
extrem de diverse in care-și desfă
șoară activitatea fiecare partid, rea
litate ce impune o cunoaștere con
cretă a situației din țara respectivă, 
aplicarea creatoare a teoriei marxist- 
leniniste la condițiile date, la tra
dițiile și particularitățile specifice.

O expresie a responsabilității par
tinice care caracterizează scrierile 
secretarului general al partidului 
nostru o constituie insistența cu 
care subliniază necesitatea ca deose
birile de vederi care pot apare, în- 
tr-o problemă sau alta — și viața 
a demonstrat că acest lucru este nu 
numai posibil, ci și firesc — să nu 
ducă la slăbirea unității, ca punc
tele de vedere diferite, problemele 
divergente să fie discutate cu prin
cipialitate, în spirit tovărășesc, de 
stimă reciprocă, cu statornică pre
ocupare ca prin analiza lor temei
nică, prin înțelegerea diversității 
condițiilor de dezvoltare, prin res
pectarea normelor de relații, evita
rea aprecierilor de natură subiec
tivă să se ajungă la mijloacele cele 
mai corespunzătoare pentru adopta
rea unor concluzii comune, pentru 
întărirea colaborării și unității din
tre țările socialiste, dintre partidele 
comuniste și muncitorești.

Pornind de la realitatea că desfă
șurarea evenimentelor în lumea con
temporană confirmă cu pregnanță 
faptul că problemele internaționale 
nu pot fi soluționate fără participa
rea activă a tuturor statelor, mari 
și mici, președintele Consiliului de 
Stat se pronunță pentru o largă 
activitate internațională în spiritul 
coexistenței pașnice, pentru o poli
tică externă activă de lărgire a co
laborării economice, politice, tehnice, 
științifice și culturale cu toate statele 
lumii. — relații la a căror bază Ro
mânia așează în mod neabătut prin
cipiile suveranității și independenței 
naționale, ale egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile Interne și 
avantajului reciproc, respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, corespunzător in
tereselor și aspirațiilor sale vitale.

De o reală însemnătate, expresie 
a. spiritului realist și științific în care 
sînt analizate diversele probleme 
social-politice, este prezentarea nuan
țată a deplasărilor politice în rîndul 
diferitelor categorii sociale în lumea 
de azi.

Făcînd o analiză temeinică mar
xist-leninistă a vieții internaționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu insistă 
asupra realităților lumii contempo
rane, prezintă din perspectiva unei 
cuprinzătoare și adinei investigări 
a vieții sociale internaționale ponde
rea crescîndă a forțelor sociale noi 
care se înrolează în lupta antiimpe- 
rialistă, pentru democrație, progres 
social și pace. Estimarea lucidă a 
forțelor păcii și progresului ce se a- 
firmă azi pe arena mondială duce, 
în mod firesc, la o viziune largă asu
pra rolului acestor forțe — în a că
ror componență intră țările socia
liste, mișcarea comunistă și munci
torească, clasa muncitoare interna
țională cu diferitele ei organizații 
politice și profesionale, țărănimea, 
intelectualitatea progresistă, tînăra 
generație, masele largi de femei, 
statele recent eliberate, popoarele 
care luptă împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, pentru dez
voltarea liberă, independentă, dife
ritele organizații democratice, cercu
rile largi ale opiniei publice pro
gresiste, oamenii politici lucizi din 

numeroase țări ale lumii. în mod 
firesc, concluzia pe care o tragă din 
acest vast tablou al forțelor păcii și 
progresului este — o dată cu subli
nierea necesității unității lor — o 
concluzie optimistă cu privire la suc
cesul luptei antiimperialiste, la per
spectiva de pace și destinul lumi
nos al omenirii.

Lucrările cuprinse în cele patru 
volume realizează o amplă expunerea 
poziției partidului nostru privind 
condițiile și posibilitățile de preîn- 
tîmpinare a războiului și apărare a 
păcii, securitatea europeană, dezar
marea generală și totală, cooperarea 
multilaterală între state, necesitatea 
lichidării focarelor de război, a ten
siunii din diferitele zone ale lumii. 
Este înfățișată și demonstrată poziția 
României cu privire la căile pe care 
se pot rezolva aceste probleme esen
țiale ale zilelor noastre, în in
teresul popoarelor, al progresului 
și civilizației. Este argumentată 
ideea că elementul de importan
ță fundamentală pentru preîntrm- 
pinarea războiului îl constituie re
nunțarea la forță, la amenințarea 
cu forța a unui popor de către 
un alt popor, abolirea totală a poli
ticii de dictat și agresiune, instituirea 
unei atmosfere de respectare riguroasă 
a normelor statuate de dreptul inter
național în relațiile dintre state, prin 
soluționarea litigiilor dintre state ex
clusiv pe cale politică, prin tratative 
animate de dorința de înțelegere și 
colaborare, de conștiința supremației 
atitudinii de respect și neamestec în 
treburile interne.

Desigur, multitudinea ideilor, pro
blematica diversă, spiritul analitic 
al articolelor și cuvîntărilor cuprinse 
în aceste patru volume nu pot fi decît 
succint și incomplet prezentate în 
cuprinsul unei recenzii de ziar. Vo
lumele „România pe drumul con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate" se înscriu în patri
moniul literaturii social-politice ca o 
contribuție remarcabilă la dezvolta
rea gîndirii marxist-leniniste con
temporane, la Îmbogățirea tezaurului 
gîndirii filozofice și politice.

Vastul evantai de probleme politice, 
ideologice, sociale, elevata ținută teo
retică a tratării acestora, soluțiile 
creatoare, realiste ce se propun ple
dează cu putere ca lucrările secretaru
lui general al partidului nostru să fie 
studiate în profunzime ; comuniștii, 
cadrele din activul partidului, oame
nii muncii de la orașe și sate — con
structori devotați ai socialismului — 
găsesc în aceste lucrări concluzii pre
țioase, cu largă aplicabilitate practi
că, un îndrumar de excepțională în
semnătate pentru activitatea lor. Toa
te aceste calități conferă o însem
nătate esențială necesității ca fiecare 
să-și însușească spiritul creator, ino
vator. militant, pilduitoarea respon
sabilitate și pasiune comunistă de 
care sînt străbătute lucrările tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân. partidul iubit care călăuzește 
pașii poporului nostru în înfăptuirea 
izbînzilor de azi, spre ziua luminoasă 
de miine.

Al. IONESCU

urde.nl
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în vara trecută, lncheindu-și stu
diul liceal, prima promoție de absol- 
veniți ai liceelor economice a încercat 
o experiență stranie. Deși în toate 
ramurile economiei era — și este — 
nevoie de cadre de specialitate cu 
pregătire medie, o parte dintre tine
rii economiști și-au găsit cu destule 
dificultăți locul adecvat de mun
că. Paradoxul situației a fost pus 
pe seama unor deficiențe organizato
rice : forurile de resort au lăsat con
ducerile acestor licee să se... des
curce singure, bătînd din poartă în 
poartă, la diferite 
întreprinderi și in
stituții, pentru a-și 
plasa absolvenții ! 
N-a trecut decît un 
an de atunci și, 
iată, in toamna a- 
ceasta, noua pro
moție de absolvenți 
ai liceului econo
mic poate fi repar
tizată rapid în pro
ducție ; chiar uni
tăți și întreprinderi 
din cele mai diferi
te domenii de acti
vitate încep să-i 
solicite direct pe 
absolvenții unor a- 
numite licee eco
nomice.

Evident, apariția 
hotărîrii Consiliu
lui de Miniștri care 
reglementează ca
drul și condițiile 
de repartizare a 
absolvenților licee
lor de specialitate 
a avut un rol pri
mordial în înlătu
rarea deficiențelor 
semnalate anul tre
cut. O influență, 
deloc neglijabilă, a 
avut și faptul că, 
la noul lor loc de 
muncă, cei mai 
mulți dintre tinerii 
încadrați anul tre
cut au făcut dova
da unor cunoștințe 
temeinice, au lucrat cu conștiinciozi
tate și răspundere, ceea ce a spo
rit considerabil interesul întreprin
derilor, 
afirmă 
cadrelor 
licee — 
nomiști

cialiștilor de la Centrul de cercetare 
pedagogică și de perfecționare a per
sonalului didactic din învățămintul 
profesional și tehnic (CEPEIT), la 
cîteva licee economice, printre care 
și al nostru, cadre de specialitate de 
la Centrul de calcul al Universității 
din București au predat cursuri de 
„programare și mașini de calcul elec
tronic" ; ' totodată s-au ținut cursuri 
de „stenodactilografie și secretariat", 
cu scopul de a-i ajuta pe absolvenți 
să facă față cerințelor de lucru din 
direcțiile centralelor industriale și

rii lui ar fi de dorit să treacă acelea 
dintre îndatoririle tehnice de muncă 
ale inginerului, care-i răpesc aces
tuia o bună parte din timpul ce s-ar 
cuveni afectat problemelor de con
cepție, de organizare științifică, și 
care nici nu necesită neapărat stu
dii superioare. Tocmai în funcție de 
această participare directă la pro
ducție, de locul ce urmează să-l o- 
cupe în uzină, în întreprindere s-ar 
cuveni mai bine conturat conținu
tul pregătirii sale tehnice, generale 
și practice. Din păcate, dacă pentru

Discuiînd despre profilul și programele liceelor de specialitate

DIPLOMA
ABSOLVENTULUI

certificatul unei pregătiri
în concordanță

cu cerințele producției
ancheta pedagogică

practice fundamentale, temeinic ți 
rațional însușite. In anul școlar tre
cut, Ministerul învățămîntului, prin 
colectivele sale de cercetare științi
fică de la CEPEIT, a organizat un 
util experiment privind lărgirea 
pregătirii tehnice a elevilor din li
ceele agricole, prin introducerea u- 
nor discipline noi — circulația rutie
ră (teoretic), conducerea și exploata
rea tractorului și altor mașini agri
cole (practic) — printr-o mai strînsă 
legare a disciplinelor de cultură ge
nerală cu profilul de specializare teh

nică al elevilor, 
prin extinderea 
timpului de practi
că efectivă în uni
tățile de producție 
ș. a. Toate acestea 
vor fi incluse în 
programul de stu
diu al tuturor licee
lor agricole. Ase
menea preocupări 
și-ar dovedi cu atit 
mai stringent locul 
și în cazul liceelor 
industriale, ai că
ror elevi vor fi 
puși în situația să 
lucreze în între
prinderi și unități 
economice dotate 
cu o tehnică din 
cele mai modeme, 
acționînd după 
principiile organi
zării științifice. In 
nici un caz nu tre
buie să se aștepte 
pînă ce prima pro
moție a liceului in
dustrial se va afla 
lață în față cu exi
gențele producției, 
pentru a se adopta 
măsuri și soluții 
adecvate pentru 
lărgirea și consoli
darea pregătirii de 
specialitate a ele
vilor. Ar fi foarte 
util — consideră 
mai mulți directori 
de licee — ca pen- 

practică în produc-
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Se pare — după cum 
majoritatea profesorilor și 

de conducere ale acestor 
că solicitarea tinerilor eco- 

____a crescut în raport direct 
proporțional cu adaptarea pregătirii 
acestora la cerințele concrete și rea
le ale producției.

— Este adevărat, școala poartă răs
punderea directă pentru buna pregă
tire a elevilor săi, pentru randamen
tul cu care ei se vor încadra în viață 
după absolvirea cursurilor — consi
deră prof. Aurelia Stroe, directoarea 
Liceului economic nr. 1 din București. 
Cu atît mai mult, liceul de specialita
te, ai cărui absolvenți sînt pregătiți 
direct pentru producție, are datoria să 
aibă permanent în atenție scopul final 
al procesului instructiv-educativ, să 
privească cu ochii larg deschiși — 
în anii de școlarizare ai fiecărei pro
moții — spre viitorul loc de muncă al 
elevilor săi. Noi, profesorii, trebuie să 
cunoaștem cu exactitate care sînt ce
rințele concrete din domeniul respec
tiv de specialitate și, în directă con
cordanță cu acestea, să includem în 
programul de studiu acele noțiuni 
teoretice și acele deprinderi practice 
care vor determina formarea profilu
lui tehnic-profesional al absolven
ților noștri, și — prin aceasta — in
tegrarea lor cit mai rapidă și cit mai 
eficientă în angrenajul producției. 
Bunăoară, văzînd că și tinerilor care 
au urmat secția de contabilitate li 
s-au cerut, în diferite locuri de pro
ducție, cunoștințe de merceologie, ase
menea noțiuni au fost incluse în pro
gramul de studiu al tuturor secțiilor 
liceului In plus, cu concursul direct 
al Ministerului Învățămîntului, al spe-

serviciile de secretariat, s-au pre
dat și „noțiuni de comerț interior și 
exterior" ș.a. Rezultatele dobîndite 
în urma acestui experiment au de
terminat introducerea, incepind cu 
noul an de învățămînt, a acestor 
cursuri în planurile de studiu ale 
majorității liceelor economice.

