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0 LARGĂ DESCHIDERE COLABORĂRII 
ECONOMICE A ROMÂNIEI CD ȚĂRILE

LATINO AMERICANE VIZITATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

Egalitatea în drepturi, avantajul

reciproc, neamestecul în treburile interne,

solidaritatea și întrajutorarea - iată prin

cipiile politico - juridice ale noului tip de

relații care, îmbrățișat de România și

partenerii săi, au creat un teren fertil

pentru o cooperare economică cu mari

posibilități, cu o certă perspectivă, cu un

orizont limpede, generator de optimism

Eveniment de însemnătate istori
că, puternică afirmare a 
externe a partidului și 
nostru, vizita tovarășului 
Ceaușescu în șase țări ale 
Latine, rezultatele ei atit __
nice au cel mai profund ecou ' in 
conștiința întregului nostru popor. 
Exprimînd satisfacția și aprobarea 
manifestate de comuniști, de toți 
oamenii muncii. Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a dat o înaltă 
apreciere activității remarcabile 
desfășurate de secretarul general 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cursul acestei vizite. 
In hotărirea adoptată. Comitetul. 
Executiv aprobă in unanimitate re
zultatele vizitei, documentele sem
nate. acordurile și înțelegerile în
cheiate. apreciind că ele corespund 
întru totul intereselor poporului ro
mân, ale popoarelor latino-ameri-

politicii 
statului 
Nicolae 

Americil 
de rod-

cane, ale cauzei colaborării și păcii 
în lume. Hotărirea stabilește tot
odată măsurile și acțiunile concre
te pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a prevederilor docu
mentelor menționate, . în scopul 
dezvoltării și ridicării Iu un nivel 
superior a colaborării dintre Româ
nia și țările vizitate.

O importantă componență a 
bilanțului pozitiv al vizitei — asu
pra căreia ne oprim in articolul de 
față — o constituie relațiile de 
cooperare pe plan economic cu ță
rile latino-americane respective, 
•cărora li s-au deschis acum largi 
perspective de dezvoltare.

în acest domeniu, țara noastră, 
în concordanță cu directivele Con
gresului al X-lea și ale Conferin
ței Naționale, pornește de la consi
derentul că, în prezent, in condi
țiile revoluției tehnico-științifice 
contemporane, participarea activă

la circuitul mondial de valori ma
teriale, fructificarea cit mai inten
să a avantajelor diviziunii interna
ționale a muncii, cooperarea econo
mică reprezintă o cerință obiectivă 
a progresului fiecărei națiuni, fiind, 
totodată, un factor important de 
apropiere între popoare, de promo
vare a destinderii, păcii și securi
tății. în concordanță cu această po
ziție de principiu. România se pro
nunță și militează consecvent pen
tru extinderea relațiilor sale eco
nomice cu țările socialiste, cu toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
socială, pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc. Un 
loc important dețin in acest cadru 
relațiile cu țările care au pășit pe 
calea 
toate 
state 
însăși 
au ca .
rapidă dezvoltare economică, lichi
darea treptată a decalajelor ce le 
despart de țările economicește 
avansate.

Din această categorie fac parte 
țările vizitate, celelalte țări ale 
continentului. America Latină este 
un continent cu imense resurse 
materiale și umane, care reprezintă 
un inepuizabil potențial pentru dez
voltarea economică a țărilor res
pective și ridicarea nivelului de 
trai al popoarelor lor. Condiții is
torice vitrege au făcut insă ca 
acest potențial să nu fie valorifi
cat decit în mică măsură și in mod 
unilateral. în prezent, procesele 
înnoitoare care au loc pe conti
nentul latino-american și care-și 
găsesc expresie în acțiunile de re
cuperare a resurselor naționale. în 
programele de punere a acestor 
avuții in folosul propriei dezvol
tări, deschid perspective largi pen
tru creșterea și diversificarea eco
nomiilor naționale respective, 
înalții oaspeți români au avut oca
zia să constate. în mod nemijlocit,

dezvoltării independente, cu 
țările in curs de dezvoltare, 
care ca și România — ea 
țară în curs de dezvoltare — 
preocupare centrală o cit mai

efortul de ridicare economică 
care se află angajate popoarele 
țările latino-americane vizitate.

în aceste condiții este de înțeles 
interesul care se manifestă în aces
te țări pentru lărgirea relațiior lor 
economice, pentru o cooperare in
ternațională reciproc avantajoasă. 
Viu și puternic s-a manifestat acest 
interes față de cooperarea cu Ro
mânia — țară de care latino-ame- 
ricanii se simt legați prin afinități 
de limbă și cultură, de prețuirea 
pe care o acordă realizărilor sale 
care ilustrează grăitor ce poate în
făptui, intr-un timp scurt, un po
por care își concentrează 
energiile în direcția unei 
dezvoltări. în cursul vizitei, ... . 
interes s-a manifestat elocvent atît 
în cadrul convorbi rțlor oficiale, cit 
și cu ocazia întilmrilor cu repre
zentanții cercurilor economice, cu 
conducătorii Camerelor de comerț, 
cu conducerile întreprinderilor vi
zitate, care s-au interesat asupra 
posibilităților și condițiilor de ex
tindere a cooperării, au- prezentat 
memorandumuri, și-au declarat 
ferm dorința de a lărgi cooperarea 
cu țara noastră.

Trezește, desigur, un sentiment 
de satisfacție și mindrie patriotică 
faptul că țara noastră a ajuns să 
fie cunoscută peste hotare pentru 
succesele obținute în industriali
zare, în crearea unor ramuri mo
derne. de -zirf, ale progresului tfh- 
nico-științiflc contemporan, pentru 
calitatea produselor sale, că este 
apreciată tot mai . mult ca un 
partener de cooperare, care prezin
tă interes și este dorit c.a atare.

Răspunzînd acestui interes, cu- 
vhltările șefului statului român au 
relevat că dorința de colaborare 
animă viu și țara noastră, au pus 
in evidență posibilitățile crescînde 
pe care le generează în acest sens 
dezvoltarea economică a României,
(Continuare în pag. a V-a)
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COMOARA
DE UNGĂ NOI

— Cînd s-a pus intîia dată problema spațiilor dintre 
grajduri s-a ivit și părerea : „Să vedem mai bine de 
moșia celor 8 000 de hectare, nu să ne împiedicăm în 
mărunțișuri". Am replicat : „De moșie, da, e bine să 
ne ocupăm mai mult. Dar „mărunțișurile" astea me
rită și ele o soartă mai bună". Și-am hotărit să pu
nem sfeclă furajeră. Brazde de flori și sfeclă fura
jeră. Dar...

— Dar ?
— Vrăbiile au mincat sămința și peticele de pămînt 

au rămas răscolite fără folos.
— Din nou interpelări...
— ...precum că, uite, ne-am împiedicat. Drept care, 

In anul următor, din nou... sfeclă furajeră.
— Ce-ați făcut cu vrăbiile ?
— Nimic. Cu sămința am avut de lucru. Am îngro-

LA CULES

Șl SEMĂNAT

tn 
din

toate 
rapide 

acest

y

PICĂTURĂ DE CERNEALĂ Mai sînt 12 zile
pat-o cu... fusul. Iar pe un teren din ăsta, dintre 
grajduri, mai jos și mai umed, am pus iarbă de su
dan. Cum s-ar zice, n-a *rămas  nici o palmă de pă- 
mînt fără rost, nefolosită.

— Rezultatul ?
— Păi, priviți și dumneavoastră.
De jur-împrejurul grajdurilor, la I.A.S. Pietroiu. 

ifeclă furajeră — rădăcini mari, crescute viguros in 
pămintul darnic. Mai incolo, iarba de sudan, covor 
verde, împrospătat cromatic prin coasă, de nu știu 
cite ori.

— Am făcut și un calcul, ne spune Dumitru Dumi
tru, directorul I.A.S.-ului. Cu sfecla furajeră crescută 
aici, sub ochii noștri, acum, cînd am avut ochi să ve
dem ce risipeam, cu iarba de sudan hrănim cele 
4 000 de vite o săptămînă încheiată. O săptămină deci 
nu ne mai înfigem în moșia celor 8 000 de hectare, ci 
in comoara de lingă noi.

Mi-a plăcut simbolul acestei „comori de lingă noi". 
Cîți șcim să o descoperim ?

Iile TANASACHE

de campanie

© Ritmul a crescut 
Dar calitatea?

milioane• Pe ogoare 
de mîini harnice

în pagina a lll-a

Un nou apartament realizat de muncitorii Întreprinderii de prefabricate din beton —Militari este gata sâ por
nească spre beneficiari. Tn fiecare an, pe poarta acestui combinat bucureștean ies aproape 6 000 de asemenea 

apartamente, ce urmează a fi montate în blocuri de la patru pînă la nouă etaje.

ȘANTIERELE
5

la începutul ultimului 
trimestru al anului
• Cu te rezultate întheiați luna septembrie ?
• Ce măsuri garantează creșterea ritmului de ton- 

strucții și montaj tehnologic în următoarele luni?

ASTĂZI RĂSPUNDE LA ANCHETA „SCÎNTEII“ MINISTERUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

Activitatea desfășurată pe un număr foarte mare de șantiere de 
investiții a marcat în această lună un nou și puternic avint. Este de 
remarcat că trusturile și întreprinderile din cadrul Ministerului Con
strucțiilor Industriale — principalele unități realizatoare ale planului 
de investiții — au raportat îndeplinirea, cu 7 zile înainte de termen, 
a sarcinilor stabilite în planul global de construcții-montaj pe nouă 
luni. Se apreciază că, pînă la 30 septembrie, unitățile acestui minister 
vor realiza mai mult de 80 la sută din sarcina anuală de construcții- 
montaj. Deși pozitive, în ansamblu, aceste rezultate nu mulțumesc 

' insă pe deplin. Care sint problemele ce solicită, acum, pe șantiere o 
grabnică rezolvare și cum se acționează in acest scop la nive

lul ministerului? lată întrebarea t pe care am adresat-o tovarășului 
ing. ION TUDOSE, adjunct al ministrului construcțiilor industriale, 
la începutul convorbirii.

*

— Preocuparea dominantă și per
manentă a constructorilor din unită
țile noastre o constituie asigurarea 
tuturor condițiilor pentru darea in 
exploatare la termen și, acolo unde 
este posibil, in devans a obiectivelor 
prevăzute in planul de investiții pe 
anul în curs. în mod firesc. întreaga 
noastră atenție este concentrată in
tr-o unică și primordială direcție : 
accelerarea ritmului de construcție 
și montaj tehnologic. După cum se 
știe, ca răspuns la chemarea adresa
tă de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe

majoritatea șantierelor au fost stabi
lite și aplicate cuprinzătoare planuri 
de măsuri tehnice, organizatorice și 
politice pentru a se munci în ritm 
susținut, cu randament sporit, pe în
treaga durată a „zilei-lumină" sau in 
mai multe schimburi. Rezultatele ob
ținute, ca o consecință firească a a- 
cestor eforturi, sint valoroase in sine: 
un număr de 30 obiective de investi
ții importante, printre care noi ca
pacități la Uzina de aluminiu din 
Slatina. Fabrica de produse din be
ton celular autoclavizat Călărași, 
instalația Melana IV de. la U.F.S. Să-

vinești, o nouă capacitate la între
prinderea mecanică de utilaj chimic 
din București ș.a., au intrat în func
țiune în luna august, iar acum pro
duc din plin. Pe alte șantiere ale ță
rii, o bună parte din rămînerile în 
urmă, semnalate la un moment dat, 
au fost recuperate. După aprecierea 
noastră, volumul de lucrări de con
strucții-montaj ce va fi executat su
plimentar, pe ansamblul ministerului, 
piuă la sfirșitul lunii septembrie, va 

I depăși 2C0 miitome lai.
Aceste rezultate dovedesc însă că 

stă pe deplin in puterile noastre să 
realizăm mal mult și mai bine, 
urmărind ca activitatea constructo
rilor pe șantiere să fie mai bine 
organizată, să folosim la maximum 
posibilitățile existente. Subliniez 
această cerință cu atit mai mult cu 
cit sarcinile ce ne revin sînt, în 
continuare, t deosebit de mobiliza
toare.

Experiența ciștigată ne-a permis să 
jalonăm un program de activitate 
mai intens, mai susținut ; am abor
dat noi direcții de acțiune, subordo
nate 
unui 
zării

în marea întrecere pentru realizarea cincinalului în 
patru ani și jumătate, oamenii muncii din industria 
Capitalei au obținut un nou și valoros succes : înde
plinirea la 25 septembrie a.c. a sarcinilor de plan pe 
primele 9 luni ale anului la producția globală și mar
fă. Potrivit calculelor preliminare, pînă la sfirșitul 
lunii septembrie, numai în unitățile din industria de 
stat a Capitalei, se va obține o producție-marfă su-

plimentară în valoare de peste 1 050 milioane lei. 
Din numărul mare de întreprinderi care au obținut 
rezultate prestigioase în îndeplinirea planului amin
tim : „Automatica", întreprinderea de mecanică lină, 
„Electroaparataj", „I.M.M.R." — Grivlța roșie, „Sin- 
tofarm", „Viscofil", C.I.L. — platforma Pipera. Postă- 
văria română, „Energoreparații", întreprinderea de 
ulei „13 Decembrie".

atingerii, pe toate șantierele, a 
ritm înalt de execuție și reali- 
de lucrări de calitate.
— Concret, care sint princi

palele măsuri și preocupări 
avute in vedere și ce răspun
deri și-a asumat ministerul 
pentru materializarea sarcinilor 
mari despre care ne-ați vorbit ?

— în primul rînd. au fost consti
tuite noi colective de coordonare a 
muncii de pe șantiere, din care fac 
parte 
minister, 
nistrului, 
tivitatea 
terior. !

experiențăcadre cu
inclusiv adjuncți ai 

, a fost
colectivelor alcătuite

Ele răspund de mersul
revitalizată

din 
mi-
ac- 
an-

(Continuare în pag. a IH-a)

Ca orice om care și-a 
bucurat viața muncind cin
stit, îmbrățișat de stima ce
lor ce-1 cunosc, bogat in 
prieteni, Dumitru Drăguț 
nu poate nici acum, la anii 
pensionării, să nu munceas
că. Este președintele unui 
comitet de bloc și a început 
să învețe bine grădinăritul.

Dar fiindcă nu-l lasă ini
ma și' fiindcă locuiește un
deva pe-aproape, trece din 
cînd în cind și pe la porți
le uzinei „Electroputere", de 
care și-a legat anii tinere
ții. ai bărbăției mature. 
Așteaptă ora schimburilor.

Tl văd de multe ori me- 
ditînd pe banca străjuită 
de plopii maturi de la poar
ta uzinei.

■ — Iți mai aduci aminte, 
tovarășe Drăguț ?

Ne aducem aminte de zi
lele acelea de crîncen efort 
pentru reconstrucția țării. 
La ..Electroputere" din Cra
iova se fabricau atunci 
cazmale și vagoneți pentru 
șantiere. Atelierele erau în
grămădite în niște hale fă
cute la repezeală de oa
meni care nu umblaseră 
prea mult cu mistriile în 
mîlni. Și, culmea, cartie
rul unde era amplasată 
noua întreprindere avea 
un nume parcă anume ales 
spre a descuraja orice efort 
de modernizare : Bordei.

Astăzi ansamblurile pris- 
moidale ce alcătuiesc unită
țile citadelei industriei e- 
lectrotehnice românești din 
bătrina cetate a Băniei se 
desfășoară pe zeci de hec
tare și ți-ar trebui zile în 
șir ca să le străbați.

Dar nu întinderea clădi
rilor unde se desfășoară 
complexe procese tehnolo
gice îl impresionează pe 
bătrînul pensionar, ci fru
moasa armonie din gindirea 
și acțiunea oamenilor de 
aici, pusă în slujba afirmă
rii uzinei lor.

Au deschis acest drum

i.

8

aproape 3 000 de comu-cei
nițti din uzină. în ședințele 
lor de lucru, dună termina
rea Schimburilor. după, ce 
și-au lăsat salopetele in 
vestiare.

considerată un act. de pa
triotism. un efort de inteli
gență menit să sporească 
prestigiul uzinei, să con
tribuie la dezvoltarea avu
tului țării.

namism dezvoltării gindirii 
economice, pentru realiza
rea cincinalului in mai pu
țin de patru ani și jumă
tate". Un bogat program 
de acțiuni politico-organi-

I

IA POARTA DE RĂSĂRIT
BĂNIEI

Normele eticii și echității socialiste, impuls
A

al inițiativei și dăruirii muncitorești

Declanșarea și susținerea 
unor inițiative valoroase a 
devenit nu numai o preocu
pare permanentă, ci' și o 
pasiune a muncitorilor de la 
„Eleotroputere". Aici, fieca
re inițiativă salutară este

Receptivi la sarcinile sta
bilite de 'Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie—2 
martie 1973, muncitorii de 

. la „Electroputere." și-au în
dreptat, in primul rind, a- 

. tenția .către inițiativa „Di-

zatorice și tehnice, aplica
rea concretă dau. certitudi
nea materializării în depă
șirea planului la producția 
globală cu 11 500 000 lei, de
pășirea planului la produc- 
ția-marfă vindută și înca-

în- 
in 

iar 
ca-

sată cu 45 000 000 lei — și 
multe altele.