Pornind de la aceste concluzii și 
confruntând neîncetat activitatea șco- 

', cadre- 
de speciali- 

din diferitele 
continuă să 
contradictoriu

Iii cu cerințele producției, 
le didactice din liceele de 
tate și specialiștii 
ramuri ale economiei 
discute — uneori în
— despre locul menit să-1 ocupe în 
producție absolventul 
specialitate și cerințele

l liceului de 
_______ și cerințele școlii în ra

port cu acesta.
Primele promoții de absolvenți ai 

acestor licee — respectiv ale celor 
economice și agricole — au dovedit că 
încadrarea în procesul de producție, 
in munca de specialitate (și nu 
în diferite posturi auxiliare, ad
ministrative, de „supraveghere" sau 
de simplă executare mecanică a 
unor instrucțiuni) este posibilă nu
mai în măsura in care pregătirea lor 
tehnică generală și pregătirea practi
că din anii de studiu răspunde direct 
unor cerințe concrete ale procesului 
de producție din 
de activitate.

— Incontestabil, 
lui nostru este în 
de producție, ca lucrător efectiv, nu 
ca 
consideră ing. Vasile Ilașcu, direc
torul Liceului industrial pentru con
strucții de mașini din Iași. Pe ume-

ramura respectivă

locul absolventu- 
miezul procesului

un „auxiliar" al producției —

liceele economice sau agricole, lo
cul și rolul absolvenților în produc
ție a devenit ceva mai bine precizat 
— și datorită experienței concrete 
de viață a primelor promoții — pen
tru liceele industriale de diferite 
profiluri, care dețin cea mai mare 
pondere în cadrul învățămîntului li
ceal de specialitate, ai căror primi 
absolvenți se află în ultimul an de 
studii, aceste coordonate principale 
ale activității lor nu sînt prea dare. . 
Nici pînă acum nu sînt stabilite cu 
precizie atribuțiile absolventului li
ceului de specialitate de diferite 
profiluri — în speță și industrial — 
pentru ca, în funcție de acestea, să 
fie orientată pregătirea lui practică 
in anii de studiu liceal.

Nu e de mirare că, în asemenea 
condiții, unii dintre directorii aces
tor licee se gindesc că absolvenților 
le-ar reveni îndeletniciri generale, că 
ar putea lucra în birouri, ca func
ționari, ș.a. Tot așa se explică și fap
tul că destul de multe cadre din li
ceele industriale se „împacă" cu con
vingerea că, după absolvire, elevii 
vor avea nevoie de un stagiu destul 
de îndelungat de producție în. care 
timp să „deprindă" specificul locului 
de muncă respectiv, să-și însușească 
o pregătire practică adecvată. Dar 
oare nu e datoria școlii să le asigu
re, în anii de studii, o asemenea pre
gătire, care să le permită integrarea 
rapidă și cu maximă eficiență econo
mică la noul loc de muncă ?

Pregătirea obsolventului de liceu 
industrial presupune, pentru a se în
cadra direct în producție, o seamă de 
cunoștințe tehnice și deprinderi

tru etapa de .
ție cu care își încep noul an șco
lar, elevii din ultimul an al licee
lor industriale să fie repartizați, pe 
cit e posibil, în acele întreprinderi și 
locuri de muncă în care ar putea 
fi încadrați după absolvirea liceului, 
tocmai cu scopul unei mai rapide 
familiarizări cu problemele concrete 
ale viitoarei lor activități.

Este o certitudine : economia na
țională aflată într-un ritm impetuos 
de dezvoltare are nevoie stringentă 
de cadre cu calificare medie. Absol
venților liceelor de specialitate li se 
oferă în producție posibilități de lu
cru multiple și sigure, condiții de 
perfecționare profesională, de dez
voltare a capacităților personale. Fi
resc, deci, anii de studiu liceal tre
buie să fie consacrați modelării și 
pregătirii pentru fructificarea aces
tor posibilități.

Florica DINULESCU

a Sunetul muzicii: PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Păsările : LUCEAFĂRUL —
8,45; 1.1,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 19, GRA
DINA DOINA — 20.
a Patricia și muzica: BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21.
• In arșița nopții: CAPITOL
— 8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21.
• Mari succese de odinioară: 
GRĂDINA CAPITOL — 19; 21.
• Intîlmrea : FESTIVAL — 9; 12, 
15,30; 18,15; 21, la grădină — 19,30, 
MELODIA — 9; 12; 15,30; 18,15; 21, 
MODERN — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20,15, FAVORIT — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30, ARENELE ROMANE — 
19,30.
• Numai mortul va răspunde :
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Fragii sălbatici : CENTRAL — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45: 
20,45.
• Tăcerea bărbaților: LUMINA
— 9—16 în continuare ; 18,30; 20,30.

cinema

• Degetul de fier : FEROVIAR — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 15,30; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Asterix și Cleopatra : DOINA 
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

și viteză : BUCEGI

• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Laleaua neagră : CINEMATE
CA (sala Union) — 9; 11; 13; 15;
17; 19; 21.
• Hatari : TIMPURI NOI — 9.30— 
15,30 în continuare.
• Program de filme sportive do
cumentare românești : TIMPURI 
NOI — 18,30—20,45 în continuare1.
• întoarcerea doctorului Mabuse :

GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30. 
o Dreptul de a te naște : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, MOȘILOR — 15,30; 18, U- 
NIREA — 18.
•

la

Noul angajat : UNIREA — 15,30. 
Monștrii : BUZEȘTI — 15.30; 18, 
grădină — 20,15.
Căsătorie în stil grec : DACIA 
8,45—20,30 în continuare.

_ Dragoste “
— 10; 15,45; 18, la grădină — 20,15,
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30,
MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Operațiunea Lady Chaplin: 
LIRA — 15,30; 18. la grădină — 20.
• Jandarmul se însoară : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, RA
HOVA — 15,30; 18, la grădină — 
20.
• întîlnire la vechea moschee : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Intrusa : COTROCENI — 15,30.
• Marile vacanțe: COTROCENI
— 17,45; 20.

• In agenda zilei de azi sînt 
înscrise trei dintre cele mai 
interesante și atractive manifes
tări ale actualei ediții a Festiva
lului „George Enescu". Este vor
ba, în primul rînd, de concertul 
simfonic susținut în Sala Mare 
a Palatului Republicii Socia
liste România, la 
de către London 
Orchestra, condusă 
Previn. Solistul 
este tînărul pianist 
Lupu, care va interpreta Con
certul nr. 3 în do minor pentru 
pian și orchestră de Beethoven, 
în cadrul aceluiași program vom 
mai putea asculta Simfonia a 
IlI-a de Robert Simpson și Pa
sărea de foc de Igor Strawinsky.

orele 21,
Symphony 
de Andre 
concertului 

Radu

• La Ateneul Român (orele 
18), recitalul susținut de Jean- 
Pierre Rampal (flaut) și Albert 
Guttman (pian) ne prilejuiește 
audierea unui program cu lu
crări de Hăndel, Bach, Beetho
ven, Pauleuc, Enescu, Debussy, 
Honegger, Bărtok.

• La Opera Română (orele 
20) spectacolul „Don Carlos" de 
Giuseppe Verdi, cu o distribuție 
în care figurează Nicola Rossi- 
Lemeni, Virginia Zeani, Nicolae 
Herlea, Viorica Cortez, Cornel 
Stavru, loan Hvorov ș.a. Spec
tacolul va fi dirijat de Bogo 
Lescovic.

*

*

l

1
*

*

*

Deschiderea emisiunii, 
slune în limba maghiară. Din 
cuprins : • Tableta de joi. 
Semnează scriitorul Ballnt 
Tibor • Porțile uzinei — raid 
industrial « A început noul 
an școlar.
Concursul șl Festivalul Inter
național . „George Enescu". 
Recitalul flautistului Jean- 
Plerre Rampal. La pian : Al
bert Guttman. în program ; 
Sonata de Haendel. Sonata 
pentru flaut solo de Bach, 
Duo Serenade de Beethoven. 
Transmisiune din Sala Ate
neului Român.
Raosodla română — „Horă 
la Prislop".

19,10 Anunțuri, publicitate, suma
rul serii.

19,20 1 001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară.
Film serial ; „Noile aventuri 
ale lui Huckleberry Finn" 
(„Ghețarii sînt în primejdie"). 
Cadran internațional.
Al V-lea Concurs și Festival 
internațional „George Enes
cu". Concertul în do major 
pentru violoncel și orchestră 
de Haydn. Interpretează 
Mstislav Rostropovici, acom
paniat de orchestra simfonică 
a Radioteleviziunil române. 
Dirijor ; Iosif Conta. Prezintă 
Radu Gheciu.
Poșta TV de Ion Bucheru. 
Film artistic : „De unul sin
gur" cu Harry Guardino și 
Barbara McNair. Premieră 
pe țară.

23,25 Telejurnalul de noapte.
23,35 închiderea emisiunii progra

mului I.

18,00

19,30
20,00

20,30
21,10

21,45
21,55

Programul II

20,00 Film artistic : „Păpușa" — 
producție a studiourilor cine
matografice poloneze (seria 
a Il-a).

21,20 Actualități literare.
21,50 Muzică ușoară cu formațiile 

„Mondial" șl „Dlxiland".
22,15 Agenda Concursului și Festi

valului internațional „George 
Enescu".

teatre
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Sonatul 
Lunii — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasileseu" (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Trei fete de mă
ritat — 19,30.

*

*
*
l

*

*

*

*
i
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Un militant de seamă 
al mișcării comuniste 

din tara noastră
Se împlinesc, în acest an, la 17 

septembrie, șapte decenii de la naș
terea militantului comunist Ion Fo- 
naghi, a cărui viață închinată în în
tregime cauzei luptei pentru libertate 
și socialism, constituie o pildă vie de 
abnegație și dăruire deplină ideilor 
comuniste.

Născut la îngemănare de veacuri, 
în comuna Marghita, pe plaiuri bi- 
horene, Ion Fonaghi are o copilărie 
umbrită de nenumărate greutăți ma
teriale. în pofida lor urmează școala 
primară și apoi liceul la Oradea. în 
1918 se găsește la Budapesta, unde 
venise spre a-și continua studiile. 
Aici îl surprind marile evenimente 
revoluționare ce au marcat dezmem
brarea anacronicei 
monarhii austro- 
ungare. La izbuc
nirea revoluției 
proletare din Un
garia, Fonaghi se 
alătură cu trup și 
suflet celor care 
făurind „republi
ca sfaturilor" — 
primul stat al 
muncitorilor și ță
ranilor pe pămîntul Ungariei — vo
iau să construiască o societate nouă, 
lipsită de exploatare, societatea so
cialistă. Infrîngerea puterii revoluțio
nare ungare în 1919 îl silește însă să 
ia drumul extilului.

în 1922 revine în țară și se înca
drează activ în mișcarea comunistă. 
In acei ani, partidul comunist desfă
șura o intensă activitate, depunînd 
eforturi pentru consolidarea sa poli
tică și organizatorică, pentru întări
rea legăturilor cu masele largi popu
lare.

Ion Fonaghi ia parte la această ac
tivitate, arătîndu-se un energic și 
capabil propagandist și organiza
tor al luptei tineretului din Transil
vania. Publică in presa muncitoreas
că — „Vilagossăg" („Lumina"), „Mun- 
kăs" („Muncitorul") „Uj Harcoș" 
(„Noul luptător") — note, comentarii, 
articole în care demască, pe un ton 
vehement, situația grea a muncitori
lor, exploatarea crincenă din ateliere, 
fabrici și uzine, condițiile neomenești 
de trai. Primit, în 1923. pentru înaltele

70 de ani de la nașterea 
lui Ion Fonaghi

sale calități de luptător revoluționar; 
în rîndurile comuniștilor, i se încredin
țează sarcini de înaltă responsabili
tate ca cele de instructor al Comite
tului Central al P.C.R. și organiza
tor al presei comuniste din Transil
vania.

Ilegalizarea partidului comunist în 
1924, de către guvernul liberal, n-a 
însemnat încetarea activității lui. 
împletind munca ilegală cu cea le
gală, comuniștii au desfășurat o sus
ținută muncă politică în rîndul ma
selor largi populare. Ion Fona
ghi primește însărcinarea de a orga
niza, la Tîrgu Mureș, o tipografie 
care să răspindească în masele largi 
cuvintul vibrant, mobilizator al 

partidului. Tipo
grafia este insă 
descoperită și tî
nărul comunist a- 
restat, judecat și 
condamnat de 
Consiliul de Răz
boi la 5 ani închi
soare.

Este întemnițat 
la „Doftana", care, 
datorită muncii 

neobosite a comuniștilor, devenise 
o adevărată citadelă a educației re
voluționare, unde se căleau și se 
maturizau numeroase cadre ale 
partidului. Regimul de închisoa
re, torturile îndurate i-au șubrezit 
sănătatea. Fonaghi se îmbolnăvește 
grav ; lipsit de îngrijirile necesa
re, la 1 aprilie 1929 moare. A fost 
de fapt un asasinat politic. Intr-un 
apel al Consiliului general al sindi
catelor unitare se arăta : „Muncitori ! 
Tovarăși !... Ion Fonaghi, unul dintre 
cei mai curajoși luptători revoluțio
nari ai proletariatului, a murit... asa
sinat prin regimul de teroare dezlăn
țuit de burghezie în închisoare contra 
deținuților politici...".

Clasa muncitoare, poporul nos
tru păstrează o neștearsă amin
tire acestui luptător revoluțio
nar, a cărui viață scurtă, dar 
bogată în fapte și acțiuni pe fron
tul luptei pentru libertate și 
dreptate socială, îl așează la loc de 
cinste în istoria mișcării noastre co
muniste.