Uzina s-a angajat să 
deplinească cincinalul 
patru ani și jumătate, 
fabrica de aparataj din
drul ei în numai patru ani. 
Aceste angajamente s-au 
bazat pe spiritul de inven
tivitate al .muncitorilor, pe 
receptivitatea lor în pro
movarea noului. Astfel, 
pornind în mod organizat 
la „Autocontrolul calității 
produselor", peste 1 150 de 
muncitori și-au dat și iși 
dau măsura de buni gospo
dari. de stăpini chibzuiți al 
uzinei. Tot așa, „Priete
nii noilor angajați", din 
secția mecanică, ocupin- 
du-se permanent, responsa
bil, de tinăra generație 
muncitorească, și-au cîști- 
gat, pe merit, renumele de 
secție unde se învață școa
la înaltei calificări. La 
fel „Puterea exemplului 
comunist" a fost și este 
folosită, potențată, de comi
sia de propagandă a comi
tetului uzinal de partid. 
Prestigiul comuniștilor pro
motori ai noului, realizările 
lor în toate compartimen
tele de activitate au deve
nit, printr-o susținută 
muncă de propagandă dusă 
cu mijloace ingenioase, efi
ciente, termeni de referin
ță etico-profesională, im
pulsuri pentru întregul co
lectiv.

„Fiecare muncitor să re
zolve suplimentar, în 1973, 
cel puțin o problemă teh- 
nico-economică" ; „Nici o 
mașină si nici un utilaj 
sub randamentul planificat, 
nici un minut nelucrat" : 
„Fruntaș in producție, mo
del de comportare" sint, 
toate, teme de concretiza-

Lucian ZATTI
(Continuare în pag. a Il-a)
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FAPTUL
DIVERS
Toate
felicitările!

Aflat in cabina nr. 1 a stației 
C.F.R. din municipiul Gheorghe 

_I Gheor- 
un zgomot 

garniturii 
Privind cu 
a observat 
a sa hoților 
vagon era 

fost oprită 
stație pen-

Gheorghiu-Dej, acarul 
ghe Badic a auzit i 
suspect la trecerea 
de marfă nr. 53181. 
mai multă atenție, 
că bara de susținere 
de frinare de la un 
căzută. Garnitura a 
și dirijată apoi in 
tru remedierile necesare. Pen
tru promptitudinea și aten
ția cu care a lucrat, acarul Ba
dic a fost felicitat de conduce
rea stației C.F.R.

Cum se naște o idee ? Cîteva în- 
timplări și fapte concrete ne-au ofe
rit un răspuns cît se poate de sim
plu : ideile noastre de lucru se nasc 
din necesitățile zilnice ale muncii 
noastre, atunci cind aceste necesități 
ne preocupă cu adevărat, cînd „ne 
frig la degete". Este valabil oricînd 
și oriunde. Cele ce urmează se refe
ră la domeniul muncii de partid, 
unde noul și unde ideile nu lipsesc, 
dar cu cît mai multe și mai bune, cu 
atît mai binevenite. Nu căutați în 
rîndurile care urmează întîmplări ne
obișnuite. Nu veți găsi decit stări și 
fapte obișnuite. Este însă de căutat, 
în ele, o semnificație. Iar semnifica
ția este cu atit mai profundă cu cît 
rezultă dintr-un 
stil de muncă 
tot mai puter
nic înrădăcinat 
în practica orga
nelor și organi
zațiilor noastre 
de partid. Depla
sarea în teren a 
centrului de greu
tate al 
politico - 
zatorice, 
tul direct 
ța,

an, adunați în biroul primului secre
tar, membrii secretariatului județean 
au hotărit să meargă, fiecare, o dată, 
de două, ori de nouă ori și să urmă
rească acolo acea latură a activității 
ce corespunde cu domeniul de răs
punderi al fiecărui secretar jude
țean '

Și 
mai 
rite, 
diferiți oameni din secție.

— Și în felul acesta — spune acum 
Constantin Marinov, secretarul cu 
problemele organizatorice — o dată 
pătruns în problematica detaliată a 
acelei secții, discutînd cu munci
tori și cu maiștri, și neocolind ni-

I
s-au dus. Fiecare secretar de 
multe ori. în schimburi difc- 
și au etat de vorbă cu cei mai

cerea secției și a uzinei a nevoilor 
imediate ale fiecărei formații de lu
cru, despre multe altele. S-au dis
cutat, s-au sistematizat propuneri șl 
a rezultat un program de lucru ex
trem de concret și operativ, un 
instrument eficace în mina celor ci
teva sute de muncitori, maiștri și 
tehnicieni din secție, pentru redre
sarea situației.

— Așa ne-am dat seama că metoda 
aceasta, născută dintr-o necesitate 
de moment, trebuie să devină, pen
tru noi, organul județean de partid, 
cu adevărat o metodă — spune acum 
Dumitru Ionaș, unul dintre secreta
rii comitetului județean. O metodă 
care să ne facă participant direcți

MEREU IN MIEZUL VIEȚII,

„Pescuit"
tragic

Electrician la stația de pom
pare a fermei Cîmpul Frumos, 
din cadrul întreprinderii agri
cole de stat Sf. Gheorghe, Fiizi 
Arpad s-a hotărit intr-o seară 
să pescuiască în rîul Olt după 
o metodă pe cit de contrain
dicată, pe atît de primejdioasă. 
A prelungit firele de 330 de 
volți de la stație pină la mal 
și Je-a introdus în apă. După 
citeva clipe au apărut la supra
față primii pești. Abia începu
tă, partida de pescuit s-a în
cheiat însă în mod tragic. Pen
tru că, încercînd imediat să 
scoată peștele cu mina, F.A. a 
fost electrocutat.

Cine ni te-a
scos în cale...

Ion Iliuță, maistru de parchet 
la sectorul de exploatare fores
tieră Cugir, împreună cu șofe
rul Luca Horț, pe baza unui 
act fals au încărcat cu lemne 
autocamionul 21—AB—1154, pro
prietatea U.M.T.F. Sebeș, și au 
pornit la drum. Nu înainte de 
a se înțelege insă ca, in cazul 
unui control, să răspundă că 
lemnele sint destinate unui 
plutonier de miliție din orașul 
Cugir. Pe o stradă din Cugir, 
in timp ce căutau clienți pen
tru ele, s-a apropiat de mașină 
un plutonier de miliție.

— Unde duceți lemnele — i-a 
întrebat el ?

— La plutonierul de miliție 
Chiorăscu.

Eu sint plutonierul Aristo- 
tel Chiorăscu, dar nu aștept nici 
o mașină cu lemne. Dar dacă 
tot pretindeți că pe mine mă 
căutați, poftiți la miliție să ne 
cunoaștem mai bine.

Și i-a dus.

muncii 
organi- 
contac- 
cu via- 

fundamenta- 
rea deciziilor pe 
constatarea ne
mijlocită a reali
tății, operativita
tea conturării în 
practică a indi
cațiilor date, toa
te acestea sint 
rezultate ale sti
lului de muncă 
bazat pe prezen
ța activiștilor de 
partid în mijlo
cul vieții. în 
promovarea me
todelor de con
tact permanent 
cu viața, exemplul 
ne este oferit de însăși conducerea 
partidului, al cărei stil de muncă 
se generalizează pină jos, la nive
lul organizațiilor de bază.

După cum spuneam, exemplele 
care .vor fi date sînt departe de a fi 
singulare. Eficacitatea acestui stil de 
muncă, legătura nemijlocită cu viața 
nu înlătură însă niciodată utilitatea 
sublinierii unor astfel de exemple. 
Orice dezbatere pe tema prezenței 
activului de partid în mijlocul oa
menilor e oricînd binevenită.

La începutul acestui an, Comitetul 
județean de partid Prahova s-a văzut 
nevoit să-și concentreze atenția asu
pra unei stări de lucruri nu tocmai 
pozitive, care se perpetua într-una 
dintre secțiile noi ale uzinelor 
„1 Mai" Ploiești. Secția aceasta, de 
utilaje complexe, avea, în aparentă, 
toate datele să funcționeze perfect : 
utilaje și instalații noi, efectivul de 
muncitori complet, sarcini de produc
ție precise, comenzi, materiale, totul. 
Dar zilele și lunile treceau, iar fai
moasele „greutăți ale începutului" 
se prelungeau mereu. Nici conduce
rea uzinei și nici conducerea centra
lei nu izbuteau să dea un răspuns 
satisfăcător la întrebarea „ce se în- 
timplă acolo ?“ Cum era și firesc,- 
biroul județean de partid și-a pro
pus o analiză atentă a situației. în 
atari situații se obișnuia ca, într-o 
ședință de birou județean ori secre
tariat județean, conducerea centralei 
sau a uzinei să prezinte o situație 
pe marginea căreia se discutau și se 
hotărau apoi măsurile. Dar nu se mai 
făcuse oare acest lucru 1 Ba da, și 
chiar în cazul dat.

într-o dimineață din iarna acestui

I

I

Căruța
cu... foc
Iosif Gobi, muncitor Ia I.A.S. 

Baciu, județul Cluj, cumpărase 
într-una din zilele trecute o 
căruță de paie. După ce 
le-a încărcat, s-a urcat în vîrfu) 
căruței și a dat bice. Pe drum 
l-a cuprins somnul. La un mo
ment dat însă, s-a trezit brusc 
intr-un adevărat infern : paiele 
luaseră foc din scînteile ieșite 
pe țeava de eșapament a unui 
autocamion care a trecut pe 
lingă căruță. Caii au rupt-o la 
fugă, dar s-au oprit intr-un 
pom. Ca prin minune, Iosif 
Gobi a scăpat cu viață. Incen
diul însă a mistuit căruța 
cai cu tot.

Unde se
ascunde?

cu

De mai bine de 10 ani, Aurel 
Sasu, născut la 12 mai 1933 in 
localitatea Valvat-Rădăuți, a 
pornit in voiaj prin țară. In tot 
acest timp, doi copii ai săi. ră
mași in gri ia bunicii. Ioana 
Bodea, de 60 de ani, din satul 
Rogoz-Tg. Lăpuș (Maramureș), 
au așteptat zadarnic întoarcerea 
lui acasă, tn primăvară a 
fost descoperit pe un șan
tier de drumuri din Vișeul 
de Sus și adus la Tg. Lăpuș. 
După citeva zile insă, moțivind 
că trebuie să se întoarcă la lo
cul de muncă pentru lichidare, 
A.S. a plecat și... plecat a ră
mas. A uitat cumva drumul ? 
Dacă-l întâlniți, îndreptați-l spre 
organele de miliție care-l cau
tă pentru infracțiunea de aban
don de familie.

Moașa
prea 
cialistă"!

Mariana Truscă. moașă prin
cipală la secția maternitate a 
spitalului din Drăgănesti-Olt, 
își crease prin partea locului un 
renume de-a dreptul straniu : 
în orele sale libere, dumneaei 
se „specializase" în operații de 
întrerupere ilegală a sarcinii. 
Bineînțeles, nu pe gratis. De la 
fiecare clientă încasa bani, pri
mea alimente sau diverse 
..cadouri". Pină într-una

alte 
_______ _ ___  __ din 
zile, cînd moașa si-a găsit nașii 
care i-au întrerupt imediat a- 
ceastă ocupație. Acum. M.T. ur
mează să explice, în fața in
stanței de judecată, cum credea 
ea că se poate împăca meseria 
pe care o practica la spital 
aceea de acasă.

cu

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii1>îî"

ÎN MIJLOCUL OAMENILOR
așa cum c0rd partidul 
de la toți activiștii săi

cel mai elocvent

VIAȚA DE ■ ■

mic, situația exactă ne-a apărut cu 
o limpezime pe care n-ar fi fost in 
măsură să o dea nici un referat, 
nici o informare, făcute pentru șe
dință. Personal am avut prilejul să 
constat asta la ședința propriu-zisă, 
cind cițiva dintre cei cu munci de 
răspundere din secție au fost puși 
să prezinte referate. Referatele lor 
nu făceau decit să prezinte lucrurile 
la suprafață, nepătrunzind tocmai 
problemele nodale ale organizării 
muncii. Principala noastră constatare 
a fost 
blame, 
rii, nu 
zaseră, 
cerea secției și a uzinei, dar toate 
sesizările, criticile și sugestiile lor 
fuseseră trecute cu vederea. N-am 
fi știut nici noi de ele dacă țineam 
ședința aceasta la sediul comitetu
lui județean și nu acolo, în secție, 
cu participarea a circa 80 de mun
citori, șefi de echipă, maiștri.

Răsfoind procesul verbal al 
lei discuții, urmărim, de fapt, 
unei pătrunderi sistematice în 
vărurile care se cer cunoscute, 
cidate și așezate ca temei în hotă- 
riri binefăcătoare. S-au spus multe 
lucruri acolo : despre defecțiuni or
ganizatorice mari și mici, despre a- 
propierea organizațiilor de partid , și 
U.T.C. de problematica producției, 
despre cunoașterea de către condu-

că, pentru toate aceste pro- 
oamenii din secție, muncito- 
odată oferiseră soluții, sesi- 
încercaseră să ajute condu-

ace- 
firul 
ade- 
elu-

la rezolvarea unor probleme ce fră- 
mîntă un colectiv sau altul...

O situație asemănătoare s-a ivit, 
'nu mult după asta, la Uzina de uti
laj chimic din Ploiești.

— Aveam acolo — povestește Con
stantin Marinov — mari dificultăți 
în realizarea unor utilaje de mare 
complexitate și importanță. Se iveau 
tot felul de complicații. Veneau re- 
clamații de la combinatele chimice 
beneficiare, de la Rm. Vîlcea, de la 
Pitești, de la Borzești, de la Tg. Mu
reș... Ii invitam aici pe tovarășii din 
conducerea uzinei, pe cei din comi
tetul de partid și-i criticam, dar lu
crurile continuau să nu se desfă
șoare cum trebuie. Atunci ne-am 
spus că n-ar fi rău ca să repetăm 
experiența de la uzinele „1 Mai". De 
data asta am invitat și specialiști de 
la ministerul de resort care, îm
preună cu noi, au făcut un sondaj 
asupra tuturor posibilităților de care 
dispune uzina, asupra locurilor în
guste, asupra organizării... Erau 
foarte supărați conducătorii uzinei. 
Sigur, criticile nu bucură pe ni
meni, cu atît mai mult cu cit sînt 
întemeiate. Erau înnegurați, timo
rați... Se aflau in situația celor care, 
intrați intr-o „pasă neagră", și-au 
pierdut încrederea în ei, nu mai sînt 
în stare să-și adune puterile, pri
mesc orice critică cu resemnare și 
duc o viață înnegurată, apăsătoare.

ABSENTE COMERCIALE
NEMOTIVA TE

într-o tînără zonă industrială a Capitalei
Paginile ziarului au găzduit, nu o 

dată, reportaje despre realizările me
ritorii ale colectivelor de salariati 
de pe platforma - industrială Pipera 
din Capitală. Funcționează aici 5 noi 
întreprinderi. Produsele lor sînt 
cunoscute de pe acum în întrea
ga țară și dincolo de granițele 
ei. Dar nu despre aceste realizări 
ne-am propus să scriem acum, 
ci despre un as
pect nu mai —
puțin important — 
dacă ne gîndim 
la finalitatea tu
turor celor între
prinse în socie
tatea noastră: to
tul pentru om 1 
Tema vizitei a fost deci : cum sînt 
satisfăcute cerințele de aprovizionare 
și de, servicii ale salariaților de aici.

...Discutăm cu Viorel Andrei, 
membru in comitetul U.T.C. al în
treprinderii I.I.R.U.C. și secretarul 
organizației U.T.C. nr. 1 :

— Știți ciți tineri lucrează aici ? 
Cîteva mii. Numai la noi în între
prindere sînt aproape 1 000. Ei 
bine, cu toate că majoritatea 
dintre noi sintem nefamiliști și 
nu avem posibilitatea să ne pregă
tim singuri masa, pe toată platforma 
nu există nici o cantină. Fiecare ne 
descurcăm cu pachețelul cu hrană 
rece. Mulți tineri de la I.R.U.C. și de 
la celelalte întreprinderi frecventează 
diferite școli și facultăți serale. La 
noi, de exemplu, lucrul la întreprin
dere se termină la ora 15.45, iar șco
lile încep la ora 16,30. Dacă ar fi 
existat o cantină nu era nici o pro
blemă. Dar nu există.

— Și atunci ?
— Cine e grijuliu î.și 

chețel de acasă, pine 
țineți însă și faptul că 
nu*  există nici un 
tar.

— Să fim exacti ! 
cănie", găzduită, e 
retă, dar existența 
să o consemnăm.

— E ca și cum n-ar fi. Deschide la 
ora 7,30, adică exact după ce a în
ceput lucrul in toate întreprinderile 
din zonă.

— Dar în incinta întreprinderii nu 
există chioșc alimentar ?

— Am avut un chioșc de incintă, 
dar funcționa în condiții necorespun
zătoare și a fost... desființat.

Vizitînd întreprinderile din zonă, 
discutind cu mai mulți salariati de

aici, ne-am convins că observațiile 
tinărului nostru interlocutor expri
mau întru totul realitatea. Am vrut 
să vedem cum e aprovizionată totuși 
băcănia cea solitară, singură la mii- 
de salariați. în ziua documentării 
noastre (luni, 24 septembrie) în raf
turi se allau bomboane, biscuiți, ulei 
la sticlă, nescafe, gem și... o jumă
tate de roată de cașcaval.

PE PLATFORMA PIPERA ,

aduce un pa- 
nu... Mai re- 
pe platformă 

magazin alimen-
Am văzut o „bă-*  
drept, de o ghe- 
firmei ne obligă

Restul „rețelei comerciale" de pe 
platforma Pipera e compus din o 
tutungerie (închisă în ziua raidului), 
un centru de pîine (inchis și el), o 
?ogoșerie și o tonetă de înghețată, 

n trei din cele cinci întreprinderi 
din zonă funcționează — doar pentru 
schimbul I — cîte un bufet de in
cintă în care produsele sînt vîndute 
la preț de alimentație publică, 
bufete aprovizionate de regulă — 
după cum ne-au relatat salariații cu 
care am stat de vorbă — cu biscuiți, 
ciocolată, bomboane și, uneori, cu 
chiftele, salam și cîrnați.

— O serie de cerințe s-ar putea 
satisface fără nici un efort de in
vestiții, ci numai cu puțină preocu- 
pare — aprecia Ion Marcu, pre
ședintele comitetului sindical din 
secția de televizoare a fabricii „E- 
lectronica". Am aflat de un sistem 
pe bună dreptate apreciat de sala- 
riați, introdus la Cluj, Timișoara, in 
alte sectoare din Capitală, acela al 
aprovizionării salariaților pe bază 
de comandă prealabilă. Decit să 
facem cumpărăturile după termina
rea serviciului, să pierdem timpul 
prin magazine, mult mai bine ar fi 
să lăsăm la venirea în întreprindere 
o notă cu mărfurile dorite, iar la 
plecare să găsim pachetul gata 
pregătit cu tot ce am solicitat.

Comerțul însuși n-ar avea decît 
de ciștigat în eficiență. Putem sem
nala chiar 
provizoriu :

riații platformei este aceea a asis
tenței medicale — ne-a spus ing. 
Irinel Codreanu, președintele comi
tetului sindical de la întreprinderea 
de calculatoare electronice. Acum oa
menii pierd ore întregi din produc
ție rhergînd la policlinicile din oraș 
pentru consultații sau analize reco
mandate de medicul punotului me
dical din întreprindere.

...în convorbi
rile purtate 
salariații din 
na Pipera am 
ținut și alte 
pecte privind con
dițiile sociale de 
aici. S-au formu
lat și diverse pro

puneri și soluții. Am înțeles însă că 
la comitetul de partid al sectorului 
2 — în raza căruia se află platforma 
Pipera — se vor analiza toate aceste 
chestiuni, cu participarea reprezen
tanților întreprinderilor. Ne rezu
măm deci la această expunere, avînd 
convingerea că cele sesizate își vor 
găsi o rezolvare rapidă.

Mihai IONESCU

(-------------
(Urmare din pag. I)

I
Celor interesați, Casa de Eco

nomii șj Consemnațiuni le face 
cunoscut că pină la 30 septem
brie a.c., inclusiv, se pot efectua 
depuneri pe libretele de econo
mii cu dobindă și cîștiguri in au
toturisme. libretele de economii

un „spațiu comercial" 
,_____ ,__  cabina din fața între
prinderii de calculatoare, deocamdată 
nefolosită în nici un scop. Tot cu 
eforturi minime s-ar putea amenaja 
și un chioșc de legume și fructe, 
deosebit de necesar.

— O altă problemă socială care ii 
interesează în mod direct pe sala-

de economii
pentru turism, libretele de eco
nomii pentru construirea de lo
cuințe și pe libretele de econo
mii cu cîștiguri în materiale de 
construcție, în vederea partici
pării la tragerile Ia sorți pentru 
trimestrul IV a.c.

I

I

.5

re pentru comuniștii de 
aici, obiectivele unui pro
gram inspirat de ideile 
Plenarei din 3—5 noiem
brie 1971, menit să sporeas
că forța productivă a oa
menilor, gîndirea, dăruirea 
lor. De pildă, „Pe toate 
căile, sens interzis risipei" 
este o chemare recepționa
tă de mii de muncitori. Și 
nu întîmplător concretiza
rea ei (economisirea, în a- 
nul 1973, a cel puțin 320 de 
ione de metal) a inspirat 
noi obiective.

— Muncitorii noștri, de 
cele mai diferite calificări
— ne spunea tovarășul 
Constantin Barbu, secreta
rul comitetului uzinal de 
partid — consideră că a 
promova idei înaintate în 
producție, în viață, înseam
nă, înainte 
făptui acte

...Oaspete 
pensionarul 
oprim lingă 
niile de montaj, 
află în lucru 
„piesă" 
100-a locomotivă româneas
că Diesel electrică desti
nată să modernizeze trans
portul feroviar în R. P. Bul
garia. Tot de aici au fost 
expediate 32 de _ asemenea 
locomotive în 
goslavia.

Din locul al
— Bordei — a 
multă vreme 
(dar păstrat 
nie. sau, mai

de toate, a 
politice.
al uzinei, 

Drăguț 
una dintre 

Aici 
avansat

in.

cu 
ne 
li
se 
o 

jubiliară : cea de-a

R.S.F. Iu-

cărul nume 
devenit de 

anacronic 
ca o iro- 
degrabă, ca

Venirea noastră acolo, tot secreta
riatul comitetului municipal de par
tid, secretarii comitetului județean 
în frunte cu primul secretar al ju
dețului, i-a descumpănit la început. 
Dar în ședința respectivă am ana
lizat, în amănunt, totul. Au fost 
mirați că noi cunoaștem pină și cele 
mai mici amănunte din cele mai 
neînsemnate ateliere. Și, încet-încct, 
avansind in discuții, ascultîndu-i pe 
maiștri, pe secretarii de partid, pe 
inginerii din producție, pe șefii de 
echipe, au văzut și tovarășii din con
ducerea uzinei că există, la ei, un 
potențial serios, că există o ieșire 
din fiecare situație. S-a întocmit un 
plan riguros pentru zece zile. La 

sfîrșltul decadei 
ne-am dus din 
nou. I-am ajutat 
și în chestiuni 
mai concrete, de 
aprovizionare, de 
repartizare a u- 
nor cooperări pe 
plan județean... 
Și încet-incet, 
toate problemele 
ce păreau, pen
tru ei, de nere
zolvat și-au’ găsit 
rezolvarea... Au 
livrat unul dintre 
cele mai grele 
utilaje doar in ju
mătate din timpul 
planificat,.. Apoi 
și-au luat avint. 
Au uitat supără
rile, au ridicat 
fruntea sus și a- 
cum sînt stăpini 
pe situație, s-au 
înseninat.

Și, din nou : 
dacă ședința res
pectivă s-ar fi 
desfășurat după 

să informeze pe

Congresul al XVIII-lea al Federației

Internaționale a Ziariștilor

și Scriitorilor de Turism (F.IJ.E.T.)
România va găzdui, în perioada 

29 septembrie — 9 octombrie, o im
portantă manifestare ziaristică in

ternațională: Congresul al XVIII-lea 
al Federației Internaționale a Ziariș
tilor și Scriitorilor de Turism 
(F.I.J.E.T.). Cu acest prilej va avea 
loc și adunarea generală anuală a 
federației. La această manifestare, 
organizată de Asociația Română a 
Ziariștilor și Scriitorilor de Turism 
de pe lingă Uniunea Ziariștilor din 
Republica Socialistă România. In co
laborare cu Ministerul Turismului, 
vor participa aproape 200 de gaze
tari, scriitori șl propagandiști de tu
rism din peste 20 de țări ale lumii. 
Tema congresului — care constituie, 
totodată, și obiectul raportului de 
bază prezentat de asociația română 
— este „Rolul ziaristului și scrilto-

rului de turism în formarea turistu
lui modern".

Congresul și adunarea generală se 
vor desfășura în stațiunea Neptun- 
Mangalia Nord și vor fi urmate de 
o călătorie de documentare, ce va 
prilejui oaspeților cunoașterea unora 
dintre cele mai semnificative zone 
turistice ale țării noastre.

Prin organizarea celui de-al 
XVIII-lea congres și adunării ge
nerale ale F.I.J.E.T., precum și a că
lătoriei documentare. România, ca 
țară gazdă, va demonstra o dată în 
plus voința sa fermă de a contribui 
prin toate mijloacele la o mal bună 
înțelegere și cooperare a popoarelor 
din întreaga lume, pe linia politicii 
de pace și colaborare internațională 
promovate consecvent de către țara 
noastră. (Agerpres)

\
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de încălțăminte

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii*

ttpic (chemindu-i
director și pe alți cîțiva) ar fi avut 
același efect ?

— Ne-am pus și noi întrebarea 
asta — ne spune azi Dumitru Alecu, 
secretarul cu problemele economice 
al comitetului județean — și ne-am 
răspuns că nu, n-ar fi avut același 
efect. Ar fi venit aici tovarășii cu 
gindul să-i ajutăm, să le dăm un sfat, 
o îndrumare. Și le-am fi dat îndru
mări de principiu. Așa. am fost în 
măsură să vorbim despre treburile 
lor concrete, cunoscute la fața locu
lui. în felul acesta, altul a fost și 
unghiul din care ei înșiși au în
ceput să-și privească propriile tre
buri. Au preluat metoda de la noi, iar 
acum fac și ei discuții, ședințe ale 
comitetului oamenilor muncii, în a- 
teliere, în secții...

Asemenea acțiuni a mai întreprins 
oomitetul județean și în alte locuri : 
la uzina „Nepitun" din Cîmpina, la 
un consiliu i.n.tercooperatist. Cu ace
leași rezultate, cu aceeași satisfacție 
deplină pentru lucrul temeinic fă
cut. Și cu același sentiment al par
ticipării nemijlocite la viata intimă, 
concretă a colectivelor de oameni ai 
muncii. Și cu convingerea că au fă
cut ceea ce cere conducerea parti
dului de la activiștii săi, de la oa
menii desemnați să îndrume și să fie 
alături, la bine și la rău. de oa
menii producției, de cei care, nu 
fără dificultăți, își pun în balanța 
muncii, a marilor noastre înfăptuiri, 
întreaga lor capacitate, voința, tot ce 
au mai bun.

Mihai CARANF1L

LOC DE
PE VALEA

Călătorii porniți la 
drum pe Valea Mol
dovei au la dispoziție 
o nouă unitate turis
tică, deosebit de ospi
talieră, deschisă de 
cooperația de con
sum : hanul „Drăgu- 
șeni". Amplasat

o tulburătoare ilustrare a 
contrastului dintre trecut 
și prezent) pornesc, către 32 
de țări de pe glob, produse 
ale uneia dintre cele 
importante industrii 
veacului. Produse din 
ce mai moderne, mai 
te... Față de anul 1956, 
această uzină trimitea pen-

■ mai 
ale 

ce în 
mul- 

I, cind

La fabrica 
PARTIZANUL" 

din Bacău
I

!

*

LOCALE MUREȘENE
I Colectivul întreprinderii „LE- 

METEA" Sighișoara, una din
1 prestigioasele unități ale indus- 
i triei locale mureșene, produce în 
, prezent peste 40 articole nomi

nalizate și Însemnate cantități 
| de sortimente ce se realizează 

pe baza comenzilor ocazionale.
‘ Din evidențele statistice rezultă 
i că întreprinderea a realizat pină 
1 acum, peste prevederi, 2,4 mili

oane lei la producția globală, 
2,1 milioane lei la producția- 
marfă. Depășirile se concreti
zează in diverse construcții me
talice și bunuri de larg consum, 
în același timp, sarcina livrării 
la export a fost depășită cu 
peste 278 000 lei valută la devi
ze libere. Pe baza unei fruc
tuoase colaborări, unitatea si- 
ghișoreană a realizat și a livrat, 
in ultimul timp, diferite tipuri 
de conteinere pentru U.P.A.S. 
Sibiu, „Electroprecizia" Săcele și 
„Nicovala" Sighișoara, armături- 
semeringuri pentru „FO AR
TEC" Brașov, subansamble de 
la antenele de televizor pen
tru „Electromureș" Tg. Mureș, 
brațe oglindă de autocamioane 
pentru U.P.A.S. Sibiu. între
prinderea cunoaște o amplă dez
voltare și modernizare. Se a- 
propie de sfirșit construirea unei 
turnătorii de fontă, cu o capaci
tate de 5 000 tone pe an. Cu a- 
cest obiectiv se va dubla capa
citatea turnătoriei actuale.

gama modelelor

DEĂKI Lorănd 
corespondentul „Scînteii

POPAS
MOLDOVEI
urcă- din
Tara de

șoseaua ce 
Roman spre
Sus. la 52 de kilome
tri de Suceava, acest 
han asigură oaspeți- 

-lor condiții optime de 
popas și odihnă, per- 
mițindu-le vizitarea 
unor importante

biective turistice de 
pe aceste meleaguri. 
Funcționînd in orice 
anotimp, hanul dispu
ne de camere 
două și trei 
cafe-bar 
rant.

mior de aici conștiința că, 
azi, uzina lor este demnă 
să exporte jumătate din 
producția de locomotive, 26 
la sută din producția de 
aparataj electric, 20 la sută 
din producția de transfor
matoare ! O mîndrie și un 
impuls potențate și de gîn- 
dul că prin această Poartă

cu cite 
paturi, 
restau-

De la începutul semestrului II 
al anului, la fabrica de încăl
țăminte și pielărie „Partizanul" 
din Bacău au fost introduse în 
fabricație peste 50 de modele 
noi de pantofi și ghete pentru 
bărbați și copii. Unele dintre ele 
constituie o premieră chiar și 
pentru colectivul de aici. Este 
vorba de încălțămintea flexibilă 
din piei velurate, de ghetele din 
piele și înlocuitori de piele cu 
tălpi matrițate, căptușite cu blă
nuri pentru anotimpul friguros, 
de pantofii tip sport etc. Tehno
logiile moderne și materialele 
folosite conferă noilor modele 
de încălțăminte fabricate la Ba
cău eleganță și durabilitate. De 
la inginera Elena Apetroaiei, 
șefa serviciului de creație al fa
bricii, am aflat că specialiștii 
de aici sînt preocupați în aceste 
zile de pregătirea colecției de 
modele pe care o vor prezenta 
la contractări pentru anul vii
tor. Au fost definitivate deja 
peste 100 de modele noi de în
călțăminte din piele și 60 de 
noi modele de încălțăminte din 
înlocuitori de piele. Atrag aten
ția în mod deosebit noile mo
dele de pantofi bărbătești cu 
fețe huting și tălpi matrițate 
translucid, pantofii cu fețe bufo 
de tip sport cu o linie mo
dernă, elegantă, ușori la pur
tat. Din înlocuitori de piele 
vor fi confecționate mal multe 
modele de sandale bărbătești și 
pentru copii, precum și papuci 
de casă pentru adolescenți.

Toate aceste modele s-au bu
curat de un deosebit succes la 
expozițiile de sondaje organizate 
de curînd in mai multe orașe 

tară.

I
*

1

vagoanelor de cale ferată șl 
a autocamioanelor de 
transport industrial pină la 
dimensiuni monumentale.

...Privesc adesea cu o 
tulburătoare admirație an
samblurile prismoidale, a- 
cele bijuterii arhitectonice 
care compun armonios cita
dela olteană a industriei

La poarta de răsărit

tru prima dată în străină
tate rezultatele modestelor 
ei începuturi productive, a- 
nul acesta producția desti
nată exportului sporește, în 
lei valută, de 833 de ori.

Cit efort de modernizare, 
izvorit din înțeleaptă poli
tică a Partidului Comunist 
Român, cite metamorfoze 
— tehnice, dar mai cu sea
mă umane — cite initiative 
și acțiuni izvorite din în
demnul conștiinței comu
niste sînt cuprinse în a- 
ceastă severă formulă sta
tistică : „sporește de 833 de 
ori" ! Și cîtă firească mîn
drie și ce puternic impuls 
către autodepășire dă oame-

de Est a Cralovel a pornit 
aparataj electric care avea 
să se încorporeze în hidro
centrala Porților de Fier, 
în cea de la Lotru, în ini
mile termocentralelor care 
transformă în energie elec
trică pădurile lignitizate sub 
scoarța Olteniei. Și încă un 
fapt de mîndrie : prin a- 
ceastă poartă — pe ale că
rei praguri comuniștii îm
pletesc luminile și forțele 
electrizante ale inițiativelor 
lor — au trecut, către a- 
proape toate locurile unde 
țara cunoaște binefacerile 
industrializării. aparataie 
atît de grele, încît au im
pus modificarea capacității

electrotehnice românești. 
Intr-o seară, cînd sirena a- 
nunța începerea încă a 
unui schimb, l-am găsit a- 
colo, pe banca străjuită de 
plopi înalti (plopi sădiți 
odată cu temelia uzinei) oe 
bătrînul pensionar.