Silviu ACHIM

Concursul și Festivului 

internuționul

„GEORGE ENESCU"

CONCERT REMARCABIL
• MIRCEA CRISTESCU la pupitrul Filarmonicii 

© PAUL BAD URA-SKODA cintind Beethoven

La festivalul de tea
tru ,,BITEF-’70“, ca la toate 
întîlnirile în care solii artei 
popoarelor își aduc contri
buția nobilă la o mai bună 
cunoaștere, la găsirea unui 
limbaj comun de pace, prie
tenie și prețuire reciprocă 
— serile de teatru încep cu 
imnul național al poporului 
a cărui artă e reprezentată 
pe scenă.

Vineri, 11 septembrie, în- 
tr-o sală arhiplină, a răsu
nat imnul țării noastre. A- 
poi cortina s-a ridicat încet. 
Oglinzile decorului din „Ne
potul lui Rameau" au în
ceput să se miște încet, re- 
flectînd chipul filozofului 
și — prin metaforă — dia
logul cu propria lui inferio
ritate. Pentru iubitorii de 
teatru din Belgrad, regizo
rul D. Esrig, actorii Gheor- 
ghe Dinică și Marin Mora- 
ru erau nume cunoscute, a- 
preciate. „Troilus și Cre- 
sida" e unul din spectaco
lele care s-au impus la edi
ția precedentă a festivalu
lui. A doua zi, într-o sală 
suprasolicitată de spectatori, 
a fost prezentată „Leonce 
și Lena", piesa lui Biich- 
ner, în regia lui Liviu Ciu
lei.

Iar acum, după trecerea 
zilelor consacrate reprezen
tanților artei românești, pe 
panoul fotografic de la Tea
trul „Atelier-212“, poți ve
dea fotografia regizorului 
în dialog cu reprezentanții 
altor teatre. La această ma
să rotundă Liviu Ciulei 
și-a expus concepția sa în 
legătură cu interpretarea 
clasicilor. Interpelat nu o- 
dată cu o prețuire care nu 
excludea opinii diferite, co
mentarea anumitor soluții 
scenice — apreciatul om de 
teatru român a vorbit des
pre spectacolul colectivului 
actoricesc pe care îl con
duce, opiniile fiind primite 
cu un viu interes.

Spectacolele românești 
sânt comentate pe larg de

presa iugoslavă. în „Borba", 
„Politika", „Politika Ex
pres", „Nedeine Novosti", 
nu puține dintre cro
nici se opresc asupra ca
lității opțiunii reperto
riale și asupra dificul
tății realizării spectacolelor 
pe textele alese. Și aceasta 
mai ales în ceea ce privește 
dialogul filozofic al lui Di-

vire la înțelegerea de către 
regizor a textului clasicului 
francez, cu privire la liber
tățile pe care .și le-a permis 
față de text, pentru a-1 eli
bera de bagajul nesem
nificativ pentru spectatorul 
de azi, pentru a evidenția 
valorile etern umane de ac
tualitate etică. „Sprijinin- 
du-se pe elemente tradițio-

al exprimării scenice, des
tul de deosebit și funcțional 
în cel mai adine sens al a- 
ccstui cuvînt".

„Spectacolul lasă o im
presie bună și puternică" 
scrie și cronicarul foarte e- 
xigent al ziarului „POLI
TIKA"

Spectacolul „Leonce și 
Lena" cu un puternic succes

Succesul Teatrului 
„Lucia Sturd/a Bulandra“ 

la „BITEF -’70"
derot. Chiar și cei care con
sideră că finețea, caracte
rul nuanțat al operei ori
ginale nu au putut fi in
tegral transpuse scenic, că 
specificul contradicțiilor 
dintre personaje nu a fost 
întotdeauna foarte limpede 
subliniat, recunosc specta
colului lui Esrig un remar
cabil merit, ca act de cul
tură și valorificare a clasi
cilor și ca realizare spec
taculară. Românii au reali
zat un moment teatral se
rios în care un text clasic 
„începe să vorbească" cu 
limbajul și forța avangărzii 
— scrie cronicarul ziarului 
„POLITIKA", Muharem 
Pervici. Spectacolul „Nepo
tul lui Rameau" a stîrnit nu
meroase comentarii cu pri-

CORESPONDENȚĂ 
DIN BELGRAD

nale teatrului românesc — 
artiști, scenografi și costu
me — David Esrig a reali
zat un spectacol interesant 
și a descoperit „cheia lui" 
pentru deschiderea acestui 
dialog simplu și dramatic 
dar substanțial în profun
zime", scrie cronicarul de 
la „BORBA", Milutin Mișici., 
Tot el mai adaugă : „Ani 
amintit deja că scenografia 
și costumele (Ion Popescu 
Udriște) în această punere 
în scenă repetă tradiția 
reprezentațiilor care vin 
din România : ele cons
tituie un element important

de sală este analizat în ar
ticolele de specialitate ale 
cotidienelor mai ales prin 
performanțele sale actori
cești.

„Sufletul comediei și al 
melancoliei a fost foarte bi
ne legat de fiecare actor" 
(„POLITIKA EXPRES") ; 
„în cea de-a doua întîlnire 
cu artiștii bueureșteni, cea 
mai durabilă impresie rămî- 
ne descoperirea cîtorva in
dividualități, comedieni cu 
calități excepționale" —-
scrie cronicarul ziarului 
„BORBA". care consacră în 
continuare paragrafe în
tregi actorilor români. Ci
tăm cîteva : „Tînăra și vi
branta poezie, adînca ironie, 
spiritul strălucitor al lui 
Buchner a fost exprimat cu

strălucire de Ion Caramitru 
în „Leonce". Actor de sen
sibilitate modernă : nervos, 
firesc dinamic, într-o fină, 
subtilă relație cu sine și ele
mentele care îl înconjoară. 
Caramitru e un tinăr actor, 
cu o foarte mare putere de 
influență care ne-a sedus. 
Aceeași individualitate a ta
lentului e foarte evidentă și 
la Virgil Ogășanu. El pose
dă o posibilitate excepțio
nală de a face parodie in
tr-o manieră strălucită — 
din fiecare gest, replică, 
gind. De asemenea posedă 
un sentiment excepțional al 
ritmului ; el face compozi
ția armonică a tiradelor co
mice cu un foarte suplu 
contrapunct. Și mai impre
sionantă a fost intîlnirea cu 
Marin Moraru care a reușit 
să facă un mare rol, o foar
te personală interpretare 
comică. (...) Marin Moraru 
nu mai are nevoie de cu- 
vintul articulat pentru a co
munica".

Și dacă unii cronicari se 
mai întreabă în ce măsură 
spectacolele românești pre
zentate în festival reușesc 
să facă abstracție de ele
mentele teatrului tradițio
nal, cei mai mulți cei care 
consideră că nu există a- 
vangardă a mijloacelor fără 
una a spiritului, subliniază 
generos calitatea investiga
ției și a mesajului uman, 
aduse la „BITEF-’70“ de 
spectacolele românești, a- 
decvarea mijloacelor artis
tice folosite. De altfel acest 
citat din „POLITIKA EX
PRES" cu care închei co
respondența mi se pare edi
ficator pe deplin ;

„Vizita artiștilor români 
lasă o strălucitoare, plină 
de adincime urmă umană 
— lipsită de excentricitate 
și superficialitate ; caracte
ristici pe care le aflăm ade
sea la alți invitați, dar Ie-o 
iertăm ușor".

Natalia STANCU

Cel de-al treilea concert, susținut 
de Orchestra simfonică a Filarmo
nicii „George Enescu",. a avut drept 
protagoniști pe cunoscutul pianist 
austriac Paul Badura-Skoda și pe 
dirijorul Mircea Cristescu.

Aceste trei puncte de interes — 
orchestră, dirijor, pianist — au fost 
completate de un program echilibrat, 
cuprinzînd lucrări de Berger, Beet
hoven și Bărtok. Interesul dirijorului 
pentru muzica zilelor noastre și-a 
găsit o împlinire în valoarea Simfo
niei a Vl-a, „Armonia" de Berger și 
în admirabila pagină bârtokiană 
care este Muzica pentru coarde, ce
lestă și percuție.

Cunoșteam cea de-a Vl-a simfonie 
a lui Berger dintr-o nu prea înde
părtată audiție bucureșteană. Știam 
calitățile autorului în definitivarea 
arhitecturii, în plauzibilitatea dis
cursului sonor, în derularea unor 
evenimente cu acftt simț dramatic. 
Recenta execuție a avut darul de a 
confirma încrederea noastră în so
brietatea și fluența muzicii lui Ber
ger, acest creator care simte și, ca 
atare, realizează muzica pe spații 
largi.

„Muzica pentru coarde, celestă și 
percuție" — pagină de maturitate a

unuia dintre cei mai viguroși crea
tori ai secolului nostru — deopotrivă 
reverie și forță, lirism și dramatism 
— a beneficiat, de o interpretare in 
care se echilibra poezia tehnică cu 
potențele expresive.

Dirijorul Mircea Cristescu a con
dus cu sobrietate gestică și luciditate.

Posesorul unei reputații interpre
tative certificate de colaborarea cu 
Furtwangler și Karajan, al unui re
pertoriu impresionant, pianistul 
Paul Badura-Skoda — și am putea 
adăuga compozitorul, profesorul și 
muzicologul — ne-a oferit o posi
bilă viziune sonoră a celui de-al 
IV-lea concert beethovenian, corectă, 
bine echilibrată, poate puțin distan
tă. Momentele lirice erau investite 
cu o gingășie care transcede clasicis
mul în forță, energie. Calitățile in
discutabile ale solistului au putut ft 
întrezărite prin perfecta construcție 
a lucrării și. mai ales, prin calitatea 
tonului.

A fost un concert care ne îndrep
tățește a spera mult, chiar foarte 
mult, de la prima orchestră a țării.

Mihai MOLDOVAN

DISTINCȚIA MARILOR CREAȚII
„Aida" — Virginia Zeani, „Boris Godunov“ —

Nicola Rossi - Lemeni

Suscită un interes deosebit pentru 
melomani, pentru muzicieni deopo
trivă, interpretările acelor cîntăreți 
care gindesc rolurile, care-și concep 
personajele minuțios, exact : sala 
Operei devine neîncăpătoare cînd so
liști cu voci remarcabile demonstrea
ză depășirea ,.bel-canto“-ului cu 
fiorituri și broderii, printr-un joc 
scenic matur ; scenele sînt construite 
în fiecare detaliu, caracterele, situa
țiile sînt privite în legătura lor fi
rească cu întreaga acțiune, cu con
flictul și punctul de deznodămînt. 
Poți socoti depășită o operă a reper
toriului permanent, dar nu poți să nu 
recunoști o creație actoricească de 
mare clasă.

Soliști ca Virginia Zeani, Nicolae 
Rossi-Lemeni, Iordăchescu, Teodo- 
rian vin să demonstreze necesitatea 
însușirii unor idei novatoare pe toa
te planurile acestui complex gen, idei 
care să aducă .spectacolul de operă 
în pas cu timpul.

Ținem minte că discul pe care „E- 
lectrecord“-ul a imprimat „Traviata" 
— în rolul principal Virginia Zeani — 
a fost socotit un „eveniment" pentru 
cel mai exigent specialist. Nu reascul- 
tam ariile și duetele, ci discursul, 
tonul, expresia fiecărei fraze, mode
larea frazelor Traviatei în dialoguri... 
Era un joc al modulațiilor în cîntec

și vorbă, un joc pe care îl admirai. 
Am urmărit acum, în „Aida", pe sce
na festivalului, jocul scenic al Vir- 
giniei Zeani. Alt personaj, altă con
strucție. altă expresie. Această mare 
artistă a scenei lirice aborda jocul 
deschis, temperamental, jocul inci
siv și, în aceiași timp, cald. Urmărea 
mișcarea maiestuoasă, rece, a Elenei 
Cernei, în Amneris, și-și acorda ges
tul, mimica, pentru a colora distinct 
figura Aidei. Virginia Zeani nu edi
tează tiparul personajului în fiecare 
spectacol. O simte pe „Aida", i-a pă
truns înțelesul, îi cunoaște perfect 
vibrația. în rest, improvizează, crea- 
ză, caută să prindă jocul celorlalți 
interpreți și se armonizează, se con
jugă, la început, pentru a se impune, 
a decide în cele din urmă.

După „Aida", cu Virginia Zeani, 
Elena Cernei, „Boris Godunov" a ve
nit să confirme valoarea spectacole
lor în care cîntăreții știu să fie și 
mari actori. Această monumentală lu
crare a lui Mussorgski cere artistu
lui și auditoriului de azi înțelegerea 
proporțiilor, desprinderea specificu
lui imaginilor, a conflictelor care se 
succed neîntrerupt. Mai mult, per
ceperea gradației fiecărei scene și a 
momentelor de sine stătătoare, per
ceperea elementelor melodice va
riate — asigură interesul, feresc de

monotonie. Mussorgski a gîndit ea 
fresca populară să aibă complexita
tea momentului istoric pe care sursa 
literară — tragedia lui Pușkin — îl 
redă, să se desfășoare pe multiple 
planuri, bine individualizate. Cu o 
concepție regizorală vie — așa cum 
am remarcat în spectacolul de marți 
seara — se poate însă pătrunde în 
sensibilitatea și exigența auditoriu
lui de azi, se refuză jocul greoi, uni
form, se imprimă desfășurării un 
ritm susținut, alert. Lemeni, în „Bo
ris Godunov", a fost un actor per
fect. Ne gîndim la scena „înscăună
rii", în care a marcat prestanța, ma
iestuosul, la momentele de sugerare a 
gindurilor ascunse, chinuitoare, la 
monologul în care își dezvăluia fapta, 
remușcarea. Treaptă cu treaptă, de 
la solemnitate la nebunie, Boris, in 
interpretarea lui Lemeni, și-a aruncat 
veștmintele minciunii, pentru a sfîrși 
straniu, dureros. Nu a fost o înșirui
re de stări „sufletești", de situații, ci 
argumentări pentru punctul culmi
nant, pentru topirea în clocotul ten
siunii mulțimii. Alături de Ni-cola- 
Rossi-Lemeni, cîntăreți ca loan Hvo
rov, Cristian Mihâilescu în pitorescul 
cuplu Varlaam-Misail (scena din „cir
ciumă", aducea în tonul lor mucalit, 
multă sensibilitate. deschidea fe
restre largi spre spirit și inspirație). 
Valentin Teodorian (în compoziția a- 
mară, de mare vibrație a Inocentu
lui), Viorel Ban, Ion Stoian, Zenaida 
Pally — au pledat, de asemenea, pen
tru expresivitatea Împletirii cîntecu- 
lui cu trăirea scenică, pentru impor
tanța jocului actoricesc.