— îți mai amintești to
varășe Drăguț ?

Bătrînul a zîmbit. își a- 
ducea bine aminte. Cîndva 
aci în cartierul Bordei, în 
niște ateliere înălțate la re
pezeală de niște oameni 
care nu umblaseră prea 
mult cu mistriile in mîini, 
se fabricau cazmale și vago- 
neți pentru șantierele de re
construcție a țării. Era o

producție rudimentară 
dar cit de esențial nece
sară șantierelor fierbinți 
ale României acelui timp I 
„Atunci. își amintește Du
mitru Drăguț, comuniștii
— erau o mină de oa
meni — au avut o iniția
tivă si au lansat o che
mare : «Fiecare muncitor, 
cițe 100 de cazmale, săptă- 
mînal, peste plan». Si s-au 
ținut de vorbă. Unii au dat 
și cite 200 de cazmale 
peste normă 1“

II întreb dacă atunci, în 
zilele acelei Întreceri, s-a 
gindit că în modestele ate
liere se pun bazele unei noi 
tradiții muncitorești, tradi
ția inițiativei comuniste — 
care va rodi, peste ani, în
sutit („crește de 833 de ori"
— spune reperul statistic), 
îmi răspunde :

— Dacă ne-am gindit, a- 
dică, la viitor ? Cum să vă 
spun ? Și da și nu 1 Uite, 
cind sădești un pom, sigur 
că te gîndești cum va arăta 
el în viitor — falnic și pu
ternic. Dar cind îl vezi cît e 
de plăpînd — o nuia — 
parcă-parcă 'nu-ți vine să 
crezi că va ajunge cîndva 
copacul pe care-l visezi. Și 
totuși...

Și totuși, aici, la Poarta 
de Est a Craiovei — în 
locuri mereu tinere prin 
permanenta dezvoltare a 
platformei industriale — 
plopii de la Electroputere 
(cîndva niște „nuiele") au 
statură de copaci maturi. 
Sprijină bolta cu fruntea. 
Ca niște pilaștri. Ca niște 
oameni de nădejde.
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Lfl CIREȘ SI SEMfiMI
Mai sînt 12 zile

de campanie plină
în toate unitățile agricole din ju

dețul Satu-Mare semănatul griului 
s-a intensificat considerabil. Viteza 
zilnică de lucru depășește 3 000 hec
tare. Prin eforturile mecanizatorilor 
și țăranilor cooperatori au fost crea
te toate condițiile oa ritmul lucrări
lor să fie aocelerat. Odată cu termi
narea semănatului orzului și secarei 
masă verde, încă 
500 de tractoare 
cu semănători au 
luat „startul griu
lui" pe un larg 
front de lucru. 
Ritmul lucrărilor 
este mult înlesnit 
de pregătirea te
renului pentru în- 
sămînțat pe o su-r 
prefață de pes
te 35 000 hectare. 
Conform indica
țiilor direcției a- 
gricole, viteza de 
lucru cea mai ridicată se reali
zează, în prezent, în cooperative
le agricole din zona colinară, unde 
însămințările trebuie încheiate mai 
rapid, deoarece eventuale ploi ar 
putea stînjeni mult activitatea în 
cimp. Cîteva cooperative, printre 
care Bîrsău de Jos, Crucișor 
și altele din zona de deal au încheiat 
semănatul. Alte 40 de cooperative 
din cadrul consiliilor intercoopera- 
tiste Halmeu, Negrești, Oaș și al
tele vor termina această lucrare pină 
la 5 octombrie, dată cînd, pe ansam
blul județului, este prevăzut, să sea- 
tingă un procent de peste 70 la sută 
la semănat.

Seceta prelungită din această pe
rioadă creează dificultăți în pregă

tirea terenului, fapt care evidențiază 
cu atît mai pregnant necesitatea u- 
nor eforturi tenace, a unei exigențe 
și răspunderi permanente pentru a- 
sigurarea unui pat germinativ de 
înaltă calitate, lucru pe care-1 do
vedesc mecanizatorii și specialiștii 
din majoritatea cooperativelor agri
cole. Cîteva exemple sînt edificatoa

Ritmul a crescut 
Dar calitatea ?

re. în cooperativele agricole Vezen- 
diu, Andrid, Tiream, Hotoan, Pe- 
trești și altele, unde terenul a fost 
extrem de tare, s-au făcut numeroa
se discuiri pentru pregătirea unui 
pat germinativ ca „in grădina de le
gume". Multă grijă se manifestă și 
pentru calitatea semănatului propriu- 
zis. în cooperativele agricole „Some
șul “■ Satu-Mare, Botiz, Culciu și al
tele, brăzdarele de la tuburile se
mănătorilor au ' fost prevăzute cu 2 
contragreutăți pentru a asigura în
corporarea seminței în sol la o a- 
dincime mai mare, impusă de umi
ditatea scăzută.

în contrast cu asemenea lăudabile 
exigențe, în alte cooperative se în- 
tilnesc aspecte care denotă lipsă de

preocupare pentru calitatea semăna
tului griului. Spre exemplu, la cele 
din Sanislău, Soconzel, Supuru de 
Jos, Solduba, Tătărăști, Medieșu-Au- 
rit, Apa, Potău etc., pe terenul con
siderat „pregătit" au rămas sumede
nie de bulgări. în aceste condiții, 
semănatul s-a efectuat defectuos, 
rămînînd multe boabe la suprafață 

care. în contact 
cu putinele pică
turi de ploaie că
zute recent, vor 
pieri dună o fi
ravă germinare 
din linsa unui 
contact intim cu 
solul.

Referitor la a- 
ceastă situație, 
ing. Nicolae Ba
hici. directorul 
direcției agrico
le județene, ne-a 
declarat că de 

îndată ce au fost depistate abate
rile respective, inginerii șefi ai cîtor- 
va unități au fost sancționați. într-o 
discuție recentă cu președinții con
siliilor interoooperatiste s-a atras cu 
toată fermitatea atenția asupra obli
gativității specialiștilor din coopera
tive de a veghea permanent în cimp 
la asigurarea ireproșabilă a calității 
lucrărilor de însămîntare a griului. 
Acum, principalul este să se aplice 
aceste indicații în toate cooperati
vele agricole, să nu se admită nici 
un rabat la calitatea pregătirii tere
nului și la semănat.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

PE O SUTĂ DE MII DE

HECTARE

smulse apelor, 
între Dunăre și 
brațul 
mii de 
za tori, 
tori, 
militari, 
de combine, 100

Borcea. 
mecani- 
munci- 

ingineri, 
stu-

se datorește neajunsurilor în folosirea forței de mun
că proprii și a mijloacelor mecanizate ale stațiunilor 
de mecanizare. La ce.a din Parava, 
ria" nu a putut fi folosită din lipsa

o combină „Glo- 
unei curele.

Pe ogoare—milioane 
de mîini harnice

denți. cu peste 1 500 de tractoare, 350 
de semănători și alte utilaje muncesc din noapte-n 
noapte fără întrerupere. Drumurile bălții, din care 30 
de km au fost amenajate în acest an, sînt înțesate 
de camioane și remorci. Pentru depozitarea produse
lor s-au construit pătule în fermele celor 10 între
prinderi din „baltă" unde va fi depozitată, în condiții 
optime; jumătate din recolta de porumb. în unitățile 
din Balta Ialotniței, ca și în cele situate pe terasă, 
se lucrează cu toate forțele la recoltatul porumbului. 
La I.A.S. Făcăieni lucrează 1 000 de muncitori, 24 de 
combine. Prin introducerea combinelor „Gloria" se re
coltează zilnic 250 ha porumb. Dacă recoltatul se des
fășoară cu intensitate, în schimb transportul nu merge 
ca... pe roate. I.A.S. Borcea a realizat producții mari 
la legume. întrucît I.L.F. nu respectă graficele de 
preluare, conducerea I.A.S. a oprit temporar transpor
tul florii-soarelui repartizind camioanele La legume 
care sînt mai perisabile.

cultivă cu floa- 
rea-soarelui doar 
2 470 hectare. 
Dar nici de pe 
această suprafa
ță, destul de 
mică, recolta nu 
este strînsă la 
timp. Acum, la 
sfirșitul lunii 

septembrie, cînd întreaga producție trebuia să fie 
strînsă și înmagazinată, aproape jumătate se află încă 
pe cimp. La cooperativele agricole din Huruiești, Pin- 
cești, Odobești, Traian, Parava, suprafețele recoltate 
reprezintă abia 10—15 la sută. Nu s-a copt flparea- 
soarelui ? Este atît de coaptă incit se scutură la cea 
mai mică atingere. O dovedește situația de pe teren. 
Cooperativele agricole din Glăvănești și Huruiești sînt 
vecine, au terenuri cu aceeași expunere, dispun în ge
neral de aceleași condiții pedoclimatice. Dar, în vre
me ce la Glăvănești floarea-soarelui a fost recoltată 
și treierată pe întreaga suprafață, la Huruiești s-a 
string de pe numai 30 ha din cele 120 cultivate. în 
numeroase cooperative agricole, întîrzierea lucrărilor

COOPERATIVELE AGR!

COLE DIN JUDEȚUL BA

CAU

(Urmare din pag. I)

lucrărilor și aplicarea măsurilor 
stabilite in comun cu ceilalți 
factori răspunzători — beneficiari, 
proiectanți, furnizori de utilaje teh
nologice și de materiale de construc
ții — au dreptul și obligația să in
tervină operativ și energic pentru 
respectarea termenelor prevăzute în 
graficele de execuție și contractele 
încheiate. Paralel, constructorii, a- 
dică antreprenorul general, suban- 
treprizele sale și antreprenorii de 
specialitate analizează decadal re
zultatele obținute, sarcinile pentru 
perioada următoare, precum și mo
dul cum decurge colaborarea între 
ei, accentul punindu-se pe respecta
rea cu strictețe a termenelor de a- 
sigurare reciprocă a fronturilor de 
lucru. în sfirșit, conducerea minis
terului urmărește îndeaproape acti
vitatea de pe fiecare șantier și, in 
funcție de necesități, hotărăște diri
jarea forței de muncă și a utilajelor 
de construcții în locurile de solici
tare maximă. Asa s-a procedat, cu 
bune rezultate, la lucrările pe care 
le executăm la fabricile de ciment 
din Tg. Jiu, | Fieni și Cîmpulung, 
Fabrica de rulmenți din Alexan
dria, platforma Uzinei de oteluri a- 
liate din Tîrgoviște. Evident, toate 
aceste măsuri sînt completate cu 
altele noi. de la caz la caz. care con
verg spre concentrarea întregului 
potențial uman și tehnic de care 
dispunem pentru terminarea grab
nică a lucrărilor de la capacitățile 
do producție cu termene de punere 
in funcțiune apropiate.

Pentru ca eforturile noastre să fie 
încununate de succes deplin, apelăm 
și la ceilalți factori angajați în pro
cesul de realizare a planului de in
vestiții, in special furnizorii de uti
laje și de materiale de construcții, 
să dea dovadă de mai multă 
promptitudine in respectarea obli- 
bațiilor ce le revin. Dacă unele 
obiective de investiții n-au intrat 
încă în funcțiune, cauza principală 
o constituie lipsa unui important vo
lum de utilaje tehnologice. De altfel,

în județul Har
ghita cartofii 
au fost recol
tați de pe 8 000 
hectare, ceea 
ce reprezintă 
75 la sută din 
suprafață. Pină 
acum. 29 de co
operative agri
cole — Gheor- 
ghieni. Mugeni, 
Mărtiniș, Cris- 

turu Secuiesc, Porumbeii Mari, Sinsimion, Mădăraș 
și altele — au încheiat această lucrare. Pretutindeni 
s-a organizat culesul al doilea și, în unele locuri, 
chiar al treilea, pentru a nu rămîne nici un tubercul 
în pămînt. La Joseni, cooperatorii au recoltat, pină 
acum, cartofii de pe 465 hectare din 500 și au livrat 
statului o cantitate de 2 000 tone cartofi de sămîn- 
ță, cu 500 tone peste prevederile contractuale. Ei au 
hotărît ca, în cursul zilelor următoare, să mai livre
ze încă 300 tone cartofi de sămînță.

AL DOILEA CULES, PEN

Suceava 
a încheiat 
recoltatul 
cartofilor

SUCEAVA (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. Parascan). — Ieri, 
în județul Suceava au fost re
coltați cartofii de pe ultimele 
suprafețe. Pentru ca nimic să 
nu se piardă din producția a- 
cestui an, bună parte din cartofi 
au fost sortați și depozitați cu 
grijă.

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către Comitetul 
județean Suceava al P.C.R. și 
consiliul popular județean se 
spune, intre altele : Angajați cu 
toată răspunderea in efortul ge
neral menit să ducă la traduce
rea în fapt a înflăcăratului în
demn patriotic și a prețioaselor 
indicații cuprinse in scrisoarea 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, lu
crătorii ogoarelor, sucevene vă 
raportează cu deosebită mindrie 
că au incheiat recoltarea carto
fului de pe întreaga suprafață, 
iar în prezent toate energiile 
sînt îndreptate spre livrarea car
tofului la fondul centralizat de 
stat și executarea în timpul op
tim a însămînțărilor de toamnă.

Lucrătorii agriculturii socialiste 
sucevene se angajează, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
să continue în ritm susținut 
campania de toamnă pentru a 
asigura în cele mai bune condi
ții transportul, depozitarea și 
păstrarea roadelor culese, asigu
rarea recoltei anului viitor.

TRU CA NICI UN CARTOF

SA NU RĂMINĂ IN PA-

MlNT,

întreprinderea 
viei și vinului 
din Buzău a 
luat din vre
me măsuri gos
podărești. Ast
fel, la fiecare 

centru de viiiificație au fost introduse două schim
buri, lucrîndu-se continuu 24 de ore. Cu fonduri de 
mică mecanizare s-au executat o serie de dispozitive 
și elemente <je automatizare ce au sporit cu peste 50 
de vagoane capacitatea de prelucrare în 24 de ore. 
De asemenea, s-au investit cîteva milioane de lei 
pentru dezvoltarea centrului de vinificație de la Pie
troasele. Acest obiectiv, început în anul 1970, urma 
să tripleze capacitatea de prelucrare și de depozitare 
a vinului. Dar, după 4 ani de la începerea construc
ției, lucrările nu sînt gata. Din această oauză, circa 1 500 
tone struguri trebuie transportați pentru prelucrare 
lta diferite alte centre, la distanțe destul de mari. 
Această situație trebuie curmată neîntîrziat prin in
tervenția hotărîtă a organelor de resort.

PENTRU GRĂBIREA PRE-

LUCRĂRII STRUGURILOR

■ ■ ■ ■ ■ B ■
la ora actuală, există o diferență e- 
videntă intre volumul de construcții 
propriu-zis și cel de montaj tehnolo
gic executate. Situații deosebite se 
întîlnesc pe șantierele instalațiilor de 
polietilenă și benzen din toluen de 
pe platforma petrochimică din Pi
tești, instalației de tripolifosfat de 
sodiu de la Uzina chimică din Valea 
Călugărească, liniilor a VII-a, a 
VIII-a și a IX-a de ciment de la 
Combinatul de materiale de construc-

y

întîrziere a lucrărilor, unele greutăți 
în aprovizionarea cu materiale a 
șantierelor au impus necesitatea con
centrării unor importante efective de 
muncitori calificați, care n-au putut 
fi asigurați în întregime, în special 
dulgheri, zidari, montori și sudori. 
Prin măsurile de redistribuire a for
ței de muncă și aducerea unor uti
laje de execuție suplimentare, o par
te din întîrzierile in mersul lucră
rilor au fost deja recuperate. în luna

Șantierele la începutul 
ultimului trimestru

ții din Tg. Jiu, ale noilor capacități 
de la Fabrica de ciment Fieni, Fa
brica de prefabricate din Iași etc. Pe 
alte șantiere, montorii sînt ținuți in 
loc de calitatea slabă a unor mașini 
și echipamente sau de livrarea lor 
incompletă și dezasortată.

— Totuși, o parte din stocul 
de utilaje, aflat pe unele șan
tiere, se datorează și lipsei 
fronturilor de lucru. Cum ac
ționați pentru lichidarea aces
tor stocuri și sporirea vitezei 
de montaj ?

— La anumite obiective, cum sînt 
etapa a IlI-a de dezvoltare a Rafi
năriei Pitești, Combinatul de îngră
șăminte chimice din Tg. Mureș, Com
binatul de celuloză și hîrtie din Dro- 
beta Turnu-Severin etc, montajul 
tehnologic se desfășoară sub preve
deri și datorită unor lipsuri care a- 
parțin constructorilor. începerea cu

august, de pildă, stocurile de utilaje 
au fost diminuate cu circa 3 000 de 
tone. Acționăm cu aceeași hotărîre 
și în continuare, pentru ca lucrurile 
în acest domeniu să reintre în nor
mal.

Garanția ne-o conferă și alte mă
suri, printre care un loc deosebit il 
ocupă preocuparea mai accentuată 
pentru organizarea minuțioasă și ju
dicioasă a execuției tuturor lucrări
lor ce condiționează lărgirea fron
turilor de montaj, pentru respecta
rea disciplinei în muncă la toate 
punctele de lucru. Sprijinul primit 
pină acum din partea organelor și, 
organizațiilor de partid de pe șan
tiere, în vederea creării, pretutindeni, 
a unui climat de muncă entuziastă, 
comunistă, ne-a întărit convingerea 
că acționind in continuare, cu și mai 
multă intensitate în această direcție, 
vom reuși să atingem pe fiecare șan
tier ritmul de lucru necesar.

Apelăm, totodată, pentru un spri

VÎLCEA

Fructele 
sînt culese 

cu grijă
RM. VÎLCEA. (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Stanciu). în ju
dețul Vilcea au fost luate mă
suri ca fructele să fiș recolta
te, sortate și livrate cu multă 
grijă pentru a asigura astfel va
lorificarea întregii producții. 
Ajutați de- către elevii școlilor 
generale, membrii cooperatori 
din unitățile agricole Vlădești, 
Păușești-Măglaș, Olănești-Sat, 
Bogdănești etc. au reușit să cu
leagă fructele de pe aproape 50 
la sută din suprafața ocupată cu 
livezi. La rindul său, I.L.F. a' 
venit în întîmpinarea eforturi
lor depuse in cooperativele agri
cole cu o seamă de măsuri care 
să contribuie la valorificarea 
superioară a producției. La Șiri- 
neasa, Popești, ca și în alte uni
tăți, s-a organizat transportarea 
imediată a fructelor recoltate. 
Pentru descongestionarea silozu
rilor proprii. I.L.F. a luat iniția
tiva ca fructele recoltate din li
vezile de pe Valea Oltului și 
Olăneștiului să fie însilozate în 
cîteva din depozitele zonale.

jin mai mare din partea unor bene
ficiari de investiții, in scopul sporirii 
vitezei de montaj. La ora actuală, 
față de un necesar de 4 300 munci
tori calificați, solicitat de ministerul 
nostru și acceptat de titularii de in
vestiții, pe șantiere lucrează numai 
2 700 de oameni. în mod deosebit 
sînt vizate șantierele industriei chi
mice, economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, industriei me
talurgice.

— Considerați că măsurile 
menționate sînt suficiente pen
tru respectarea integrală a ter
menelor de punere in funcțiune 
la obiectivele de investiții pla
nificate ?

— Toate programele de acțiune e- 
laborate pin‘ă acum sînt permanent 
completate cu măsuri noi, menite să 
permită sporirea vitezei zilnice de 
lucru pe absolut toate șantierele. Ca 
urmare. în prezent activitatea con
structorilor și montorilor de la multe 
obiective se ridică la nivelul exigen
telor impuse de punerea lor în func
țiune la termen.

Pe unele șantiere se mai întîmpină 
destul de frecvent unele dificultăți, 
datorită aprovizionării neritmice cu 
materiale de construcție, mai ales cu 
ciment, armături din fontă și oțel, 
construcții metalice, aparataje elec
trice. Nu mai e cazul să arăt că orice 
zi întîrziere în livrări poate ' avea 
urmări serioase asupra realizării 
programelor de care vă vdrbeam mai 
înainte.

în încheiere, consider că schimbă
rile in bine petrecute în lunile au
gust și septembrie, ampla concen
trare de forțe pe un mare număr de 
șantiere, sprijinul pe care-1 vom 
primi din partea furnizorilor și be
neficiarilor sînt în măsură să asi
gure recuperarea rapidă a tuturor 
restanțelor existente și respectarea 
termenelor de dare în exploatare la 
noile obiective și capacități produc
tive.

Convorbire consemnată de 
ing. Cristian ANTONESCU

Imaginile de față au fost sur
prinse de obiectivul aparatului de 
fotografiat în cîteva cooperative 
agricole din județul Galați. Dar ele 
pot fi întîlnite pretutindeni pe o- 
goarele țării. Milioane de oameni 
participă, în aceste zile, la strînsul 
recoltei și semănat. Alături de 
membrii cooperativelor agricole și 
lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat iau parte la culesul 
legumelor și al strugurilor, la re
coltatul porumbului sute de mii de 
tineri — elevi, studenți, militari din 
forțele noastre armate. Cu toții 
au răspuns prin fapte chemă
rii cuprinse în scrisoarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a 
intensifica eforturile pentru st.rîn- 
gerea la timp a recoltei actuale, 
pentru a pune temelie puternică 
celei viitoare.

Pămintul este tare, n-a plouat 
de mult, dar mai tare este hotă- 
rîrea mecanizatorilor de la coope
rativa agricolă Slobozia Conachi de 
a executa numai lucrări de bună 
calitate la semănatul griului (fo
tografia nr. 1).

în grădină nu rămîne nici o ro
șie. nici o altă legumă. ’ La coope
rativa agricolă din Tulcești. coope
ratorii, ajutați de elevii școlii din 
comună. în frunte cu profesotii lor, 
culeg totul (fotografia nr. 2).

Fetele la cules, iar băieții Ia 
transportul strugurilor. Imagini 
surprinse la cooperativa agricolă 
Bujoru. Fetele : muncitoare la coo
perativa meșteșugărească „Victo
ria" din Tg. Buior. Băieții : elevii 
școlii de șoferi (fotografiile 3 și 4).

Tu dor el OANCEA
Foto : M. Andreescu



PAGINA 4 SCiNTEIA — vineri 28 septembrie 1973

ATELIERUL-SCOALĂ 
la început de an școlar

Luni, 17 septembrie, ca pretutin
deni în țară, elevii liceului bucu- 
reștean „Gheorghe Lazăr" au parti
cipat — împreună cu profesori, pă
rinți si alți oaspeți — la festivitatea 
deschiderii anului de Invățămînt. A 
doua zi, marți, atelierul-școală și-a 
reînceput producția. Prezenți Ia eve
niment, am consemnat și primele 
produse realizate: prize pentru relee, 
piulițe filetate, șuruburi pentru cen
trale telefonice ș.a. — dintre zecile 
de repere. în mii și mii de bucăți, 
prevăzute în notele de comandă. Exe
cutant! : eleve și elevi din anul IV 
B și D. Beneficiar : „Electromagne
tica", uzina tutelară a liceului.

La prima vedere, nimic deosebit. 
Este normal ca activitatea școlară, 
de orice natură ar fi ea, să debuteze 
activ din prima zi de cursuri a anu
lui de învățămînt. Dar o asemenea 
disciplină privind demararea produc
ției în atelierul-școlar implică din 
partea celor doi factori răspunzători 
— școala și uzina — o muncă pregă
titoare, făcută cu simț de răspun
dere șl interes pentru formarea și 
educarea tinerei generații. Din acest 
punct de vedere, uzina „Electromag
netica" și liceul „Gheorghe Lazăr" 
merită toate laudele. Experiența rezul
tată din conlucrarea lor strînsă (aflată 
acum in al treilea an) conturează cu 
pregnantă o direcție de acțiune deo
sebit de rodnică pentru pregătirea 
practică, profesională a elevilor din 
licee de cultură generală.

Pe scurt, experiența ar putea fi 
prezentată astfel : organizarea activi
tății tehnico-productive a elevilor in 
ateliere-școală amenajate de uzine 
ca adevărate MICROSECȚII ale lor ; 
pregătirea practică-profesională a e- 
levilor în procesul de producție a u- 
nor bunuri utile, a unor piese și re
pere din planul curent de producție al 
întreprinderilor tutelare. Concret, 
uzina „Electromagnetica" a amenajat 
2 ateliere de electrotehnică și unul de 
prelucrări mecanice prin așchiere, a 
defalcat din planul său de producție o 
serie de piese, repere, operații spre a 
fi executate de elevi, asigurînd ma
terialele, utilajele și personalul ca
lificat de îndrumare necesar. (Asemă
nător a procedat și întreprinderea 
„Tînăra gardă" care a amenajat pen
tru elevii aceluiași liceu ateliere 
de triicotaje-mecanice. confecții-tri- 
cotaje și confecții-textile). La rîn
dul său, liceul a respectat, punct 
cu punct, prevederile înscrise in 
convenția de colaborare : din timp 
elevii sînt repartizați la locu
rile de muncă din ateliere, ți
nuta șl disciplina sînt exempla
re, se lucrează cu grijă pen
tru calitatea producției executate (au 
dispărut rebuturile).

— Care credeți că este „secretul" 
acestei certe reușite ? — îl întrebăm 
pe profesorul Virgiliu Dumitrescu, 
șeful acestui complex de ateliere- 
școală.

— Directorii celor două întreprin
deri tutelare, tovarășii Nicolae Dra- 
gomir (uzina .,Electromagnetica"), 
Gheorghe Dumitru (întreprinderea 
„Tînăra gardă") și directorul liceu
lui, prof. Victor Iliescu, s-au ocupat 
personal de punerea pe picioare și de

buna desfășurare a activității în ate
lierele-școală. Am asigurat — ceea 
ce consider esențial — continuitatea 
in pregătirea profesională, pe un a- 
numit profil mai larg, a fiecărei grupe 
de elevi. O serie de negații „tradițio
nale" de genul „nu se poate", „nu 
avem posibilități" au fost înlocuite 
cu mobilizatorul „să încercăm". Ast
fel s-a procedat cu privire la dota
rea tehnică. Ia producerea unor re
pere sau găsirea modalităților conta
bile de evaluare a producției elevi
lor, la prezența fetelor și în alte ate
liere decit cele tradiționale de croi
torie și artizanat sau îmbinarea pre-

în organizarea pregătirii practice a 
elevilor mai mult pe seama perso
nalului tehnic al atelierelor.

în aceste condiții, colectivul ate
lierelor încearcă să se gospodărească, 
tot mai mult, prin resurse proprii. 
Din planul producției marfă reali- 

. zate in anul școlar 1972—1973. în va
loare de 2 650 000 lei, beneficiile — 
peste 250 000 lei — sînt destinate au- 
todotării atelierelor. Se intenționează 
organizarea unei producții a elevilor 
îndeosebi pe bază de comenzi de 
la unitățile de invățămînt (mobilier 
pentru grădinițe și laboratoare, len
jerie pentru creșe, confecții pentru

UN SONDAJ ÎN CÎTEVA LICEE
gătirii teoretice (din clasele speciale, 
de exemplu) cu specificul de produc
ție din atelier etc. Fiecare în parte 
și toate la un loc, aceste circumstan
țe pot să fie socotite determinante 
în reușita întregii acțiuni,

O vizită, in aceeași primă zi de 
muncă, la atelierele interșcolare de 
pe strada Tunari, sectorul 2 al Ca
pitalei, ne-a permis cunoștința cu o 
altă modalitate de organizare a pre
gătirii tehnico-productive a elevilor. 
Aici se desfășoară pregătirea prac
tică a elevilor de Ia liceele „Dimitrie 
Cantemir", „Spiru Haret", „Zoia Kos
modemianskaia" și din Școala gene
rală nr. 24 — circa 1 700 la număr. Pre
gătirea se face pe șase specialități, 
în ateliere de profil, fiecare pa
tronat de o altă întreprindere : elec
tronică — uzinele „Electronica", 
montaje electrice — cooperativa 
„Electrobobinajul", lăcătușerie — 
fabrica de elemente pentru automa
tizare, confecții-textile — cooperati
va „Muncă și artă", confecții-trico- 
taje (fără patron) și tîmplărie — 
C.I.L. Pțpera. în prima zi de prac
tică, în ateliere nu am intilnit prea 
mulți elevi. Ni se explică : primele 
ore sînt destinate instructajului de. 
protecția muncii, nu toate școlile be
neficiare și-au întocmit orarul etc. 
etc. Este vizibilă in schimb activita
tea organizatorilor ; în atelierul de 
tîmplărie se așază bancurile de lu
cru, noul polizor se despachetează, 
în atelierul de montaje electrice se 
montează primele... menghine (?!) 
ș.a.m.d. De ce abia acum, de ce nu 
in zilele de vacanță, premergătoare 
deschiderii anului școlar ?

— Știți, unii dintre cei care patro
nează școala nu ne prea ajută — mo
tivează tovarășul Gheorghe Cliseru, 
coordonatorul tehnic al atelierelor. 
F.E.A., de exemplu, spune că nu ne 
poate amenaja atelierul de lăcătu
șerie, deoarece nu e pe profilul său. 
Și are dreptate.

— Dar de ce ați cerut să vă patro
neze tocmai acest atelier și nu v-ați 
sfătuit...

— Iată, așadar, o mostră de patro
nare formală.

Se pare că, la rîndul lor, conduce
rile școlilor beneficiare au cam lă
sat problema colaborării cu uzinele

copii etc.). Desigur, și o asemenea 
modalitate de acțiune poate da roa
dele scontate în pregătirea practică 
și educarea elevilor in spiritul mun
cii, dacă are loc cu continuitate și 
la nivelul calitativ cerut. (Or. după 
cum am constatat, la atelierul inter- 
școlar din sectorul 2 activitatea pro
ductivă a elevilor nu se desfășoa
ră cu intensitatea care ar fi fost 
necesară). Nu este insă mai puțin 
adevărat că acest atelier, ca și altele, 
trebuie să se bucure și de în
drumarea mai atentă și permanentă 
a inspectoratului școlar al muni
cipiului, mai ales în privința fixă
rii profilului de lucru, pentru 
a se ameliora situația din anul 
școlar trecut, cind în București 
— ca și in alte părți ale țării — s-a 
menținut un număr prea mare de 
ateliere-școală profilate pe meserii 
din industria ușoară sau de artizanat, 
în dauna unor profile 
tent de dezvoltarea 
cială locală.

Mai există și școli 
mele zile de practică productivă au 
însemnat — pentru elevi — 
de timp sau. in cel mai bun 
ții la alte obiecte de studiu 
gram, iar pentru conducerea 
încă o solicitare la întreprindere 
pentru încheierea convenției de pa
tronare, care ar fi trebuit concreti
zată cu mult înainte de deschiderea 
cursurilor. Am putea cita in acest 
context școli din București (din sec
torul 8. de exemplu), ca și din 
alte localități ale țării (în județul 
Cluj. 48 la număr). în care activita
tea atelierului-școală este planificată 
doar pe hirtie sau... în intenția or
ganizatorilor. Cauzele unor asemenea 
situații ? Pe de o parte, dezinteresul 
manifestat încă de unele unități eco
nomice. Pe de altă parte, faptul că 
unele conduceri de școli așteaptă ca 
întreprinderile să le solicite pentru 
amenajarea atelierelor sau ca aces
tea să fie construite numai cu fon
duri din bugetul statului. Drept al
ternativă la asemenea atitudini pa
sive, la . lipsa de inițiativă șt spirit 
gospodăresc, oferim experiența po
zitivă a școlilor din 
Turda. * •

Prima zi de activitate 
elevilor din oraș a coincis

rarea a 4 clădiri noi, cu cîte 4. 5 și 6 
încăperi, in care sînt amenajate ate
liere construite în vara aceasta. Cum 
au fost realizate ?

— Simplu — ne relatează tovară
șul loan Dragoste, secretar al comi
tetului municipal de partid. Școlile 
generale nr. 5 și nr. 8 au găsit o so
luție ingenioasă. în curtea școlii ge
nerale nr. 5 a fost organizată o cără- 
midărie. Elevii au făcut pe cără
midarii, iar părinții pricepuți au asi
gurat asistența tehnică. întreprinde
rea de produse refractare „9 Mai" a 
înzestrat cărămidăria cu o presă, iar 
consiliul popular municipal a asigu
rat argila necesară. Așa au fost fa
bricate cărămizile. Pentru țiglă, tîm- 
plărie au fost utilizate fonduri rea
lizate din activitatea productivă a 
elevilor din anul școlar trecut. în 
plus, în timpul ve/ii, elevii au lu
crat în atelierele-școală vechi diver
se piese pentru întreprinderea „Elec
troceramica", realizînd venituri de 
peste 70 000 lei.

După cum se vede, anul școlar a 
debutat cu acțiuni și inițiative fru
moase, dar și cu situații mai puțin 
lăudabile, care se cuvin rezolvate cît 
mai operativ de forurile 
toare. Pregătirea practică 
educarea lor prin muncă 
muncă — parte integrantă, 
nătatc fundamentală a procesului in- 
structiv-educativ din anii de școală 
— trebuie să beneficieze din plin de 
condiții optime de desfășurare.

răspunză- 
a elevilor, 
și pentru 
de însem-

Florlca DINULESCU 
Alexandru MUREȘAN

cerute insis- 
economico-so-

în care pri-
pierdere 
caz, lec- 
din pro- 
școlii —

municipiul

practică a 
cu inaugu-

t V cinema
PROGRAMUL I

Producție a studiourilor americane 1973. Regia : George Seaton. Filmul rulează la 
cinematografele Scala și București

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ pe Dean Martin 
și Rock Hudson în westernul

CU CĂRȚILE PE FATA

9,00 Curs de limbă franceză. 
9,30 Curs de limbă rusă, 

10,00 Telex.
10,05 Pe dealul Vasluiului.
10,25 Film artistic : „Texasul 

peste gîrlă". Cu 
șl Dean Martin.