„Aida" și „Boris Godunov", două 
spectacole pe care agenda festivalu
lui le-a notat sub semnul unor dis
tincte creații actoricești.

Smaranda OȚEANU
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Vizita prim ministrului 
adjunct ai Malayeziei,

Tun Abdul Razak
La Invitația guvernului Republi

cii Socialiste România, miercuri 
după-amiază, a sosit în Capitală 
primul ministru adjunct al guver
nului Malayeziei, Tun Abdul Ra
zak, care face o vizită oficială în 
țara noastră.

Pe aeroportul București-Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Cornel Burtică 
și Mihai Suder, miniștri, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Grigore Bârgăoa- 
nu, vicepreședinte al Comisiei gu

vernamentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, de alte 
persoane oficiale.

Oaspetele este însoțit, în vizita 
pe care o întreprinde în țara noas
tră, de Tan Sri Zaiton Ibrahim 
Bin Ahmed, ambasadorul Malaye
ziei la Moscova, Zainal Abidin Bin 
Sulong, secretar adjunct în Minis
terul Afacerilor Externe, Thong 
Yaw Hong, secretar adjunct în 
Departamentul primului ministru 
— unitate de planificare economi
că, și de alte persoane oficiale.

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
în cursul după-amiezii de 

miercuri, la Consiliul de Miniștri 
au început convorbirile între prim- 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Ilie Verdeț, și primul minis
tru adjunot al guvernului Malaye
ziei, Tun Abdul Razak.

La convorbiri iau parte, Cornel 
Burtică, Mihai Suder, miniștri, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Grigore Bârgă- 
oanu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, iar

din partea malayeziană Tan Sri 
Zaiton Ibrahim Bin Ahmed, amba
sadorul Malayeziei la Moscova, 
Zainal Abidin Bin Sulong, secretar 
adjunct în Ministerul Afacerilor 
Externe, Thong Yaw Hong, secretar 
adjunct în Departamentul primu
lui ministru — unitate de planifi
care economică.

In cadru] convorbirilor au fost 
examinate probleme referitoare la 
dezvoltarea relațiilor economice în
tre România și Malayezia.

(Agerpres)

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
A TOVARĂȘULUI DUȘAN GLIGORIEVICI
PREȘEDINTELE PĂRȚII IUGOSLAVE ÎN COMISIA MIXTĂ 

ROMÂNO-IUGOSLAVĂ DE COLABORARE ECONOMICĂ
Miercuri după-amiază, a sosit în 

Capitală Dușan Gligorievici, mem
bru al Vecei Executive Federale a 
R. S. F. Iugoslavia, președintele 
părții iugoslave în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare e- 
conomică.

La sosire, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni, oaspetele a fost sa
lutat de Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în Co
misia mixtă de colaborare econo
mică, și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Iso Njegovan,

ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri. Emil Drăgănescu, a oferit, 
miercuri, un dineu în saloanele 
restaurantului „Athenee Palace" 
în cinstea lui Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia. ■

La dineu au luat parte membri 
ai Comisiei mixte româno-iugosla- 
ve de colaborare economică, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Biruind urmările calamităților naturale

Toate școlile din județul Satu Mare 
și au redeschis porțile

relegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu

Cu prilejul începerii noului an șco
lar, elevii și cadrele didactice din ju
dețul Satu-Mare au adresat Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă exprimînd 
sentimentele de recunoștință față de 
conducerea partidului.

Cu nețărmurită satisfacție — se 
spune în telegramă — vă raportăm că 
cele 570 de unități școlare, pînă la 
ultima sală de clasă, și-au deschis 
astăzi, 15 septembrie, larg porțile, 
primind toți elevii de vîrstă școlară.

Ne-au dat un prețios ajutor cele
lalte județe ale țării, în special Muni

cipiul București, Bihorul, Brașovul, 
Clujul, Constanța, Maramureșul și Ti
mișul. Pretutindeni in taberele din 
aceste județe, cei 5 500 elevi din 
județul nostru, departe de orașul în 
ruine, au simțit căldura căminului de 
cave i-a văduvit natura, impresionan
ta solidaritate a poporului nostru, pă
rinteasca grijă a celor cg i-au încon
jurat cu nețărmurită afecțiune.

Vom face tot ce ne stă în putință, 
așa îneît anul care începe acum să 
se încheie pentru noi cu deplin suc
ces, ne vom mobiliza zi de zi, cu dis
ciplină și responsabilitate, pentru în
deplinirea îndatoririlor ce ne revin.

Cronica zilei
Miercuri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, care a făcut o 
vizită în Algeria, unde a participat la 
deschiderea celui de-al VII-lea Tîrg 
internațional de la Alger, și în R.S.F. 
Iugoslavia, unde a vizitat Tirgul in
ternațional de toamnă de la Zagreb.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, 
precum și Iso Njegovan, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, și 
membri ai ambasadei.

în ultima zi a șederii sale în Iugo
slavia, Cornel Burtică a vizitat 
portul și șantierele navale de la Ri
jeka, unde a avut convorbiri cu con
ducătorii acestei întreprinderi iugo
slave. La plecare de pe aeroportul 
din Zagreb, ministrul comerțului ex
terior român a fost condus de omolo
gul său iugoslav. Mohamed Hadjici. 
Â fost de față Vasile Sandru, amba
sadorul României la Belgrad.

*
Miercuri seara s-a înapoiat în Ca

pitală, Alexandru Boabă, ministrul 
industriei chimice, care a semnat Ia 
Moscova un acord privind livrarea 
din Uniunea Sovietică în România a 
unor instalații pentru industria chi
mică și a participat, ca invitat de o- 
noare, la Expoziția internațională 
„Chimica ’70“.

Printre persoanele oficiale aflate 
la sosire, se aflau membri ai condu
cerii Ministerului Industriei Chimice, 
precum și A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

★

La invitația Uniunii naționale a 
cooperativelor agricole de producție, 
a sosit in Capitală o delegație coope
ratistă agricolă din Republica Arabii 
Unită, condusă de Sadek Mohamed 
Dawa, directorul Institutului de stu
dii și specializare din Cairo.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Pompiliu 
Grubischi, președintele Comisiei de 
revizie a Uniunii naționale, de acti
viști ai U.N.C.A.P.

în cursul zilei de miercuri, delega
ția a fost primită la Uniunea națio
nală a cooperativelor agricole de 
producție de Gheorghe Petrescu, 
prim vioe-președinte al U.N.C.A.P.

★

Miercuri după-amiază, Ia sediul 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale, Shire Petren, 
judecător la Curtea internațională de 
justiție de la Haga, a conferențiat 
despre „Aspecte actuale ale regle

mentării diferendelor internaționale 
pe cale judiciară".

în asistență se aflau profesori uni
versitari, cercetători de la institutele 
de cercetări ale Academici, reprezen
tanți ai Ministerului de Externe, zia
riști.

A fost de față Cari Rappe, amba
sadorul Suediei la București.

*
La hotelul „Internațional" din Ma

maia s-au deschis miercuri dimi
neața lucrările Conferinței anglo- 
române „Matematica in arheologie și 
științele istorice", reuniune științi-, 
fi că internațională, organizată de 
Academia Republicii Socialiste Ro
mânia. în colaborare cu Royal So
ciety din Londra, cu participarea So
cietății de științe matematice și a 
Asociației oamenilor de știință din 
România.

Conferința este prima manifestare 
științifică pe această temă. La lu
crări participă aproximativ 100 de 
oameni de știință, savanți de renu
me, atît din cele două țări organiza
toare, cit și din Franța. Italia, 
S.U.A. și R.F. a Germaniei.

în cuvîntul de deschidere, acad. 
Șerban Țițeica. vicepreședinte al A- 
cademiei, a subliniat importanța a- 
cestei reuniuni științifice.

Lucrările conferinței au fost salu
tate. de asemenea, de prof. D. G. 
Kendall de Ia Universitatea din Cam
bridge — Anglia, acad, prof. Grigore 
C. Moisil — România, precum și de 
Ion Tudor, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului Con
stanța.

★
Prof. dr. Ana Aslan, directorul In

stitutului de geriatrie-București, a 
plecat miercuri la Linz-Austria pen
tru a conferenția la Universitatea 
populară din localitate pe tema „Cum 
să devenim vîrstnici fără a fi bă- 
trini".

Tn zilele următoare, savantul ro
mân va lua parte la lucrările Con
gresului Societății mondiale de me
dicină profilactică și igienă socială, 
organizat la Grado-Italia, in calita
te de președintă a acestei societăți.

★
Miercuri a plecat în Republica 

Populară Polonă, ansamblul folcloric 
„Chindia" al sindicatelor din Ploiești 
care va participa la Festivalul inter
național de folclor de la Zielona- 
Gora. La această manifestare artisti
că, ansamblul ploieștean va prezen
ta un bogat program de cîntece și 
dansuri prahovene, oltenești, moldo
venești, maramureșene și de pe So
meș.

(Agerpres)
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IERI LA FOTBAL

echipele românești in competițiile europene
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

ROTTERDAM :

U. T. A. — Feijenoord 1-1
60 000 de spectatori au asistat 

aseară, la Rotterdam, pe un vînt 
puternic, la meciul de fotbal Fei
jenoord—U.T.A. contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni". Fot
baliștii arădani s-au comportat 
meritoriu în fața echipei olandeze 
care, după cum se știe, cu numai 
o săptămînă în urmă, cucerise 
trofeul „Cupa intercontinentală" și 
titlul (neoficial) de campioană 
mondială de club. Partida de a- 
seară, începută printr-un joc egal, 
i-a surprins pe spectatori : în mi
nutul 14, cei ce conduceau erau... 
oaspeții. Ca urmare a unor in
cursiuni curajoase în atac, U.T.A. 
a deschis scorul prin extrema stin
gă Fl. Dumitrescu. Acest avantaj 
pentru echipa noastră s-a menți
nut pînă în minutul 25, cînd Jan

sen a egalat. în continuare, jocul 
a fost egal; cu toate eforturile, 
cu toate că au mai avut ocazii de 
a înscrie, nici una dintre echipe 
n-a reușit să concretizeze. La pau
ză, deci 1—1, un scor care, oricum, 
evidențiază jocul campionilor noș
tri.

Ora tîrzie la care s-a încheiat 
meciul nu ne-a permis să aflăm în 
timp util amănunte privind desfă
șurarea celei de-a doua reprize. 
Important pentru U.T.A. este că, 
jucînd la fel de bine ca și în re
priza întîi, a terminat la egalitate. 
Scorul de 1—1, stabilit în prima 
repriză, a rămas nemodificat.

La 30 septembrie, la Arad, Fei
jenoord și U.T.A se vor întîlni în 
meci revanșă.

„CUPA CUPELOR"
• LVOV: Steaua-Karpatî 

1—0
Aproape 50 000 de spectatori au ur

mărit ieri la Lvov, pe „Stadionul 
prieteniei", meciul internațional de 
fotbal dintre echipele Karpatî din 
localitatea și Steaua-București, con
tînd ca primă „manșă" a competi
ției internaționale „Cupa cupelor". 
Fotbaliștii români care, în general, au 
avut o comportare bună, au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (0—0).

în primele 10 minute ale jocului, e- 
chipa sovietică a atacat, beneficiind 
de 5 lovituri de colț. La una din faze, 
balonul expediat de Sapka a întîlnit 
barele. în continuare, inițiativa a a- 
parținut steliștilor, care au jucat mai 
organizat. Tătaru a ratat o mare oca
zie în minutul 11. O altă ocazie de a 
deschide scorul, o pierde, în minutul 
21, Manea care șutează peste bară. 
Tn ultima parte a primei reprize au 
dominat gazdele, însă apărarea direc
tă a steliștilor a jucat cu multă sigu
ranță.

în repriza secundă, fotbaliștii ro
mâni, mai experimentați, au reușit 
să domine mai mult. Ei au fructifi
cat una din faze in minutul 88. cînd 
Tătaru a înscris unicul punct al par
tidei. Returul va avea loc la 30 sep
tembrie la București.