12,05 Telejurnal. 
16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limbă 
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Cunoașteți legile
18.30 Atenție

de
Alain Delon

engleză.

?
la... neatenție t — 

Jurnal de protecția muncii. 
Revista economică TV.
loot de seri : Moby Dick (V). 
Telejurnal.
CIntecul săptămînli : „Toa
te drumurile țării" de Ca
melia Dăscălescu.
Avanpremieră.
Efigiile naturii. Spectacol 11- 
terar-muzlcal-coregrafic.

20,30 Prim plan ;
Mllcescu — 
mei montaj 
lei Rogojelu.

20,55 Publicitate.
21,00 Norbert Thiel și pașii lui de

20,05
20,10

ing. Alexandru 
șeful platlor- 
a Termocentra-

dans.
21,30 Pagini de umor : 

In epoca de piatră. 
Pagini de mare 
tate : Concert
Strauss.
24 de ore.

Aventuri

11,53 populari-
Johann

22,15

PROGRAMUL II

20.00
20,05

20,25

20,55 
21,00

21,20
11,40

Avanpremieră.
Reportajul săptămînli : „La 
mijlocul Văii Carasu".
Divertisment cu orchestra 
Valențiu Grlgorescu. 
liști : Elena Neagu și 
nel Constantiniu.
Telex.
Vetre folclorice. Clntec 
Nera.
Portativ '73.
Biblioteca pentru toți : 
sile Voiculescu.

So- 
Cor-

pe

Va-

Iilerar-artistic
George Bacovia"
BACĂU (De la corespondentul 

„Scinteii", Gh. Baltă). — La 
Bacău a început ieri cea de-a 
II-a ediție a festivalului lite- 
rar-artistic „George Bacovia", 
organizat de comitetul județean 
pentru cultură și educație so
cialistă și revista „Ateneu", în 
colaborare cu Uniunea scriitori
lor din țara noastră. La .festivi
tatea inaugurală, care a avut loc 
la casa de cultură, au luat 
parte numeroși locuitori ai ora
șului, scriitori, artiști, oameni 
de cultură. Cu acest prilej au 
luat cuvintul tovarășul 
ghe Roșu, prim-secretâr 
mitetului județean de 
prozatorul Laurențiu 
prim-vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor, Vasile Nicolescu. 
director general în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
poeta Agatha Grigorescu-Baco- 
via, care au evocat figura mare
lui poet George Bacovia și au 
subliniat, totodată, semnificația 
acestui festival.

Seria manifestărilor celei de-a 
II-a ediții a fost deschisă de 
un concert omagial, susținut de 
orchestra simfonică a filarmo
nicii de stat din localitate, un 
soectacol de sunet și lumină la 
casa memorială a poetului, pre
zentat de actorii teatrului dra
matic ce poartă numele lui Ba
covia. Pentru următoarele trei 
zile, cit va ține festivalul, se 
prevăd alte manifestări, printre 
care o sesiune științifică pe 
tema „Contribuții la cunoașterea 
vieții și operei lui Bacovia", cu 
participarea unui mare număr 
de istorici și critici literari, ex
poziții de artă rară românească 
și de artă plastică. întîlniri ale 
poeților particioanți la festival 
cu Publicul cititor din instituții
le de cultură și unitățile agrico
le și industriale din județ, ser
bări oopulare cu concursul for
mațiilor artistice ale sindicate
lor și ale așezămintelor cultu
rale din județ.

Gheor- 
al co- 
partid, 
Fulga.

9,30;

GRADINA

și cei șapte
9,30; 12,45;

• Șapte zile : PATRIA — 10; 
12,30; 16; 18,30; 21.
• Copernic : CAPITOL 
12; 16,30; 19,30.
• Sunetul muzicii :
CAPITOL — 18,45.
• Albă ca zăpada 
pitici : VICTORIA — 
16; 19.30.
• Lupta după Victorie : CENTRAL 
—; 9.30; 12,45; 16; 19,30.
• Micul șl marele Klaus : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
o Cu cărțile pe față : SCALA — 
9,15; 11.30; 14; 16,30; 18,45: 21,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, Ia grădină — 19,15.
o Departe de Tipperary : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15, 
VOLGA —'9,30; 11,30; 13,30; 16;
18; 20.
• Legenda negrului Charley :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.30: 20,45, la grădină — 19,15, 
FESTIVAL — 8.45; 11,15: 13,30;
15,45; 18,15; 21, la grădină —
19.30. FAVORIT — 9,15: 11.30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene 
pentru copii ; DOINA
• Cartea Junglei : DOINA 
13,15; 15.30; 17.45; 20.
• Neamul Șoimăreștilor : 
PURI NOI — 9.15—19 In 
nuare.
• Perechile : GLORIA — 9.30; 
12,15; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA 
— 9; 12; 15: 18; 20,30.
• O afacere pe cinste
SIOR ' ....................
20.30. MELODIA
16; 18,30; 20,43,
11,15: 13,30; 16;
grădină — 
11,15; 13,30; 
dină — 19.
• Veșnicul 
16,30; 18.30,

— >9; 11,15; 13,30; ÎS; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
a Conspirația : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, MOȘILOR
— 16; 18: 20. la grădină — 19,15.
• Urmărire la Amsterdam : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20.15, ARTA — 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 19,15.
• Ultimul cartuș : FERENTARI
— 15.30; 17.45; 20.
• Polițistul : UNIREA — 15.30;
17.45; 20. la grădină — 19,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, la grădină — 19.15.
« Parașutism : GIULEȘTI — 15,30; 
18: 20,15, FLACARA — 13,30;
17,45: 20.
• Clprian Portimbescu : PACEA 
—15,30: 19.
• Aventura
— 15,30; 18;
19.30.
• Dragostea

animate
9.45. 

ii;
T1M- 

conti-

EXCEL-
9; lî,15; 13.30; 16; 18.15; 
--------- - 9; 11,15; 13,30;

BUZEȘTI — 9; 
... 18,15; 20.30, la 

19,15, MODERN — 9; 
16; 18,15; 20,30, la gră-

lntlrziat : 10: 12; 14;
Simfonia pastorală — 

20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Nunta de aur ; PROGRESUL 
.... . 20
• Bărbații ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,36; 18; 26.15.
• Dreptul de a iubi : GRIVITA

lui Poseidon : LIRA 
20,30, la grădină —

Începe vineri : CRIN-
GAȘI — 15,30; 18: 20.13. 
a Fantoma lui Barbă 
COTROCENI — 14; 16; 
popular ___
a Valter apără Sarajevo : MUN
CA — 16: 19.
• Infailibilul Raffles : AURORA 
9: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 19.
• Acea pisică blestemată : FLO- 
REăSCA — 15.30; 18; 20.15.
• Fellaga t RAHOVA — 15.30; 18: 
20,15.

Neagră : 
18; 20, 

15,30: 18: 20,15.

teatr
• Teatrul „Lucia Sturdza 
dra" (sala din bd. Schitu 
reanu) : A douăsprezecea 
— 20.
• Teatrul Gluleștl (In sala

Bulan-
Mâgu- 
noapte

• Teatrul Gluleștl (In sala Studio
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
glale") : Omul care a văzut
moartea ......
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Jos pălăria — 19.36.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" (la Sala Palatu
lui) : Caruselul melodiilor — 20.
• Circul „București : AI treilea 
gong Ia... circ — 19,30.

Omul care a 
19,30.

I

Galeriile „Apollo“ din Capitală găzduiesc în aceste zile expoziția lulia Onijă (sculptură) și Constantin Pi- 
liujă (sculptură și desen)

Se poate afirma fără 
șovăire că Intimitatea poe
tului Alexandru Philippide 
cu literatura universală 
există dintotdeauna, ca 
stare permanentă a exis
tenței și creației sale. în- 
tilnirea cu valorile litera
turii universale s-a reali
zat prin lecturi intense, 
sistematice, fără a ocoli 
zone sau momente cît de 
cit semnificative, dar mai 
ales s-a fixat definitiv ca 
principiu activ al creației 
sale originale prin cunoaș
terea dinlăuntru a litera
turii. prin tălmăciri, cu 
deosebire, și prin studii 
critice, unele din acestea 
de mare cuprindere.

Poetul a îmbrăcat în 
haina verbului românesc, 
cu strălucire și fidelitate, 
numeroase opere de frunte 
ale lumii. Goethe, Baude
laire, Hfilderlin, Novalis, 
Morike, Rilke, E.T.A. Hoff
mann, Poe, Mallarmă. 
nume de rezonanță și 
universală circulație (tăl
măciți succesiv de-a lungul 
a peste patru decenii in 
volume sau în reviste), 
multe din ele adunate de 
curind în antologia „FLORI 
DE POEZIE STRĂINĂ 
RĂSĂDITE .ÎN ROMÂ
NEȘTE", indică dimensiu- 

■ nile contactului cu lirica 
lumii, preferințele sale și, 
mai ales, vorbesc despre 
afinități creatoare profunde 
cu opera celor tălmăciți. în 
acest sens poetul a depășit 
încă de la începuturile ac
tivității sale limitele și 
mai ales servitutile unui 
traducător de profesie în
clinat adesea să transcrie 
în altă limbă orice rind. A- 
lexandru Philippide găsește 
în consecvența afinităților 
literare teren esențial de 
sprijin pentru creația ori
ginală. acțiune comple
mentară revifiantă. spre 
care converge întregul său 
efort de tălmăcire: în aceas
ta poetul se regăsește pe 
sine, cu universul său apar
te, cu simpatiile declarate 
ori numai bănuite, cu între
gul cortegiu de aspirații și 
chiar de contradicții.

Adevărul acestei reali
tăți se confirmă și prin 
acțiunea de critic și istoric 
al fenomenului literar uni
versal. Lucrarea sa, PUNC
TE CARDINALE EURO
PENE — ORIZONT RO
MANTIC, tipărită nu de 
mult în deschiderea seriei 
de „Sinteze" a editurii E- 
minescu, se concentrează 
asupra uneia din zonele 
esențiale ale exprimării ar- 
tiștice. și anume asupra 
romantismului. Cartea de 
față, adunind lucrări pu
blicate în mai vechile vo
lume „Studii și portrete li
terare" (1983) și „Studii de 
literatură universală" (1966), 
întregită cu două studii 
inedite : „Metamorfozele
Iul Friedrich Schlegel" și 
„Novalis și drumul înăun-

tru", se impune ca una din 
cercetările reprezentative 
din perspectivă românească 
a fenomenului literar ro
mantic. Fără a fi o cerce
tare de tipologie literară 
realizată cu mijloacele 
comparativismului. cum a 
întreprins G. Călinescu în 
volumul „Impresii asupra 
literaturii spaniole", dar 
nici o masivă monografie- 
eseu cum este lucrarea lui 
Albert Beguin : „Sufletul 
romantic și visul", tradusă 
nu de mult și in româ
nește, „Orizontul romantic" 
al lui Alexandru Philippi
de se alcătuiește din po-

mai exactă a hărții spiri
tuale, a substanței, înveli
șului și a sensurilor ro
mantismului. în economia 
volumului de o stringentă 
rigoare și aleasă erudiție 
studiile „Novalis și drumul 
înăuntru" și, mai ales, 
„Metamorfozele lui Frie
drich Schlegel", ambele 
realizări recente, asigură, 
prin înaltul lor grad de 
complementaritate, întregii 
cărți nu numai o viziune 
personală, dar și o exem
plară unitate. Așa cum a 
fost gîndită și, mai ales, 
scrisă, cartea luminează 
complexul fenomen roman-
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Alexandru PHILIPPIDE

Puncte
cardinale

europene
păsuri succesive în conste
lația de primă mărime a 
creatorilor ce-au zămislit 
operele dominate de ma
teria romantică. Autorul a 
rămas fidel unui gînd al 
său dintotdeauna. după care 
o mișcare literară există 
doar prin semnele- speci
fice, materiale și spirituale, 
prin creatorii și operele ză
mislite de aceștia. De aceea 
cercetarea romantismului 
are toate atributele unor 
călătorii în universul ope
relor și deopotrivă al exis
tenței autorilor, într-un 
cuvint, cercetarea e com
prehensivă, finită și totuși 
în succesiune, în continuă 
devenire.

Așadar, o serie de micro
monografii. începute cu 
Shakespeare, continuate cu 
Schiller, Kleist, Anderson 
sau Baudelaire și încheia
te cu Verhaeren, reconsti
tuie cu minuție și mai 
ales cu superioară intuiție, 
dată fiind dimensiunea 
uriașă a materialului in
vestigat, traiectoria acestui 
mod de manifestare artis
tic universal, punctind toc
mai acele aspecte defini
torii pentru conturarea cit

tic din perspective multi
ple. eîteva idei centrale 
fiind urmărite atent pe 
parcursul excursului critic.

Voci critice autorizate au 
acreditat ideea 6ă Alexan
dru Philippide pătrunde In 
continentul criticii prin 
poarta poeziei. Dacă înțe
legem prin aceasta o sen
sibilizare deosebită în fața 
operei, o permeabilitate 
mărită la contactul cu fe
nomenul artistic, chiar și 
refuzul specializării cri
tice. observația pare în
dreptățită și explică dar nu 
justifică trăsăturile 
nante ale partiturii 
critice. Acest mare 
vizionar, hrănit de 
zămislitor de lumi,
surprinzător de fidel, a- 
proape didactic uneori în 
preajma creației altora. In
venția hazardată îi este cu 
desăvirșire străină, ca și 
speculațiile impresioniste 
stirnite de cuvintul scos in 
afara determinărilor tex
tului. Excursul critic, de
parte de a 
înregistrare 
complicată, 
monstrație, 
realizeze în

domi- 
sale 
poet 
visul 
este

rămîne simplă 
de fapte sau 

savantă de- 
tinde să șe 

forme armoni-

ce, în stare nu numai să 
transmită cunoștințe esen
țiale. cu o mare capacita
te selectivă — dar în sub
text stîmește participare, a- 
deziune, concurind îa con
solidarea legăturilor dintre 
ooeră și cititor. Alexandru 
Philippide simte cititorul 
mereu în preajma sa. ca 
pe un auditor căruia 1 se 
dMtăinuie, ii face confi
dențe si-1 invită să parti
cipe. De aceea, aspirația 
perpetuă de a lumina zo
nele absconse sau de a 
reașeza, printr-un gest fi
resc de restituție, fapte, 
înțelesuri deteriorate prin 
circulație și abuz de inter
pretare nu aparține numai 
rigurozității științifice, do
rinței de claritate, ci, în 
cel mai înalt grad, subli
niază natura participativă, 

cri- 
no- 
ro- 
sînt 
ro-

ordonatoare a actului 
tic. Cercetarea unor 
Huni definitorii ale 
mantigmului. cum 
„witz-ul“ și „ironia 
mantică". pentru a aminti 
numai pe acestea, luminea
ză pe deplin caracterul de 
operă deschisă spre cititor 
al criticii practicate de au
tor, dorința permanentă de 
a se face înțeles de acesta. 
Este de fapt o îmbrățișare 
a operei, o apropiere spi
rituală cu sursele esen
țiale în afect, o încrucișare 
de simțiri și, mai ales, o 
întîlnire de suflete cîntă- 
toare în registre anropiate, 
pe portative acordate cu 
chel similare. De aceea 
consonanța criticului cu 
opera investigată este ului
toare, înt.r-atît de uluitoare 
îneît pătrunderea în uni
versul necunoscut al ooe- 
rei se face direct, fără 
popasul din antecameră. 
Criticul îmbrățișează opera 
total, fără a încerca s-o 
rezidească după chipul și 
asemănarea sa, critica șa 
fiind un proces continuu 
de restaurație a operei prin 
revificarea punctelor și su
prafețelor palpabile, 
inserții în esențial, 
sugestie și iluminare, 
ce determină ca cea 
riguroasă analiză să 
întotdeauna < 
unei sinteze.

Critica lui 
Philippide se 
prin realizarea 
modernitate și clasică cum
pănire. Intuind locul criti
cului în preajma poetului, 
conviețuirea lor paradoxală 
sub chipuri diferite în a- 
celași trup, putem conchi
de, parafrazind vorbele 
poetului, că neliniștea lui 
sufletească este însoțită, în 
ce privește glndirea și ex
primarea critică, de o mare 
dorință de ordine și de e- 
chillbru. Semn convingător 
al deplinei realizări în as
pirația spre universali
tate.

prin 
prin 
ceea 
mai 
aibă 

dimensiunile

Alexandru 
dezvăluie 

de o elevată

Emil VASILESCU

Primele secvențe ale a- 
cestui nou film românesc 
stabilesc — într-un prege- 
neric încărcat de sugestii 
— premisele unei acțiuni 
polițiste. Seiful aflat in
tr-un laborator de cerce
tări a fost violat. Obiectul 
infracțiunii : secretul de 
fabricație a unui oțel spe
cial. rezistent și in fața ra
zelor laser. Filmul urmă
rește ancheta întreprinsă, 
de-a lungul a șapte zile, de 
ofițerul de securitate care 
primește misiunea de a-i 
împiedica pe spioni să 
scoată din țară prețioasa 
formulă. Dacă autorul sce
nariului (Nioolae Ștefă- 
nescu) și-a propus să scrie 
o povestire polițistă, re
gizorul Mircea Veroiu pare 
a fi fost preocupat nu atît 
de desfășurarea anchetei 
ca atare, cît mai ales de 
atmosfera narațiunii cine
matografice, de conturarea 
unor caractere, a unor psi
hologii, de definirea - stării 
de spirit a personajelor im
plicate într-o acțiune re
dusă deliberat la funcția de 
simplu pretext.