„CUPA EUROPEANA A TIRGURILOR"
I

O BUCUREȘTI: Dinamo- 
P.A.O.K. Salonic 5-0

In timpul primei reprize, ca și la 
terminarea ei, n-au existat prea mul
te motive de a aprecia drept satisfă
cătoare evoluția dinamoviștilor bucu- 
reșteni în meciul lor de debut în 
C.E.T. cu formația greacă P.A.O.K. 
Salonic. Da, dominaseră permanent. 
Practic, au jucat timp de 45 de mi
nute doar în terenul oaspeților. Po
ziții favorabile de gol, aii existat 
destule. Numai că la pauză, scorul 
era de 1—0. Un singur gol în trei 
sferturi de oră este, orice s-ar spu
ne. foarte puțin pentru o echipă care, 
în fapt, pe teren, se arătase superi
oară cu minimum o clasă partenerei 
de întrecere. Golul l-a semnat Dumi- 
trache (minutul 8), în stilul său ca
racteristic — o intervenție cu capul, 
printr-un plonjon spre poartă. Dumi- 
trache însă — atît după acest gol. 
cît mai ales înainte — a ratat nume
roase ocazii favorabile.

A fost într-adevăr destul de greu 
să înscrii în poarta unei echipe al 
cărei joc s-a rezumat (ne referim la 
prima repriză) la o apărare ultra- 
aglomerată. Singura soluție de a 
sparge apărarea beton a fotbaliștilor 
din Salonic era ca dinamoviștii să 
paseze cit mai repede, și. firește, ca 
deplasarea jucătorilor pe teren să se 
facă în același mod. pentru a pre
întâmpina gruparea tuturor adversa
rilor in fața propriului careu. Dina
moviștii n-au știut sau n-au putut 
apela la o asemenea modalitate de 
joc.

„Scăpați" la pauză doar cu 1—0, 
fotbaliștii greci au considerat că 
pot trece cu ușurință chiar la atac. 
Așa au făcut, odată cu fluierul de 
reîncepere a partidei. Din motive 
tactice — după cum se va vedea — 
echipa noastră a „admis" să fie do
minată. însă numai la mijlocul tere
nului sau, maximum, pînă în preaj
ma careului de 16 m. Două contra
atacuri fulgerătoare, în momente 
cînd adversarii păreau îneîntați de 
superioritatea lor, și scorul s-a ur
cat. în min. 48. Dumitrache înscrie 
iarăși : o reluare a mingiei, ușor, cu 
latul la o centrare de pe partea 
dreaptă a noului intrat (în locul lui 
Nuțu) Docu Popescu. Din nou a- 
ceeași cursă tactică — și din nou un 
gol în poarta echipei din Salonic. 
Autor (și creator al fazei respecti
ve) : Doru Popescu, în min. 62.

Din păcate, odată cu înscrierea a- 
cestui gol, nervii unora dintre jucă
tori (și de la P.A.O.K., și de la Di
namo) cedează. Intrările dure ale 
oaspeților, tendințele dinamoviștilor 
de a șicana se înmulțesc. O intrare 
la minge a lui Dumitrache în mo
mentul blocării acesteia d'e către 
portarul Christodulo este considera
tă de fotbaliștii greci fault intențio
nat. lua prima ocazie, mijlocașul Ba
lis se răzbună, lovind cu piciorul 
cînd jocul era oprit. Arbitrul îl eli

mină de pe teren. Desigur, la 3—0. 
victoria echipei bucureștene nu mai 
este pusă la îndoială. P.A.O.K. în
cearcă acum să se mențină perma
nent în ofensivă. Mazurakis, Kudas 
și Paridis iau pe rînd, fiecare în zona 
sa. acțiuni pe cont propriu. Tentati
vele lor eșuează destul de ușor. Di
namoviștii, fără să mai forțeze, con
traatacă cu succes în minutele 72 și 
85, majorînd scorul (prin Dumitra
che și, respectiv, Doru Popescu) la 
5—0. Un scor liniștitor pentru ambele 
echipe. Numai pentru Moldovan — 
nu. Pentru faulturi repetate — deși 
fusese avertizat — el este eliminat 
din joc.

Ce va fi în retur, la Salonic —vom 
ști la 30 septembrie.

I. D.

O CRAIOVA: Universlta- 
tea-Pecsi Dosza 2-1

CRAIOVA (prin telefon) — Cu 
toate că anul trecut în „Cupa balca
nică", formația craioveană nu a avut 
o comportare bună, Federația ro
mână de fotbal i-a acordat în conti
nuare încrederea de a reprezenta fot
balul românesc într-o competiție in
ternațională. Iat-o acum in „Gupa 
europeană a tîrgurilor". înainte de 
desfășurarea meciului de ieri, multi 
se întrebau dacă jucătorii craioveni 
vor ști să răsplătească acest gest. 
După felul cum s-au comportat însă, 
răspunsul nu poate fi pozitiv...

Deși în prima repriză oaspeții au 
făcut mai mult un joc de așteptare, 
dar cu contraatacuri destul de peri
culoase, studenții craioveni s-au 
complăcut în acest stil, au jucat fără

voință, cu multe pase laterale sau Ia 
adversar. Oblemenco, jucătorul de 
goii al oraiovenilor, foarte lent, a aș
teptat doar să i se pună, de către 
coechipieri, mingea pe piciorul sting. 
Și cum acest lucru nu prea a reușit, 
el s-a rezumat... la admonestarea 
colegilor. Strîmbeanu a marcat golul 
victoriei și a muncit mult, însă a fost 
de o nervozitate excesivă, fiind de 
altfel deseori sancționat pentru faul
turi. Universitatea Craiova a avut 
cîteva ocazii bune în prima parte a 
jocului. în min. 24, de exemplu, 
Neagu, de la 3 metri, a trimis min
gea pe lingă poartă. în acest timp, 
oaspeții au avut și ei cîteva situații 
pe care le-au ratat in același mod. 
Pe măsură ce timpul a trecut, oas
peții au jucat cu mai mult curaj și, 
în ultimul minut al primei reprize, 
puțin a lipsit să deschidă scorul. Lu
crul acesta s-a întîmplat însă în re
priza a doua. în minutul 67 apărarea 
craiovenllor, inclusiv portarul Pilcă, 
au fost ușor depășiți și Mate a în
scris.

După acest gol, studenții craioveni 
parcă se trezesc din amorțeală și. la 
numai un minut, reușesc să egaleze 
prin Țarălungă, printr-o minge care 
a circulat mai întîi pe la Martino- 
vici și Oblemenco. După o perioadă 
de joc încîlcit, craiovcnii iau condu
cerea prin acel gol al lui Strîmbeanu, 
înscris cu capul, la o învălmășeală în 
fața porții oaspeților.

Zestrea acumulată de craiăveni pe 
teren propriu este deci minimă și va 
fi, oricum, insuficientă (la 30 septem
brie, în deplasare) în cazul cînd cra- 
iovenij vor desfășura un joc asemă
nător,

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii"

în citeva rînduri
• Meciurile din turneul ‘ final al 

Olimpiadei masculine de șah au în
ceput aseară la Siegen (R.F.G.). 
Echipa S.U.A. conduce cu 2—1 în 
îhtîlnirea cu România, o partidă 
fiind întreruptă.

• La Ankara, au continuat campio
natele mondiale de scrimă. In proba 
masculină de floretă pe echipe, se
lecționata României a invins cu 
13—3 echipa Israelului și cu 11—5 
pe cea a Austriei. Floretiștii noștri 
ău pierdut apoi meciul cu echipa 
R.F.G. (7—9). în următoarea partidă, 
cu Franța, ei conduc cu 7—2.

• Turneul de calificare pentru 
campionatul mondial masculin de vo
lei. In ziua a treia, la Sofia echipa 
Olandei a întrecut cu 3—2 (16—11,
15— 6, 9—15, 10—15. 15—13) reprezen
tativa Albaniei. în celelalte două 
partide s-au înregistrat următoarele 
rezultate : R.F. a Germaniei — Tur
cia 3—0 (15—6, 15—8. 15—7) ; Fin
landa — Grecia 3—0 (15—0. 15—11,
16— 14).

• La Varșovia s-a disputat întîl- 
nirea internațională de volei dintre 
selecționatele masculine ale Poloniei 
și Braziliei. Victoria a revenit polo
nezilor cu 3—0 (15—9. 15—7. 16—14).

• Un nou record mondial de vi
teză la schi nautic a stabilit sporti
vul francez Jean Yves Parpette. El 
a realizat o medie orară de 140 km. 
Tentativa s-a produs în apropiere 
de Caen, schiorul nautic fiind trac- 
ționat de un automobil care rula pe 
țărmul mării.

• întrecerile celor două grupe pre
liminare ale campionatului european 
feminin de baschet s-au incheiat. în 
ultima zi s-au înregistrat următoa
rele rezultate : grupa A (la Rotter
dam) ; Olanda—Italia 75—49 (34—25) ; 
Franța—Ungaria 54—49 (33—24) ; 
U.R.S.S.—Polonia 96—53 (47—30) ; 
grupa B (la Leeuwerden) : Iugosla
via—Cehoslovacia 73—71 (după pre
lungiri) ; Bulgaria—România 72—52 
(28—32) ; Austria — Belgia 66—52 
(37—26).

viața internațională

SESIUNEA CONSILIULUI NATIONAL 
AL CENTRALEI SINDICATELOR 

DIN CUBA
CUVÎNTAREA LUI FIDEL CASTRO

HAVANA 16. — Corespondentul
Agerpres V. Stamate transmite : La 
Havana au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Consiliului Na
țional al Centralei Sindicatelor din 
Cuba (C.T.C.). Timp de două zile au 
fost dezbătute probleme privind dez
voltarea țării în actuala etapă : creș
terea productivității muncii, întări
rea disciplinei în muncă, întărirea 
democrației proletare. Consiliul Na
țional a stabilit ca sarcină fundamen
tală a mișcării muncitorești din 
Cuba creșterea productivității muncii 
printr-o mai bună organizare și nor
mare a muncii. într-o rezoluție adop
tată de Consiliul Național (C.T.C.) se 
stabilește organizarea alegerilor sin
dicale în întreaga Cubă în luna no
iembrie.

Participanții la sesiunea Consiliului 
Național (C.T.C.) au fost salutați de 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, care a apreciat con
sfătuirea ca „o experiență dintre 
cele mai bogate". „Trebuie, a spus 
Fidel Castro, să desfășurăm bătălii 
în fiecare centru de muncă, serviciu.

în fiecare domeniu fundamental al 
vieții noastre politice, economice și 
sociale, sprijinindu-ne solid pe mase", 
în această ordine de idei, el a sub
liniat că trebuie depuse eforturi sus
ținute pentru eficiență maximă in 
organizare, pentru folosirea optimă 
a resurselor materiale și umane, 
eforturi „fără de care problemele 
noastre nu-și vor găsi soluționare".

Ocupîndu-se de problemele admi
nistrației publice și ale întreprinderi
lor, Fidel Castro a relevat o serie de 
greșeli care se datoresc lipsei de 
cadre calificate și unui anumit spirit 
față de muncă și problemele pro
ducției. „Partidul și organizațiile 
noastre revoluționare, a spus Fidel 
Castro, trebuie să învețe să elibereze 
și să stimuleze energia maselor. Bă
tăliile se cîștigă numai printr-o par
ticipare tot mai amplă a maselor în 
soluționarea problemelor. Numai așa 
se poate merge înainte și se pot în
vinge obstacolele". Vorbitorul a indi
cat apoi o serie de măsuri imediate 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale muncitorilor.

Sesiunea Camerei Populare 
a R. D. Germane

BERLIN 16 (Agerpres). — Camera 
Populară a R. D. Germane, întrunită 
miercuri în cea de-a 18-a sesiune, 
a dezbătut problema direcțiilor de 
bază ale dezvoltării învățămintului și 
ridicării în continuare a calificării 
oamenilor muncii. în legătură cu a- 
ceasta, Wolfgang Rauchfuss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., a prezentat un raport.

Camera Populară a adoptat legea 
cu privire la instituirea sistemului 
socialist unic de învățămînt și ridi
carea calificării oamenilor muncii în 
strînsă legătură cu cerințele con
strucției socialiste. Legea. stabilește 
obligațiile concrete ale organelor de 
stat și întreprinderilor, precum și 
drepturile oamenilor muncii.

MOSCOVA

Seminarul internațional „Participarea femeilor
la viata economica a țărilor lor"« «

MOSCOVA 16 — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
La Moscova se desfășoară seminarul 
internațional cu tema „Participarea 
femeilor la viața economică a țărilor 
lor", organizat de O.N.U. in colabo
rare cu guvernul U.R.S.S., la care iau 
parte reprezentanți din aproape 40 
de țări ale lumii.

Luînd cuvîntul pe marginea pri
mului punct al ordinii de zi — „Gra
dul de participare a femeilor la viața 
economică a țărilor lor" — delegata 
României, Elena Ochea, director în 
Ministerul Muncii, a expus pe larg 
condițiile create în țara noastră pen
tru ca femeile să desfășoare o activi
tate tot mai rodnică în domenii im- 
piicind o calificare corespunzătoare 
dezvoltării științei și tehnicii oontem-

porane, și a subliniat aportul însem
nat al femeilor la edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

La punctul doi al ordinii de zi — 
„Măsuri privind pregătirea femeilor 
pentru participarea la viața economi
că" — a luat cuvîntul delegata ro
mână Elena Jeanrenaud, profesoară 
la Universitatea din Iași. Vorbitoarea 
a relevat grija care se acordă îA țara 
noastră asigurării unei calificări la 
nivelul cerințelor actuale a femeilor, 
astfel îneît aportul lor la activitatea 
economică a țării să fie cît mai rod
nic. Comunicările prezentate de dele
gatele din România au fost primite 
cu deosebit interes de participanți. 
Lucrările seminarului continuă.

BUDAPESTA

Comunicat în legătură cu actul 
pirateresc săvîrșit asupra 

avionului companiei TAROM
BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 

în legătură cu actul pirateresc săvîr
șit asupra avionului companiei 
TAROM, presa ungară a publicat un 
comunicat în care se arată că per
soanele vinovate de acest act sînt 
Biro Miklos, Mamusits Janos și Ka- 
racsony Geza, cetățeni unguri, care, 
făcînd uz de arme, au forțat echipa
jul avionului de pasageri românesc, 
ce zbura pe ruta București — Buda
pesta — Praga, să aterizeze pe teri
toriul R.F.G., la Munchen. Persoa- 
nete de mai sus, dintre care două au

comis infracțiuni de drept comun, 
precum și soția unuia dintre ei și 
cei doi copii minori, au cerut azil 
politic la Munchen.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare a intervenit de urgență 
pe lingă guvernul R.F.G. pentru ex
trădarea cetățenilor unguri care se 
fac vinovați de punerea în pericol 
a securității zborurilor internaționale, 
în ceea ce privește infracțiunea co
misă — se urată în comunicatul 
ungar — miliția continuă cercetările.

(Urmare din pag. I)
au decurs discuțiile cores
pondenților noștri cu facto
rii de răspundere și la Ti
mișoara, Bîrlad, Cluj și Ora
dea. Ce s-ar mai putea, 
oare spune ? Credem că 
s-a reținut : nimeni nu 
a vorbit de existenta 
vreunor greutăți obiec
tive. Și. totuși, se pare 
că ne aflăm in mijlocul u- 
nui cerc vicios : din comerț 
lipsesc articolele mărunte, 
pentru că nu le fabrică in
dustria ; industria nu le fa
brică, pentru că nu Ie cere, 
„cu fermitate", comerțul ! 
Vom vedea imediat dacă a- 
firmațiile reprezentanților 
locali ai industriei și comer
țului au fost riguros exacte 
și dacă au, sau nu, acoperire 
în fapte.

îrtimplarea ă făcut ca 
deunăzi să participăm, ca 
invitați, la contractările de 
articole mărunte pentru a- 
nul 1971. Am vizitat, cu a- 
ceastă ocazie, cel puțin 20 de 
expoziții, alcătuite din cî
teva mii de articole, care 
mai de care mai... „mărun
te". După cum urmează : 
menghine mecanice, haltere 
(fiecare om de treabă ar 
trebui să aibă in casă citeva 
haltere !), sănii, sobe de te
racotă, cazane, lampadare, 
storcătoare de struguri 
(pentru uzul... cramelor !)," 
coșuri de nuiele, lambriuri, 
mașini de încălzit și chiar 
garduri metalice ! Repre
zentantul cooperației mește
șugărești din Galați, obser- 
vînd că ne plimbăm prin ex
poziție cu carnețelul în 
mină, ne-a tras discret mai 
la o parte și, luîndu-ne 
drept comercianți, ne-a ofe
rit. pe loc, niște piese „mă
runte", din... fontă. Aveam 
impresia că sînt-em într-o 
expoziție a industriei grele! 
Cine erau ceilalți producă

tori care ofereau asemenea 
„mărunțișuri" ? Publicăm 
cîteva firme : I.I.L. „Bistri- 
țeana“-Bistrița, „Steagul 
roșu“-Giurgiu, „23 August"- 
Bacău, „Metalurgica“-Bucu- 
rești, „Meloplast“-Reșița 
„Mețalul“-Salonta, „Metal- 
lemn" — Craiova : „Metal- 
chim" — Brașov ș.a. Nu, 
nu putem afirma că 
firmele respective și altele 
similare n-ar fi expus și ar
ticole cu adevărat mărunte, 
dar ponderea mare au a- 
vut-o. de la distanță, tot fe
lul de articole „grele", scum-

— N-am încheiat cine știe 
ce contracte, dar nu-i nici 
o pagubă. Noi nu trăim de 
pe urma... floricelelor. Pro
ducția noastră de bază sint 
hornurile și alte lucrări 
grele (? !).

Care va să zică, floricelele 
fuseseră expuse la Bucu
rești... de florile mărului. 
Rațiunea unei asemenea 
producții nu e satisfacerea 
cererii de consum, ci înde
plinirea unei formalități.

Și toate acestea se întîm- 
piă din cauza concepției u- 
nor producători, potrivit

ză comerțul fabricarea aces
tor articole, de lipsa cărora 
el însuși se plînge ? Pare 
de necrezut, dar șî repre
zentanților comerțului le fug 
ochii tot către articolele 
„grele". Dacă industria loca
lă preferă să lucreze cazane 
și haltere, în speranța unor 
ciștiguri mari și lesnicioase, 
comerțul le acceptă, cu pre
cădere, cu aceleași gînduri. 
Dovada : dacă tot soiul de 
cazane sînt achiziționate ca 
plinea caldă (deși stau în 
stoc)' articolele mărunte, de 
uz casnic au altă soartă.

„MAREA PROBLEMĂ"
A... MĂRUNȚIȘURILOR

pe. care mobilează de mult 
spațiile unităților de desfa
cere. Unii dintre producă
tori sint atit de „furați" de 
mirajul... cazanelor, îneît fa
bricarea articolelor mărunte 
o socotesc o adevărată pa
coste. Pentru a ilus
tra afirmațiile, redăm un 
dialog purtat cu C. Morvia- 
nu. reprezentantul între
prinderii de industrie locală 
din Macin. întreprinderea 
respectivă expusese, drept 
mărunțișuri, niște... floricele 
din plastic (articole cu care 
piața este suprasaturată). 
Blazat, interlocutorul ne-a 
mărturisit;

căreia, rentabilitatea sigură 
este echivalentă cu fabrica
rea articolelor scumpe, vo
luminoase, grele, chiar 
dacă ele zac apoi In stocu
rile magazinelor. Să fim lă
muriți : dacă piața le cere, 
nimeni nu e împotriva exe
cutării lor, dai' practica a 
do/edit că cel puțin tot a- 
tît de rentabilă poate fi și 
o unitate care lucrează ar
ticole mărunte, ieftine, cu 
desfacerea asigurată. Este un 
adevăr incontestabil.

Dar, intrucit există, e- 
fectiv, și întreprinderi care 
au înțeles rostul mărun
țișurilor, cum incurajea-

„La actualele contractări — 
ne spunea Aristotel Alexan- 
drescu. șeful comandamen
tului cooperației meșteșugă
rești — comerțul (deși se 
plînge că lipsesc tacimurile 
de pe piață), a comandat 
doar un tip de cuțit și vreo 
10 furculițe ! Din 700 de 
variante d^ broaște vale — 
vreo 10 ; a comandat pentru 
10 de furculițe ! Din 700 de 
satire ! Iar dispozitive pen
tru tăiat cartofi — 80 de bu
căți (două pentru fiecare ju
deț în parte). Și lista ar pu
tea continua. De ce nu con
tractează comerțul mărun
țișuri ? în acest® con

diții, unităților produ
cătoare nu le dă mina 
să organizeze un întreg 
flux de producție, să in
vestească bani în scule și 
dispozitive, în matrițele ne
cesare, pentru ca, în final, 
să poată fabrica doar cîteva 
bucăți, 2—3, pe județ.

A mai rămas să vedem ce 
spun reprezentanții comer
țului înșiși. Iată o declarație, 
foarte „diplomatică", a to
varășului A. Tacorian, di
rector în Ministerul Comer
țului Interior :

— Industria locală și coo
perația meșteșugărească iși 
cunosc propriile probleme, 
iar noi cunoaștem foarte 
bine problemele noastre. 
Nu vreau să se înțeleagă 
prin aceasta că nu avem și 

I lipsuri ! Dar nu este nici- 
' decum normal să lipsească 
I din magazine articolele mă- 
I runte.

Dacă „nu-i normal" — și 
într-adevăr nu este ! —
atunci de ce lipsesc ? Iată 
ce am înțeles noi : recentele 
contractări au scos la iveală, 
mai mult decît în alte dăți, 
lipsa de orientare a unități
lor producătoare și a orga
nizațiilor comerciale in ale
gerea sortimentelor cerute 
pe piață, carențele în cu
noașterea cerințelor reale 
ale pieței, greutatea cu care 
unele întreprinderi se adap
tează solicitărilor ei, presis- 
tența unor mentalități ne
economice. Există suficien
te motive ca lucrurile 
să fie aduse, în această 
direcție, pe linia de plutire, 
articolele mărunte să fie 
transferate din rolul de 
cenușărese în acela pe care, 
de drept, îl merită. Cum ? 
Cînd ? Răspunsurile (clare) 
le așteptăm de la forurile 
competente, pentru a le a- 
duce. la rîndul nostru, la cu
noștința cititorilor.

0 inițiativă a comerțului 
clujean: PENSIUNILE 

PENTRU COPII
O dată cu deschiderea nou

lui an școlar, mulți elevi din 
orașul Cluj servesc masa de 
prînz în pensiuni amenajate 
anume pentru ei. în acest fel, 
unitățile comerciale clujene au 
răspuns unei doleanțe mai 
vechi exprimate de mamele 
aflate în producție în timpul 
orelor de prînz. Pînă în pre
zent, s-au făcut numeroase a- 
bonamente lunare în diferite 
pensiuni pentru copii. La res
taurantele „București" și „So
meșul", precum și la comple
xele comerciale din cartierele 
Grigorescu și Gheorghieni 
s-au amenajat săli speciale, un
de la ora mesei au acces nu
mai elevii și scalarii, în număr 
de peste 2 000. Ei servesc un 
meniu complet, gustos, bogat 
în elemente nutritive.

PRONOEXPRES

Numerale extrase la concursul 
Pronoexpres Nr. 38 din 16 sept. 1970 J

EXTRAGEREA I : 32 31 17 2 42 30.
FOND DE PREMII : 343 072 lei 

REPORT : 33 575 lei categ. I și 
33 575 lei categ. a II-a.

EXTRAGEREA a II-a : 34 33 8 38 
29 22 7 44.

FOND DE PREMII : 305 37S lei 
REPORT : 44 731 lei categ. A.



viața internațională
SESIUNEA ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U.

NEW YORK 16 — Corespondentul 
Agerpres Constantin Alexandroaie 
transmite : In plenara Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor Uni
te au continuat miercuri discuțiile a- 
supra unor probleme de organizare 
și procedurale. Au fost aleși vicepre
ședinții Adunării Generale, iar în Co
mitetul general, din care face parte 
și Maria Groza, în calitate de preșe
dintă a Comitetului pentru probleme 
sociale, umanitare și culturale, au în
ceput discuțiile privitoare la reparti
zarea pe comitete a celor 108 puncte 
înscrise pe ordinea de zi provizorie 
a actualei sesiuni. Se remarcă faptul 
că, spre deosebire de anii trecuți, la 
actuala sesiune se insistă asupra scur
tării la maximum a timpului rezervat 
chestiunilor de ordin procedural și 
organizatoric pentru a se acorda cît 
mai mult timp dezbaterii de fond a- 
supra problemelor de pe agenda se
siunii. Se așteaptă ca dezbaterile ge
nerale să înceapă joi.

Un memorandum 
al R. P. D. Coreene

PHENIAN 16 (Agerpres). — Gu
vernul R. P. D. Coreene a dat 
miercuri publicității un memorandum 
în care denunță planurile S.U.A. de 
a impune din nou discutarea în mod 
ilegal a așa-zisei „probleme coreene" 
în Adunarea Generală a O.N.U., 
transmite agenția A.C.T.C. Guvernul 
R. P. D. Coreene, se arată în me
morandum. cere din nou, în mod ho- 
tărît, ca Organizația Națiunilor Unite 
să anuleze toate rezoluțiile în „pro
blema coreeană" și să întreprindă 
măsuri în vederea retragerii neîntîr- 
ziate a trupelor americane din Co
reea de sud și a dizolvării „Comisiei 
O.N.U. pentru unificarea și refacerea 
Coreei". Totodată, în memorandum 
se cere ca reprezentanții R. P. D. 
Coreene să fie în mod necondiționat 
invitați la sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U., cînd vor fi discutate 
probleme interesînd această țară.

CONGRESUL MONDIAL 
DE SOCIOLOGIE 
DE LA VARNA

SOFIA 16. — Corespondentul Ager
pres Gheorghe leva transmite : In 
cadrul celui de-al 7-lea Congres mon
dial de sociologie de la Varna au fost 
prezentate mai multe rapoarte asu
pra unor probleme importante cum 
sînt, de pildă, sociologia și prognoza 
socială, tineretul — factor al pro
gresului social, importanța sociologiei 
în țările în curs de dezvoltare etc.

In cadrul discuțiilor, prof. Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Acade
miei de Științe Sociale și Politice a 
Republicii Socialiste România, a vor
bit despre problemele planificării în 
România. La rîndul său, prof. Pavel 
Apostol a abordat posibilitățile de 
stabilire a unor contacte mai strînse 
între sociologii din întreaga lume. 
Ovidiu Bădina, directorul Centrului 
de cercetări pentru problemele tine
retului, a vorbit despre problemele 
actuale ale tineretului.

Greva muncitorilor 
de la „General Motors11

DETROIT 16 (Agerpres). — Greva 
muncitorilor de Ia Corporația „Gene
ral Motors", principalul producător de 
automobile din S.U.A., a devenit e- 
fectlvă. 145 de uzine ale cunoscutei 
firme, situate in 31 de state ameri
cane și 2 provincii canadiene, și-au 
încetat lucrul.