Există așadar „subiectul" 
brodat în jurul cazului de 
spionaj — un subiect de
al tminteri foarte fragil, a 
cărui inconsistentă e accen
tuată de ignorarea unor ri
gori elementare ale genu
lui. Și există — cumva în 
afara acestui subiect — fil
mul realizat de Mircea Ve
roiu. un film care stă măr
turie consecvenței autoru
lui dramaticei schite cine
matografice „Fefelcaga" 
(din „Nunta de piatră", viu 
comentata ecranizare dună 
AgârbiCeanu) în ce priveș
te căutarea unui stil pro
priu, descoperirea și afir
marea propriei personali
tăți. Ni se pare incontesta
bil că sub acest raport, al 
preocunărilor stilistice, fil
mul „Șapte zile" ar putea 
face obiectul unor intere
sante analize de specialita
te. în sala de spectacol

însă, supus confruntării cu 
publicul, filmul apare — 
în ansamblul 
tradictoriu și 
ză, în pofida 
unor actori

său — con- 
decepționea- 
contribuțiilor 
excelenți și 

existenței a numeroase mo
mente remarcabile 
gine, ca scriitură 
rală.

De fapt, filmul 
ne referim aduce in discu
ție o problemă de ordin 
mai general în 
ră cu condițiile

ca ima- 
regizo-

la care

legătu- 
afirmă-

frabile de-a lungul între
gului film) ; luminile șl 
umbrele, zgomotul și tăce
rile dau tensiune diferitor 
episoade — ca in secvența 
introductivă, cu personajele 
aflate lntr-o așteptare 
plină de „suspens" pe pa
sarela care duce spre la
boratorul de cercetări. Nu
mai că tensiunea este, 
aici, exterioară : „miste
rioasele" personaje nu au 
nici un motiv să se ascundă 
și nu pîndesc pe nimeni,

situația ingrată a bărbatu
lui „acceptat"- in cadrul u- 
nui imposibil menaj în 

■ trei. Soțul tolerant este Dan 
Nicolescu — un personaj 
cam linear-negativ, inter
pretat cu bune mijloace de 
Victor Rebengiuc, dar um
brit de convenționalism și 
(spre final) de unele rizi
bile inabilități de dialog, 
între cei doi-se află Lena, 
femeia grațioasă care se 
consumă intr-un zbucium 
steril — un rol care ne o-
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„Șapte zile
rii talentului în cinema
tografie. Prin excelentă 
artă de public, destinată 
unui consum imediat, fil
mul implică cu necesitate 
un suport de idei, de sub
stanță, capabil să-i deschi
dă drumul spre spec
tatori. Expresivitatea mo
dernă, rafinamentul lim
bajului presupun in ega
lă măsură acest suport — 
este o condiție a cărei sub
apreciere se răzbună întot
deauna, și uneori într-un 
mod decisiv. Ceea ce s-a 
intimplat și în cazul fil
mului „Șapte zile", al că
rui realizator pare total 
absorbit într-un exercițiu 
de caligrafie cinematogra
fică. Oamenii, casele sint 
filmate din unghiuri ade
seori inedite, cu un cult 
al detaliului sugestiv și 
surprinzător (menționăm 
aportul de calitate al tină- 
rului operator Călin Ghibu, 
ale cărui virtuți sînt desci-

ci așteaptă doar ca cineva 
să le deschidă o ușă. Sau 
să-i... filmeze. Mai sint a- 
semenea secvențe realizate 
cinematografic fără cusur, 
dar lipsite de o acoperi
re reală, care nu duc 
nicăieri...

întîmplările trec pe un 
plan secundar — sînt des
cusute și cu o motiva
ție vagă in dramatur
gie. Este adevărat că ac
torul Mircea Albulescu 
creează, in rolul maiorului 
Miu, un personaj care „tre
ce rampa" — tipul omului 
curajos și neînduplecat, a- 
nimat de simțul datoriei, 
în rolul inginerului Mușat, 
actorul George Motoi con
turează, de asemenea, 
tip uman nu lipsit de 
anume relief, încercînd 
alieze trăsăturile care
prea rimează, ale cercetă
torului științific pasionat și 
integru, dar care în viața 
particulară se complace în

un 
un 
să 

nu

feră doar satisfacția de a 
o revedea pe ecran pe Iri
na Petrescu. Sint tipuri in 
genere atent caracterizate 
regizoral, dar i 
imobilizate parcă 
angrenaj dramatic 
se articulează cu 
chip.

Fragilă, diluată 
trem, „povestea" este cvasi- 
inexistentă. iar episoadele 
filmului se desfășoară în- 
tr-un cadru despersonali
zat, lipsit de acele cone
xiuni 
care 
putut 
mane 
tului 
narist 
mobilurile în virtutea că
rora acționează eroul prin
cipal sînt, din această cau
ză, neclare (simțul dato
riei, izvorît din conștiință, 
poate fi confundat uneori 
pe ecran cu pasiunea 
„sportivă" a înfruntării

personaje 
intr-un 

eăre nu 
nici un
la £x-

cu realitățile tării 
— singure — ar fi 
releva sensurile u- 

și sociale ale conflic- 
imaginat de sce- 
și regizor. Chiar

primejdiei. In situații în 
care hazardul pare a avea 
un rol determinant). Este 
o neclaritate de sens care 
se repercutează asupra 
sensurilor întregului film, 
minimallzindu-le. Și cele
lalte personaje pierd ine
vitabil, ca semnificație, din 
pricina izolării artificiale 
de mediul real al existen
tei lor. Ambianța e cenu
șie, vetustă, străzile sînt 
pustii, personajele din pla
nul doi sînt apariții ciuda
te, extrase din lumea azi
lurilor de bătrînl. E lim
pede că regia mizează pe 
un anume insolit al imagi
nii, propunînd spectatoru
lui să descifreze Intenții 
artistice nu întotdeauna șl 
nu neapărat determinate de 
logica narațiunii. Or, sub
stanța rarefiată a povesti
rii cinematografice, debili
tatea ideilor fac, prin 
contrast, ca estetica labori
oasă a filmului să devină 
ostentativă șl să pară a- 
deseori gratuită, ca inten
țiile regiei să depășească 
nu în măsura dorită sta
diul de intenții.

„Șapte zile" e. fără doar 
și poate, o realizare de
concertantă. Un film în 
care naivitățile coexistă cu 
momente de un relief plas
tic deosebit, un film care 
pină la urmă nu este nici 
„polițist", nici ..psihologic", 
nici „de atmosferă", ci este 
cite puțin din toate, intr-o 
alcătuire .ce ni s-a părut 
neconvinoătoare. El poartă 
însă — dincolo de eviden
tele sale neîmpliniri — am
prenta unei personalități 
regizorale interesante, incă 
necristalizate. Cu atit mai 
mult credem că filmul 
acesta poate constitui pri
lejul unor concluzii utile 
maturizării realizatorului 
său, al unei meditații se
vere pe tema finalității crea
ției cinematografice.

D. COSTIN
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Mesaje ale adeziunii 
și aprobării unanime

X

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu,
in legătură cu vizita in America Latină

DIndu-se o înaltă apreciere rezul
tatelor vizitei în America Latină, în 
telegrama Comitetului județean 
TULCEA al P.C.R. se spune :

Sîntem convinși că succesele în
registrate cu prilejul recentei vi
zite vor contribui la ridicarea pe 
un plan superior a relațiilor de co
laborare și prietenie dintre Româ
nia și țările Americiî Latine, la a- 
firmarea cu tot mai multă vigoare 
în viața internațională a principiilor 
de care este animat poporul ro
mân. Folosim și acest prilej pen
tru a vă raporta că, răspunzînd 
mesajului adresat de secretarul ge
neral al partidului, oamenii muncii 
din agricultura județului, desfășu- 
rînd o muncă plină de abnegație, au 
încheiat recoltatul la cultura de 
floarea-soarelui și sînt preocupați 
pentru a încheia în cel mai scurt 
timp însămînțările la culturile de 
toamnă, pentru strîngerea la timp 
și fără pierderi a întregii producții 
de porumb, struguri și legume.

Am trăit mari și puternice senti
mente de satisfacție și mîndrie pa
triotică urmărind dialogurile /vii pe 
are le-ați purtat cu conducătorii 
statelor vizitate, cu mari personali
tăți ale vieții sociale și economice, 
declarațiile comune, acordurile în
cheiate, care toate dau noi dimen
siuni și perspective relațiilor de co
laborare ale României — se arată 
în telegrama comitetului județean 
de partid si Consiliului popular ju
dețean MUREȘ. Ne angajăm și cu 
acest prilej ca, strîngind rindurile 
în jurul partidului, să muncim fără 
preget, cu întreaga noastră capaci
tate pentru a transpune în viață 
marile sarcini politice, economice 
și sociale trasate de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

în telegrama comitetului jude
țean de partid și a Consiliului 
popular județean MARAMUREȘ se 
arată : Vedem în strălucita misiu
ne pe care ați împlinit-o ca sol al 
harnicului popor român o expre
sie. grăitoare a consecvenței cu care 
partidul nostru promovează o poli
tică profund științifică de colabo
rare, înțelegere și cooperare între 
state, de întărire a solidarității cu 
toate forțele revoluționare, demo
cratice și progresiste din întreaga 
lume.

Reafirmăm hotărirea și angaja
mentul unanim al Maramureșului 
de a îndeplini cincinalul în patru 
ani și jumătate, de a traduce în 
viață prețioasele îndemnuri din 
scrisoarea pe care ați adresat-o din 
America Latină.

Comitetului județean CONSTAN
TA al P.C.R. — un profund senti
ment de încredere și mîndrie, a- 
vîndu-vă în fruntea partidului și 
țării pe dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general, militant 
eminent pe plan internațional,
neobosit și dîrz luptător pentru
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor de prietenie cu toate țările 
socialiste, pentru un climat de a- 
propiere și înțelegere între toate 
popoarele. Imensul prestigiu de 
care se bucură țara noastră pe plan 
mondial este rezultatul politicii 
ințifice a partidului nostru, al 
tivității dumneavoastră 
marcabilă 
neabătută 
nară.

Această
ne în telegrama Comitetului jude
țean DOLJ al P.C.R. — constituie 
încă- o expresie a politicii ferme, 
consecvente, dusă de Partidul Co
munist Român și România socia
listă pe plan internațional — po
litică de promovare neabătută a 
principiilor respectării indepen
denței și suveranității naționale, de 
înțelegere și cooperare între state, 
de întărire a solidarității cu toate 
țările angajate pe calea dezvoltării 
independente. Iată de ce, la fel ca 
Întregul nostru popor, considerăm 
vizita dumneavoastră, convorbirile 
pe care le-ați avut cu șefii state
lor și guvernelor respective, cu 
alți dameni politici și de afaceri, 
declarațiile solemne semnate, co
municatele comune, acordurile în
cheiate, precum și toate rezultatele 
obținute ea fiind deosebit de pre
țioase și ca ilustrind concludent 
simpatia și prestigiul de care se 
bucură țara noastră pe toate meri
dianele globului, respectul și înalta 
considerație de care vă bucurați 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, neobosit 
promotor al idealurilor înaintate ale 
omenirii contemporane.

muncii din județul nostru au fost 
In permanență la datorie, n-au 
precupețit nici un efort in a obține 
rezultate cit mai bune.

Dineu Ia Ambasada
în onoarea tovarășilor Emil Bod- 

naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care — la invitația C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea — au parti
cipat la festivitățile de la Phenian, 
prilejuite de cea de-a 25-a aniversare

R. P. D. Coreene
a creării Republicii Populare Demo
crate Coreene, ambasadorul acestei 
țări la București, Li Min Sp, a ofe
rit joi un dineu în saloanele am
basadei.

Au participat tovarășii Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. .al P.C.R.

Dineul s-a desfășurat intr-o atmo
sferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Vizitele președintelui Consiliului Executiv
al R. S. Slovenia

TELEGRAMĂ'

Survolînd teritoriul țării noastre, în drum spre patrie, după vizita 
efectuată în S.U.A., Zulfikar Aii Bhutto, primul ministru al Republicii 
Islamice Pakistan, a adresat tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, o telegramă în care se spune : Am deosebita 
plăcere să vă transmit salutul meu cordial și cele mai bune urări pen
tru sănătatea și fericirea Excelenței dumneavoastră și poporului român 
prieten prosperitate creseîndă. Fie ca în anii următori legăturile strînse 
de prietenie și colaborare care leagă Pakistanul și România să se în
tărească.

Primire la C. C. al P. C. R

ști- 
ac- 
re- 

și
de o 

luciditate politică 
consecvență revoluțio-

vizită istorică — se spu-

în telegrama adresată de Comi
tetul județean VRANCEA al P.C.R. 
se relevă : Cuylntările, interviurile 
acordate cu prilejul vizitei au cu
prins o remarcabilă sinteză a poli
ticii partidului și statului nostru ; 
prin ele ați înfățișat cum nu se 
poate mai bine înaltele năzuințe 
ale poporului român de a-și făuri 
o viață mai bună, de a trăi în pace 
și înțelegere cu toate popoarele 
lumii. Ne folosim de acest prilej 
pentru a vă încredința, mult iubite 
tovarășe Ceaușescu, că toți locui
torii județului nostru vor răsjmnde 
grijii ce o manifestați permanent 
de a asigura țării un loc de frunte 
în rindul națiunilor lumii, prin in
tensificarea eforturilor de a înde
plini în mod exemplar toate sarci
nile ce ne revin.

Pe întreaga perioadă a vizitei, 
toți cei ce muncesc pe aceste me
leaguri au fost stăpiniți de puter
nice sentimente de emoție și bucu
rie pentru căldura, ospitalitatea și 
frumoasele cuvinte de apreciere la 
adresa partidului, a țării și a po
porului român, manifestate de po
poarele țărilor vizitate, demonstrînd 
încă odată prestigiul și aprecierea 
de care se bucură partidul și sta
tul nostru pe plan mondial, politica 
sa externă de pace, securitate și 
prietenie intre popoare — sublinia
ză telegrama adresată de biroul co
mitetului județean de partid și Con
siliul popular județean BRĂILA. 
Ne exprimăm acordul deplin față 
de tot ce ați întreprins în cursul 
vizitei și ne angajăm să muncim 
fără preget pentru a transforma în 
realități mărețele sarcini ce le a- 
vem de înfăptuit în actuala etapă.

Președintele Consiliului Executiv al 
R. S. Slovenia (R.S.F. Iugoslavia), 
Andrei Marinț, împreună cu persoa
nele care il însoțesc in vizita ce o 
întreprinde in țara noastră, a fost 
joi oaspetele colectivului Combinatu
lui pentru industrializarea lemnului 
Pipera.

Parcurgind diferitele secții, oaspe
ții s-au interesat de procesele teh-

nologice, au dat o înaltă apreciere 
produselor, felicltînd 
acestora, pentru măiestria 

în cursul aceleiași zile, 
tele Consiliului Executiv 
Slovenia a vizitat Muzeul 
al Republicii Socialiste

pe creatorii 
lor. 
președin- 
al R. S. 
de istorie 
România, 

precum și unele cartiere ale Capita
lei.

Joi dimineață, tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația partidului Unitatea 
pentru Progres Național — UPRONA 
— din Burundi, oondusă de Ntaho- 
kaja Antoine, membru al C.C. al

UPRONA, ambasador itinerant, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită in țara noastră.

Convorbirea avută cu aoest prilej, 
abordind probleme ale relațiilor bi
laterale intre P.C.R. și UPRONA, s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

I

Sosirea unei delegații guvernamentale
a D. Germane

Întîlnire prietenească cu prilejul 
aniversării proclamării R.P. Chineze

Joi dimineața a sosit în Capitală 
o delegație guvernamentală a Re
publicii Democrate Germane, con
dusă de Otto Arndt, ministrul trans
porturilor, care va duce tratative 
privind încheierea acordului de co
laborare în domeniul aviației civile 
între țările noastre.

La sosire, in Gara de Nord, oas
peții au fost întimpinați de gene
ral de armată Ion Icnită, minis
trul apărării naționale, general-colo
nel Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, Cornel Bu-

rada, adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor, gene
rali șl ofițeri superiori, reprezentanți 
ai conducerii comandamentului a- 
viației civile — „TAROM".