Se apreciază că încetarea lu
crului, care va costa zilnic firma con
structoare 30 milioane dolari, va a- 
fecta și alte 40 000 de întreprinderi 
care livrează produse de aproximativ 
11 miliarde de dolari anual. In total, 
greva va costa economia americană 
suma de 120 milioane dolari pe zi.

Schimburile comerciale 
româno - austriece

(Urmare din pag. I)
cele mai variate. România exportă, 
în afara unor mărfuri tradiționale, 
cum ar fi produse petroliere, cereale, 
carne, fructe și legume proaspete, o 
serie de produse industriale, ca, de 
pildă, chimicale, țesături de bumbac, 
semi-fabricate din oțel ș.a. Importu
rile oonstau din mașini și instalații, 
produse siderurgice (îndeosebi lami
nate). material refractar, produse chi
mice și farmaceutice etc. Analizind 
structura exportului românesc în 
Austria, se constată că anul 1969 a 
marcat îmbunătățiri substanțiale de 
structură, fiind în creștere ponderea 
produselor cu un grad mal mare de 
prelucrare, ln conformitate cu ten
dința generală a comerțului exterior 
al țării noastre.

Cu ocazia vizitei efectuate anul 
trecut în tara noastră de președin
tele federal al Austriei. Franz Jonas, 
s-a reliefat eu satisfacție creșterea 
constantă a schimburilor comerciale 
între cele două state, subliniindu-se 
necesitatea promovării tuturor căi
lor și mijloacelor menite să contri
buie la sporirea și diversificarea a- 
cestor schimburi, în vederea dezvol
tării lor echilibrate. în acest scop s-a

ORIENTUL APROPIAT
•în Iordania a fost creat un guvern militar provizoriu ® 
Generalul Habes Majali numit șef'al Statului Major • In
stituirea legii marțiale • C.C. al Rezistenței Palestinene 
a condamnat constituirea noului guvern • O declarație 

a Departamentului de Stat

AMMAN 16 (Agerpres). — în Ior
dania a fost constituit, în cunsul nop
ții de marți spre miercuri, un guvern 
militar provizoriu, sub președinția 
generalului de brigadă Mohamed 
Daoud, care deține și portofoliul afa
cerilor externe. Guvernul civil, pre
zidat de Abdel Moneim Rifai, și-a 
prezentat demisia, la numai cîteva 
ore după un nou acord intervenit în
tre oficialitățile de la Amman și Co
mitetul Central al Rezistenței Pales
tinene, în vederea lichidării stării de 
tensiune din Iordania. Regele Hus
sein l-a numit pe generalul Habes 
Majali în funcția de șef al Statului 
Major, pe care o deținea pînă în pre
zent șeful statului.

Intr-un mesaj difuzat de postul de 
radio Amman se arată că „principala 
sarcină a cabinetului militar provi
zoriu este de a pune capăt luptelor 
fratricide dintre forțele militare ior- 
daniene și organizațiile rezistenței 
palestinene, prin aplicarea tuturor 
acordurilor încheiate pentru înceta
rea focului". La puțin timp după 
constituirea sa, guvernul militar pro
vizoriu a instituit legea marțială pe 
întregul teritoriu al Iordaniei și a 
cerut membrilor organizațiilor de co
mando palestinene să depună ar
mele la cartierele lor generale pînă 
miercuri la ora 16.00 G.m.t.

Comitetul Central al Rezistenței 
Palestinene, întrunit în ședință ex
traordinară, a condamnat constitui
rea cabinetului militar provizoriu și 
a făcut apel la declanșarea unei gre
ve generale în țară, începînd de joi. 
S-a hotărît unificarea tuturor forma
țiunilor militare ale organizațiilor 
palestinene. sub un comandament 
unic în fruntea căruia a fost numit

VIENA

Deschiderea unei expoziții 
de artă contemporană 

românească aplicată
VIENA 16 — Corespondentul Ager

pres P. Stăncescu transmite : între
gind seria de manifestări românești, 
găzduite in capitala Austriei, in 
preajma vizitei președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, miercuri 
după-amiază s-a deschis la „Kunst- 
lerhaus" expoziția „Covoare româ
nești și arta contemporană româ
nească aplicată", organizată de Mi
nisterul Federal pentru Invățămint și 
Artă al Austriei împreună cu Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă 
din Republica Socialistă România.

în sălile spațioase ale clădirii din 
Karlsplatz este prezentat un mare 
număr de exponate, in principal o 
bogată colecție de covoare din toate 
regiunile țării. 40 de tapiserii, creația 
unei întregi pleiade de artiști con
temporani, înfățișează vizitatorilor 
nesecatul izvor de inspirație pe care 
îl reprezintă arta populară româneas
că. Expoziția cuprinde, de asemenea, 
remarcabile lucrări în lemn, cera
mică, obiecte din sticlă, piatră și 
metal.

în textul de introducere al catalo
gului expoziției, Leopold Gratz, mi
nistrul pentru învățământ și artă al 
Austriei, scrie printre altele că : „A- 
ceastă expoziție este unul din rezul
tatele strînselor contacte culturale și 
științifice, care caracterizează relați
ile dintre Austria și România de la în
cheierea acordului cultural din 1969“.

La deschiderea oficială au luat cu- 
vîntul prof. dr. Wilhelm Mrazek, di
rectorul Muzeului pentru arta apli
cată din Viena, Mircea Popescu, direc
torul Institutului de istoria artelor. 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul Ro
mâniei la Viena, și dr. Hans Novotny, 
director, care a dat citire mesajului 
ministrului pentru invățămint și artă, 
Leopold Gratz, cu prilejul inaugură
rii expoziției românești.

★
La Viena a fost inaugurat miercuri, 

în prezența președintelui Austriei, 

căzut de acord asupra utilității în
cheierii unui nou acord comercial pe 
termen lung și a necesității adincirii 
cooperării economice, industriale și 
tehnice.

Una din problemele actuale ale 
dezvoltării schimburilor reciproce este 
valorificarea mai largă a posibili
tăților existente, cunoașterea apro
fundată a cerințelor și necesităților 
celor două economii. în vederea ex
tinderii cooperării economice și in
dustriale și semnării unor contracte 
comerciale pe termen lung. în condi
ții reciproc avantajoase.

In ceea ce privește cooperarea e- 
conomică și tehnică — forma supe
rioară în comparație cu formele „cla
sice" ale comerțului — se poate afir
ma că aceasta cunoaște încă de pe 
acum o dezvoltare ascendentă. In- 
cepind cu 20 februarie 1968. data cînd 
s-a încheiat acordul de cooperare in
dustrială. economică și tehnică, au 
loc întîlniri periodice la care se a- 
nalizează stadiul acțiunilor de coope
rare în curs de desfășurare între în
treprinderile românești și austriece, 
se explorează posibilitatea realizării 
unor noi proiecte. Se preconizează 
realizarea unor cooperări în vederea 
fabricării de diferite utilaje, construi

Yasser Arafat. Totodată, Comitetul 
Central al Rezistenței Palestinene a 
decis reintegrarea în rîndurile sale 
a Frontului Popular pentru Elibera
rea Palestinei, suspendat în urma 
recentelor deturnări de avioane. în 
calitatea sa de comandant al forțelor 
rezistenței palestinene, Yasser Ara
fat a publicat un ordin prin care 6e 
interzice categoric fedainilor „de a 
deschide focul împotriva pozițiilor 
militare ale armatei iordaniene, atît 
în orașe, cît și în sate și în taberele 
de refugiați, în afară de cazurile de 
legitimă apărare" — anunță postul 
de radio Cairo, citat de agenția 
France Presse. Tot miercuri, Yasser 
Arafat a adresat un apel regelui 
Hussein și celorlalți șefi de state a- 
ra'be. în legătură cu situația din Ior
dania, în urma constituirii guvernu
lui militar provizoriu.

★
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Departamentul de Stat al S.U.A. a 
declarat miercuri că „partea israe- 
liană a executat zboruri de recunoaș
tere, care prin natura lor contravin 
clauzelor acordului de încetare a fo
cului". Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat, Robert 
McCloskey, a explicat că acordul per
mite Israelului și R.A.U. efectuarea 
unor zboruri. de supraveghere a res
pectării încetării focului, dar fără ca 
avioanele de recunoaștere să se apro
pie la o distanță mai mică de 10 km 
de linia de încetare a focului, situată 
la mijlocul Canalului de Suez.

Ambasada israeliană de Ia Wa
shington a negat că Israelul ar fi 
violat acordul de încetare a focului, 
susțmînd că „aderă în continuare" 
la prevederile acestuia.

Franz Jonas, „Centrul internațional 
de presă". Au rostit cuvîntări inau
gurale președintele Jonas, primarul 
Vienei, Bruno Marek, directorul ge
neral al Agenției austriece de presă 
A.P.A., Andreas Berghold.

La festivitate au participat ca in
vitați reprezentanți ai conducerii a- 
gențiilor de presă din numeroase țări 
europene. Din România a participat 
N. Popescu-Bogdănești, director ge
neral adjunct al Agerpres.

Președintele S.U.A. 
va efectua 

un turneu în Europa
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

După cum a anunțat oficial Casa 
Albă, la sfîrșitul lunii septembrie, 
președintele Nixon va efectua uh 
turneu în Europa, urmînd să viziteze 
Italia, Spania și Marea Britanie. La 
invitația președintelui I. B. Tito. pre
ședintele S.U.A. va face de aseme
nea o vizită oficială în R.S.F. Iugo
slavia.

Cu ocazia turneului său în Europa, 
președintele Nixon se va întîlni cu 
comandanții flotei a Vl-a americane 
și va asista la exerciții ale acestei 
flote. El va vizita statul major al 
N.A.T.O. și va avea o întîlnire cu 
ambasadorii S.U.A. în țările din regi
unea Mediteranei. Președintele va fi 
însoțit de secretarul de stat, William 
Rogers, de consilierul pentru proble
mele securității naționale. Henry 
Kissinger, și de consilierul Daniel 
Moyniham.

rea în comun de obiective Industriale 
în terțe țări etc.

Dinamismul economiilor celor două 
țări creează posibilitatea amplificării 
constante a schimburilor reciproce. 
Specialiștii austrieci apreciază că^ în 
anii următori, datorită dezvoltării 
potențialului economic al tării, se va 
realiza o sporire a capacităților de 
producție, creîndu-se deci noi dis
ponibilități de colaborare și coope
rare. Pe de altă parte. România, țară 
cu o economie în plină expansiune, 
care obține importante succese în 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ra
murilor sale de producție, se afirmă 
ca un partener economic din ce în ce 
mai important. în măsură a oferi o 
gamă tot mai largă de produse și 
servicii.

Nu încape îndoială că apropiata 
vizită în Austria a președintelui Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va marca un pas impor
tant în dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări, va con
tribui la extinderea și adîncirea 
schimburilor și cooperării economice 
în spiritul egalității și avantajului re
ciproc, pentru binele popoarelor ce
lor două țări și al păcii în lumea în
treagă.

Vizita delegației M. A. N.

în R. P. Bulgaria
SOFIA 16 — Trimisul special Ager

pres S. Moroovescu transmite : De
legația parlamentară română, condusă 
de Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a vizitat miercuri 
Sfatul popular al capitalei R.P. Bul
garia. Președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular, arhitect 
Gheorghi Stoilov, a prezentat tabloul 
realizărilor din capitala bulgară în 
anii construcției socialismului și a 
vorbit despre planurile dezvoltării în 
perspectivă a orașului. In continuare, 
oaspeții români au vizitat noile car
tiere de locuințe din Sofia. După-a- 
miază a fost depusă o coroană de 
flori la Mausoleul lui Gheorghi Di
mitrov, aducîndu-se un cald omagiu 
memoriei marelui fiu al poporului 
bulgar, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. Delegația a făout apoi o vizită 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare, Vîlkan Șopov, care a vor
bit oaspeților despre unele probleme 
actuale ale dezvoltării agriculturii.

Seara, Prezidiul și Biroul Adună
rii Populare au oferit o recepție în

agențiile de presă transmit:
Delegația C.C. al U.T.C. a 

fost primită de Pak Sen Cer. 
Delegația Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, condusă 
de Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului al Republicii Socialiste 
România-, care face o vizită în R.P.D. 
Coreeană, a fost primită de Pak Sen 
Cer, al doilea vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, anunță agenția A.C.T.C. La 
întîlnire au participat, de asemenea, 
O Chi Cion, președinte al C.C. al U- 
niunii Tineretului Muncitoresc So
cialist din R.P.D. Coreeană, și amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Phenian, Aurel Mălnășan.

Ciu En-Iai, premier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, mem
bru în Comitetul Permanent al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, l-a 
primit pe Nguyen Con, membru al 
Secretariatului Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D. Vietnam, conducă
torul unei delegații economice, care 
se află în R.P. Chineză, anunță Agen
ția China Nouă.

0 delegație a Partidului 
Socialist din Japonia în 
R. D. Vietnam.ln R- D- Vietnam 
a plecat o delegație a Partidului So
cialist din Japonia condusă de To- 
momi Narita, președintele partidului. 
Intr-o declarație făcută ziariștilor la 
plecarea din Tokio, președintele Par
tidului Socialist din Japonia a subli
niat că vizita în R. D. Vietnam con
firmă hotărîrea partidului socialist de 
a acționa în direcția întăririi solida
rității dintre popoarele țărilor asia
tice.

Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. l-a numit pe 
Vasili Tolstikov ambasador al Uniu
nii Sovietice în Republica Populară 
Chineză, anunță agenția TASS. V. 
Tolstikov este membru al C.C. al 
P.C.U.S. membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și a de
ținut din anul 1962 funcția de prim- 
secretar al Comitetului regional Le
ningrad al P.C.U.S.

„Săptămîna medicală 
balcanică", sazduită la editia 
ei jubiliară din anul acesta de capi
tala iugoslavă, și-a încheiat miercuri 
seara lucrările. Delegații și invitații 
la „Săptămina medicală balcanică" au 
participat la o recepție oferită de pre
ședintele Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia. Viitoarea „Săptă- 
mînă medicală balcanică" va avea loc 
la București, în 1972, fiind consacra
tă temei : „Informatica, automatiza
rea și telecomunicațiile în slujba ști
inței medicale din țările balcanice",

„Cosmos-362". Ieri>ln Uniu- 
nea Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al pămîntului, „Cosmos-362". 
Agenția TASS precizează că la bordul 
satelitului se află aparatură destina
tă cercetării în continuare a spațiului 
cosmic, în conformitate cu programul 
stabilit anterior. Aparatele de Ia bor
dul satelitului funcționează normal.

Ravagii provocate
de inundații in India

DELHI 16 (Agerpres). — Peste 400 
de persoane și-au pierdut viața din 
cauza inundațiilor din statul Guja
rat, din vestul Indiei, au anunțat au
toritățile locale.

Inundațiile, provocate de ploile 
musonice fără precedent, au afectat 
aproape un milion de locuitori, 
100 000 dintre aceștia fiind adăpostiți 
în tabere pentru sinistrați. 4 200 de 
sate au avut de suferit de pe urma 
revărsărilor de ape, ca și întinse su
prafețe agricole. Au pierit 6 900 de 
vite, iar 150 000 de case au fost a- 
variate sau distruse. 

cinstea delegației. Au luat parte Ivan 
Mihailov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Peko Takov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., ministrul comerțu
lui interior, Vladimir Bonev, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Patriei, alte 
personalități cu funcții de răspunde
re în viața parlamentară bulgară, oa
meni de cultură și artă. Au partici
pat, de asemenea, ambasadorii! Ni
colae Blejan și membri ai ambasadei. 
Sava Ganovski, președintele Biroului 
Adunării Populare bulgare și Ștefan 
Voitec au rostit toasturi în care au 
evocat prietenia frățească dintre po
poarele român și bulgar, cu vechi și 
bogate tradiții, au scos în evidență 
importanța recentei întîlniri dintre 
delegațiile de partid și guvernamen
tale conduse de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov pentru a- 
dîncirea și întărirea continuă a re
lațiilor tovărășești dintre țările, par
tidele și popoarele noastre.

După cum anunță agen
ția TASS, în capitala Spaniei 
se va deschide în curînd o secție 
TASS, iar la Moscova va funcționa 
un birou al corespondentului agenției 
spaniole de informații E.F.E. In le
gătură cu această problemă a fost în
cheiat un acord între directorii gene
rali ai agențiilor de presă menționa
te.

La Varșovia a avut loc o 
întîlnire de lucru între rePre_ 
zentanți ai Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Polonă și Uniu
nii Sindicatelor din Germania occi
dentală (D.G.B.). Pe ordinea de zi a 
întrunirii au figurat probleme legate 
de evoluția relațiilor directe dintre 
organizațiile sindicale poloneze și cele 
vest-germane. Delegația vest-germa- 
nă a fost primită de Ignacy Loga-So- 
winski, președintele C.C.S. din R.P. 
Polonă.

La .Paris s-a desfășu
rat o tradițională ma
nifestare științifică — 
„Zilele farmaceuticii 
franceze". împlinirea a 
20 de ani de activita
te pe tărimul schim
burilor internaționale 
in domeniul farmaceu
ticii a conferit actualei 
intîlniri un cadru fes
tiv, prilejuind prezen
ța unor prestigioase 
personalități din în
treaga lume. Celor doi

reprezentanți români 
care au participat la 
lucrările întilnirii, prof, 
dr. docent Al. Mavrodin 
și conf. dlr. I. Apostol, 
le-au fost inminate 
„Medalia jubiliară a 
Zilelor farmaceuticii * 
franceze". Cu acest 
prilej, președintele so-, 
cietății, prof. dr. Hen
ry David, a rostit o alo
cuțiune în care a sub
liniat prestigiul de care 
se bucură in Franța

ZIUA NAȚIONALĂ 
A MEXICULUI

La 16 septembrie 1810 un grup 
de ofițeri au dat semnalul luptei 
poporului mexican împotriva asu
pririi spaniole, ineepînd, in orașul 
Dolores, războiul de independen
ță. „EI grito de Dolores" (strigă
tul din Dolores) marchează în
ceputul istoriei moderne a Mexi
cului, care datează de 160 de ani.

Tară de Ia sud de Rio Grande, 
Mexicul dispune de principalele 
culturi caracteristice tropicelor : 
cafea, trestie de zahăr, ananas, 
banane, un loc important in agri
cultură ocupindu-I și porumbul, 
griul, orezul, bumbacul. O aten
ție deosebită este acordată valo
rificării bogatelor zăcăminte de 
argint, plumb, cupru, sulf, ceea 
ce face ca această țară să se nu
mere printre cele mai industriali
zate de pe continent. Cifrele vin 
să sprijine aceste afirmații : in 
ultimii zece ani, produsul națio
nal brut a crescut cu 93 la sută.

Aspect din orașul Mexico

ULAN BATOR

CONVORBIRI
ROMÂNO-

ULAN BATOR 16 (Agerpres). — 
Maxim Berghianu, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, șeful 
delegației Republicii Socialiste Ro
mânia care a sosit în capitala R.P.

D. $. POLEANSKIA PRIMIT 
PE ÎNSĂRCINATUL 

CU AEACERIAD-INTERIM 
Al ROMÂNIEI

MOSCOVA 16 — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
La 15 septembrie, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovietică, 
Ion Ciubotaru, a fost primit, la ce
rerea sa, de către D. S. Poleanski, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Delegația economică chi
neză, condusă de ambasadorul 
R. P. Chineze la Belgrad, Tseng Tao, 
care se află în vizită în R.S.F. Iugo
slavia, a fost primită de Viteslav 
Vanicek, adjunct al secretarului fe
deral iugoslav pentru com'erț exte
rior. Cu acest prilej, menționează a- 
genția Taniug, au fost purtate, în
tr-o atmosferă prietenească, convor
biri cu privire la promovarea în con
tinuare a relațiilor economice dintre 
cele două țări.

Cunoscuta scriitoare engleză, 
Agatha Christie, prima femeie- 
autoare de romane polițiste, și-a 
marcat evenimentul celei de-a 
80-a aniversări a nașterii prin 
publicarea celei de-a... 80-a
cărți.

școala farmaceutică din 
România, dind o înaltă 
apreciere științei și 
producției românești 
din acest domeniu si 
propunind organizarea 
periodică a unor mani
festări româno-france- 
ze pentru lărgirea 
schimburilor de contri
buții științifice și a 
colaborării între cele 
două școli naționale 
farmaceutice.

producția industrială cu 110 Ia 
sută, iar cea agricolă cu 88 la sută.

Paralel cu dezvoltarea econo
miei, guvernul acordă atenție și 
celorlalte aspecte ale vieții so
ciale. In fiecare an sint alocate 
fonduri importante pentru extin
derea și modernizarea orașelor, 
pentru invățămint și cultură.

Pe planul politicii externe, 
Mexicul promovează o pol.tică de 
dezvoltare a relațiilor intre state, 
bazate pe normele și principiile 
legalității internaționale. In cadrul 
organizațiilor regionale și inter
naționale, Mexicul militează pen
tru stabilirea unui climat de pace 
și securitate pe continentul la- 
tino-american și in lume. Intre 
Republica Socialistă România și 
Mexic s-au statornicit relații mul
tilaterale, îndeosebi in domeniile 
economic și cultural, întemeiate 
pe respect reciproc, în spiritul 
colaborării și întăririi prieteniei 
între popoare.

ECONOMICE
MONGOLE

Mongole pentru tratative în vederea 
semnării protocolului cu privire la 
colaborarea economică și schimburile 
de mărfuri dintre Republica Socia
listă România și Mongolia pe perioa
da 1971—1975, a avut marți o primă 
întrevedere cu A. Rintzenpiljee, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării din R.P. Mongolă.

Festivalul 
național 

al ziarului 
„l’Unitâ“

Anul acesta cinstea de a găzdui 
Festivalul național al ziarului „l’Uni- 
tă“ a revenit orașului Florența. Peste 
200 000 de oameni, comuniști și ne
membri de partid, au participat la 
manifestările de încheiere a „Lunii 
presei comuniste", care s-au desfă
șurat timp de cinci zile in parcul 
Cascine din capitala „Toscanei roșii . 
Potrivit tradiției, în această lună aju 
loc mii și mii de acțiuni în toate lo
calitățile țării, în toate cartierele o- 
rașelor pentru popularizarea poziții
lor P.C. Italian in lupta pentru pace, 
democrație și socialism, îmbinate cu 
stringerea de fonduri în vederea 
sprijinirii ziarelor comuniste.

Printre manifestările organizate cu 
prilejul festivalului s-au numărat 
spectacole de teatru și spectacole cu 
caracter folcloric, proiecții de filme 
documentare privind condițiile de 
muncă și luptă ale proletariatului din 
diverse țări ale lumii, expoziții de 
cărți politice, simpozioane pe teme 
ca „Solidaritate cu popoarele care 
luptă pentru independență", întîlniri 
cu diverse personalități, cum ar fi 
Mikis Theodorakis, cunoscutul com
pozitor grec, Francisco Anton, mem
bru al C.C. al P.C. din Spania, cu de
legați din Vietnam, din țări ale Ame
rica Latine.

In ultima zi a festivalului, un im
presionant cortegiu a străbătut timp 
de peste două ore centrul orașului. 
Participanții s-au adunat apoi intr-un 
mare miting în cadrul căruia a luat 
cuvintul Giancarlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii P.C.I., care s-a referit 
pe larg la procesele social-politice 
care au loc în țară, cu deosebire la 
situația creată in urma ultimelor suc
cese electorale ale forțelor de stingă, 
subliniind hotărîrea Partidului Co
munist Italian de a desfășura mai 
departe lupta pentru izbînda idealu
rilor de reînnoire democratică, de 
pace și progres social, pentru cauza 
socialismului in întreaga lume.

Giorgio PASTOrth 
Florența, 16

REFERCNDUMUL-TEST 
DIN ORAȘUL WELLS 9

O MARE MAJORITATE 
ÎMPOTRIVA ADERĂRII 

ANGLIEI LA C.E.E.

în dimineața zilei de 16 septem
brie, cînd la Bruxelles începea o 
nouă rundă a negocierilor dintre An
glia și Piața comună, presa britanică 
a dat publicității rezultatele referen
dumului din orășelul Wells (comita
tul Somerset). Din cei 7 000 de elec
tori, 2 672 persoane s-au pronunțat 
ÎMPOTRIVA aderării Angliei la Pia
ța comună, iar 494 PENTRU (restul 
abțineri).

Firește, mini-referendumul orga
nizat la Wells de „Mișcarea pentru 
libertatea jx>litică“ nu poate fi apre
ciat ca hotăritor în determinarea po
ziției guvernului de la Londra, dar 
are oricum semnificația unui test cu 
privire la părerile opiniei publice din 
Anglia asupra acestei teme majore a 
vieții politice britanice.

Locuitorii din Wells au fost, de ase
menea, întrebați dacă sint pentru sau 
împotriva organizării unui referen
dum pe scară națională asupra pro
blemei aderării Angliei la Piața co
mună : 2 718 persoane s-au pronunțat 
PENTRU, iar 550 ÎMPOTRIVĂ.

Desigur, asemenea pronunțări ale 
opiniei publice pun pe gînduri Parti
dul conservator (in prezent partid de 
guvernămint). Este interesant din a- 
cest punct de vedere faptul că însăși 
principala moțiune prezentată în ve
derea Conferinței naționale a parti
dului, care va avea loc la începutul 
lunii octombrie, este redactată in ter
meni moderați și condiționali. Pro
iectul moțiunii menționează că res
pectiva conferință sprijină politica 
guvernului privind aderarea la Piața 
comună „dacă vor putea fi obținute 
condiții satisfăcătoare". Alte proiecte 
de moțiuni, deși sprijină și ele ideea 
aderării, cer guvernului : „să consulte 
țara în cadrul unui referendum îna
inte de a accepta ca ea să devină 
membră a Pieței comune" ; „să ra
porteze integral asupra fiecărui sta
diu al convorbirilor" ; „să protejeze 
interesele britanice" etc. Proiectul 
prezentat de organizația Wembley 
North subliniază că „guvernul are 
mandat să ducă negocieri, dar pină 
cind toate datele nu vor fi supuse 
poporului, nimeni nu are dreptul să 
afirme că poporul englez este dispus 
să intre în Piața comună".

In sfîrșit, se cuvine menționat și 
un proiect de moțiune prezentat de 
organizația Yarmouth, care se pro
nunță categoric împotriva aderării : 
„Conferința cere guvernului să aban
doneze negocierile privind aderarea 
Angliei la Piața comună europeană 
și, in locul acesteia, să acționeze in 
direcția încurajării dezvoltării eco
nomiei naționale, bazată pe partici
parea independentă a Angliei la co
merțul mondial".

N. PLOPEANU
Londra, 16
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