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Democrate Germane 
la București,

★
în cursul aceleiași zile au început 

tratativele între delegațiile guver
namentale ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Democrate 
Germane.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a XXIV-a aniversare a 
proclamării Republicii Populare Chi
neze, la cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-chlneză", 
din comuna Muntenii-Buzău, județul 
Ialomița, a avut loc joi o intllnire 
prietenească a cooperatorilor de aici 
cu membri ai Ambasadei R. P. Chi
neze la București.

La întîlnire au luat parte repre
zentanți ai organelor județene de 
partid șl de stat, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Oaspeții au vizitat cîteva sectoare 
de producție ale acestei puternice 
unități a agriculturii din județul 
Ialomița, s-au întreținut prietenește 
cu țăranii cooperatori. Președintele 
cooperativei, Gheorghe 
bit oaspeților despre 
cooperatorilor pentru 
viață a sarcinilor ce

Ghită, a vor- 
preoeupările 

traducerea in 
le revin din

hotărlrile Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale ale P.C.R., 
despre realizările bune obținute plnă 
acum in direcția sporirii producției 
agricole și creșterii nivelului de via
tă, material și cultural al sătenilor, 
în dezvoltarea șl înfrumusețarea co
munei.

în timpul mesei, oferită de gazde 
în cinstea oaspeților, președintele 
cooperativei și ambasadorul Li Tin- 
ciuan au toastat în sănătatea to
varășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășului Mao Tzedun, a tovarăși
lor din conducerea de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România 
și a Republicii Populare Chineze, pen
tru continua dezvoltare a prieteniei 
dintre cele două partide, țări și po
poare, pentru tot mai mari succese 
în construcția socialistă in Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Chineză.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor Conferinței 
arhitecților din țările balcanice

Dind o Înaltă apreciere politicii 
de largă colaborare internațională 
promovată de partidul și statul 
nostru, argeșenii Înțeleg că cea mai 
înaltă expresie a adeziunii la a- 
ceastă politică o constituie munca 
neobosită pentru Îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de producție 
— relevă telegrama Comitetului 
județean ARGEȘ al P.C.R. Sîntem 
bucuroși să vă raportăm, tovarășe 
secretar general, că pe marile șan
tiere de investiții — care vor ri
dica. și mai mult potențialul eco
nomic al județului — au fost între
prinse acțiuni energice pentru in
tensificarea ritmului de construcții- 
montaj, pentru crearea condițiilor 
ca toate obiectivele să fie date la 
termen în funcțiune. în întreprin
deri s-a muncit cu spor ; țărăni
mea. toți lucrătorii ogoarelor s-au 
fiobilizat energic, reușind să strîn- 
gi pină în prezent o bună parte 
d.n recolta de fructe, struguri, le
gume. zarzavaturi ; s-au creat toate 
condițiile 
octombrie 
cheiat.

Apreciem — se spune în tele
grama Comitetului județean VAS
LUI al P.C.R. — că documentele 
semnate împreună cu șefii statelor 
vizitate corespund întru totul inte
reselor poporului român și ale po
poarelor din America Latină, că 
rezultatele acestei vizite de rezo
nantă internațională sînt străluci
te. Organizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii din județul 
nostru aprobă întru totul vizita 
întreprinsă și rezultatele ei și dau 
o înaltă apreciere contribuției 
dumneavoastră la afirmarea prin
cipiilor politicii externe a Româ
niei pe toate meridianele globului. 
Referindu-se în continuare la legă
tura dintre politica internă și ex
ternă, în telegramă se subliniază : 
Vă raportăm, iubite tovarășe se
cretar general, că și în agricultura 
județului Vaslui s-a intensificat 
activitatea pentru transpunerea in 
viață a sarcinilor reieșite din scri
soarea adresată de dumneavoastră 
organizațiilor de partid, tuturor lu
crătorilor și specialiștilor de pe 
ogoare.

ca plnă cel tlrziu la 10 
semănatul să fie în-

Alături 
noi trăim

de întregul nostru popor, 
— se spune în telegrama

Pe parcursul acestor zile istorice 
am fost în permanență cu gindul 
și inima alături de dumneavoas
tră — se spune în telegrama Co
mitetului județean BOTOȘANI al 
P.C.R. — am încercat un puternic 
sentiment de mîndrie patriotică 
pentru politica externă a României 
și prestigiul ei în rindul națiunilor 
lumii. înțelegînd pe declin că ac
tivitatea pe care o desfășurăm în 
toate domenile vieții economice, 
politice și sociale reprezintă o con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru vă raportăm că, în perioada 
cind vă aflați la mii de kilometri 
de patrie, comuniștii, toți oamenii

Exprimind deplina satisfacție 
pentru rezultatele vizitei în Ame
rica Latină — se arată în tele
grama trimisă de COMITETUL E- 
XECUTIV AL CONSILIULUI U- 
NIIJNII NAȚIONALE A COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE — țărănimea cooperatistă, 
care, alături de întregul popor, a 
urmărit-o cu viu interes, își ma
nifestă și cu această ocazie senti
mentele de adincă recunoștință, de 
înaltă prețuire și admirație pe care 
vi le poartă dumneavoastră, con
ducător încercat al partidului și 
statului, exponentul cel mai fidel 
al năzuințelor și idealurilor între
gii națiuni, al aspirațiilor de liber
tate, pace și progres social. Ne ex
primăm încă odată adeziunea to
tală la politica internă și externă, 
marxist-leninistă. a partidului si 
statului nostru, politică pătrunsă de 
adine patriotism și internaționalism 
proletar militant.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în
treaga țărănime, toți' lucrătorii o- 
goarelor vor munci cu abnegație 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de răspundere care ne 
stau în față, acum la strînsul re
coltei, pentru progresul si înflorirea 
agriculturii noastre socialiste.

★
Pe adresa Comitetului Central al 

partidului au continuat să soseas
că. în afară de telegramele publi
cate, un, număr mare de mesaje și 
scrisori în care comitete municipa
le și orășenești de partid, colecti
vele unor întreprinderii instituții, 
cooperative agricole, numeroși ce
tățeni de diferite profesii și vîrste 
își exprimă satisfacția față de re
zultatele vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în America Latină, ade
ziunea deplină la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru.

La București s-au încheiat lucră
rile celei de-a IV-a Conferințe a 
arhitecților din țările balcanice eu 
tema „Dezvoltarea contemporană a 
orașelor și integrarea valorilor arhi
tecturale urbanistice existente'1. Au 
participat delegații de specialiști din 
Bulgaria, Cipru, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia șl România.

Dezbaterile, care au avut Ioc cu 
acest prilej, au evidențiat eforturile 
deosebite ce se fac în țările balca
nice pentru modernizarea și dezvol
tarea centrelor urbane, conservarea 
și punerea in valoare a monumen
telor arhitectonice și istorice, a me
diului ambiant. Conferința a oferit 
posibilitatea unui prețios schimb de 
experiență intre specialiști, dezbateri 
largi pe probleme din dome
niul arhitecturii de mare actualitate, 
menite să concure la înfrumuseța
rea vieții omului.

în numele Uniunii Internaționale

a Arhitecților, arh. Metodi Pissarski, 
vicepreședinte al acestui for. a adre
sat mulțumiri guvernului român 
pentru oondițiile create desfășurării 
reuniunii.

Joi dimineață, membrii delegații
lor de peste hotare, Însoțiți de ar- 
hitecți români, au început o excursie 
de documentare in București. Pitești. 
Curtea de Argeș, Sibiu. Sighișoara 
și Brașov.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

bazele principiale pe care țara 
noastră acționează, condițiile pro
pice pe care le-a creat structura 
economico-juridică în domeniul 
cooperării economice.

Năzuința comună spre dezvolta
rea economică s-a materializat în 
acordurile economice realizate în 
timpul vizitei. Faptul că, intr-un 
interval scurt, au fost perfectate, 
încheiate și semnate un număr de 
peste 40 de înțelegeri bilaterale cu 
caracter economic — acorduri co
merciale și de cooperare, convenții, 
protocoale etc. — vorbește de la 
sine despre 
fructuos, al activității desfășurate.

Se cuvine relevat, ca una din ca
racteristicile înțelegerilor realizate, 
faptul că sint acorduri de lungă du
rată, ceea ce imprimă schimburilor 
reciproce, acțiunilor de cooperare 
un caracter de stabilitate și des
chid o amplă perspectivă.

Este, de asemenea, remarcabil 
faptul că acțiunile de cooperare 
convenite vizează domenii de larg 
interes reciproc, cum sint dome
niile petrolier, minier. geologic, 
energetic, al construcțiilor de ma
șini, agricultura. Acestea sînt do
menii in care economiile partene
rilor sînt complementare și. deci, 
unde cooperarea prezintă un larg 
cîmp de acțiune.

Demn de relevat este, de aseme
nea, faptul că aceste acorduri, de
parte de a se limita la forma tra
dițională a schimburilor comercia
le, promovează acele forme noi, 
moderne, de cooperare pe care via
ța le recomandă ca fiind deose
bit de avantajoase pentru ambele 
părți, cum sînt cooperarea in in
dustrie, în explorarea și exploata
rea bogățiilor solului și subsolu
lui, in folosirea cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane — adică 
forme de natură să promoveze ac
celerarea progresului economic în 
țările respective. Asemenea acțiuni 
de cooperare au fost inițiate In do
meniul minier cu Cuba, Venezuela, 
Ecuador și Peru, în domeniul pe
trolier cu Venezuela. Ecuador, în 
domeniul agroindustrial cu Costa 
Rica, Venezuela, Columbia ș.a. în-

tre aceste forme noi, moderne, se 
include și aceea a societăților mix
te — formă specifică pe care 
România o promovează în scopul 
realizării unei cooperări active în 
producție și comerț, in condiții care 
asigură părților avantaje reciproce, 
cu respectarea deplină a suvera
nității naționale. Astfel, a fost în
cheiat un acord privitor la consti
tuirea unei societăți mixte pentru

intereselor vitale ale poporului 
român, ca si intereselor întăririi 
pozițiilor socialismului în lume.

Trebuie subliniat în mod deose
bit că la baza tuturor înțelegerilor 
și convențiilor încheiate au fost a- 
sezate principiile noi de colaborare 
internațională — respectul inde
pendentei si suveranității națio
nale, deplina egalitate in drepturi, 
avantajul reciproo — principii pe

caracterul laborios,

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit 

ușor. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros. Izolat, în nordul Moldo
vei, în cursul dimineții, s-a semna
lat burniță. Vintul a suflat slab 
pină la potrivit, prezentînd intensi
ficări locale în sudul Transilvaniei, 
Dobrogea și zona de munte. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila în
tre 16 grade la Suceava și Bîcleșu și 
30 de grade la Tg.-Mureș și Dum
brăveni. Pe alocuri, dimineața, în 
Transilvania și Maramureș s-a pro
dus ceață.

Timpul probabil pentru 29, 30 sep
tembrie și 1 octombrie. în țară : 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi temporare în nordul 
și estul țării și locale în rest. Vîntul 
va prezenta intensificări de scurtă 
durată. Temperatura aerului va con
tinua să scadă ușor. Minimele vor 
fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 15 și 25 de grade, 
în București : Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Ploaie de scurtă 
durată. Vînt cu intensificări. Tempe
ratura în scădere ușoară.

truirea în comun de obiective in
dustriale de prim rang, cum ar fi 
întreprinderile de mașlni-unelte, 
sînt menite, prin asistenta tehnică 
pe care o vor acorda specialiștii 
români, să contribuie la formarea 
de cadre naționale. Prin toate a- 
cestea. acordurile semnate răs
pund unor deziderate și interese 
majore ale popoarelor din țările 
vizitate, preocupărilor lor pentru

0 largă deschidere colaborării economice
a României cu țările latino-americane

fabricarea de mașini-unelte în 
Peru ; totodată, se prevede înfiin
țarea unor societăți mixte în Co
lumbia în domeniile petrolier, mi
nier și al industriei textile ; in 
Venezuela, în domeniile fabricării 
de mașini și utilaje petroliere, al 
bumbacului și industriei textile. 
Totodată, <J serie de prevederi ca, 
de pildă, acordarea reciprocă a 
clauzei națiunii celei mai favoriza
te in ansamblul relațiilor economi
ce, sînt de natură să sporească im
portanța pe care documentele în
cheiate o au pentru amplificarea 
schimburilor comerciale și a acti
vității de cooperare.

în baza acordurilor și acțiunilor 
de cooperare convenite, tara noas
tră va obține produse necesare e- 
conomiei naționale pentru realiza
rea obiectivelor planurilor cinci
nale și de perspectivă, pe care ni 
16-am propus : strîns legate de 
programul dezvoltării eoonomiei 
noastre naționale, acordurile înche
iate corespund intereselor con
strucției socialiste în patria noas
tră, creșterii și îmbunătățirii ni
velului de trai al poporului. în
treaga colaborare cu țările respec
tive răspunde în cel mai înalt grad

care România le afirmă si le a- 
plică în întreaga sa activitate in
ternațională. Promovarea acestor 
principii este menită să asigure 
relațiilor economice premisele 
cele mai bune de dezvoltare, co
respunzător cu interesele funda
mentale ale partenerilor.

Pentru popoarele țărilor Amerî- 
cii Latine dezvoltarea cooperării 
pe asemenea baze are o semnifi
cație deosebită, prezintă un interes 
particular. Ea este menită să spri
jine eforturile acestor țări spre 
valorificarea superioară a resurse
lor lor naturale în interesul pro
priei dezvoltări, să favorizeze de
pășirea situației de monocultură 
sau monoproductie în care au fost 
menținute economiile celor mai 
multe dintre ele, să contribuie la 
făurirea si dezvoltarea industriei 
proprii și a unor economii diver
sificate, la consolidarea indepen
dentei și suveranității lor națio
nale. Din acest punct de vedere, 
este de menționat că acordurile 
încheiate acum cu România vi
zează sprijinirea efortului propriu 
al țărilor respective in crearea 
unor ramuri principale ale econo
miilor acestor țări, prevăd cons-

un progres economic substanțial 
și rapid.

Semnificația acordurilor econo
mice încheiate nu se oprește la 
cadrul bilateral ; prin principiile 
juste, echitabile pe care le promo
vează, prin avantajele 
care decurg din ele, aceste 
geri definesc un exemplu 
lății noi, de colaborare cu 
rat rodnică și eficientă, de 
reciproe și întrajutorare in 
comună pentru progresul fiecărei 
națiuni, pentru abolirea definitivă
a

reciproce 
înțele- 
de re
ad cvă- 
spri.iin 

lupta

politicii imperialiste de domina-

Sosirea unei delegații a Ministerului 
învățămintului și Științei din R. F. Germania
La invitația Ministerului Educației 

și învățămintului, joi a sosit in Ca
pitală o delegație condusă de prof, 
dr. Klaus von Dohnanyi, ministrul 
federal al învățămintului și științei 
din Republica Federală Germania.

La sosire, pe aeroportul • Otopeni, 
delegația a fost salutată de Paul Ni- 
culescu-Mizil, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul educa
ției șl învățămintului.

A fost de față Volkmar von Arnim, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
Republicii 
București.

Federale Germania

★
aceleiași zile, oaspeții

al 
la

au
co-

în seara
asistat la un concert susținut de 
rul „Madrigal" și studenți ai conser
vatorului „Ciprian Porumbescu".

Cronica
Joi dimineața s-a înapoiat în Ca

pitală tovarășul Vasile Patilineț, 
ministrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, care a 
făcut o vizită in U.R.S.S., la invita
ția conducerilor Ministerului Indus
triei Forestiere și de Prelucrare a 
Lemnului și Ministerului Industriei 
Celulozei șl Hirtiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul român a fost întîmpinat 
de Mihai Suder, ministru-seoret.ar de 
stat la Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de construcții, 
de alți membri ai conducerii minis
terului.

Erau prezenți V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Ambasadorul R. P. Polone Ia Bucu

rești, Jaromir Ocheduszko, a oferit 
joi un cocteil cu prilejul prezenței 
unei delegații de cineaști din țara 
sa la „Zilele filmului din R. P. Po
lonă", manifestare organizată sub 
auspiciile Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste.

★
în cadrul schimburilor de expe

riență în domeniul agriculturii din
tre România și Uniunea Sovietică, 
in perioada 17—27 septembrie ne-a 
vizitat țara o delegație de specia
liști sovietici, condusă de I. A. Ko- 
lomieț, prim-adjunct al ministrului 
agriculturii al R.S.S. Ucraineană.

dictat, pentru o politică 
de înțelegere si conlucrare 
toate popoarele si statele

Nicolae 
inclusiv 
referit.

tic si 
nouă, 
între 
lumii.

Vizita tovarășului 
Ceaușescu. rezultatele ei. 
acordurile la care ne-am
marchează o etapă nouă si impor
tantă în dezvoltarea legăturilor e- 
conomice ale tării noastre ; ele 
promovează o deschidere spre un 
continent în plin proces de renaș
tere. de afirmare si de dezvoltare 
economică și socială. Poporul nos
tru salută cu un sentiment de 
profundă solidaritate această des
chidere. Acum, după ce aceste a- 
corduri au fost încheiate. România 
își afirmă hotărirea fermă de a le 
aduce la îndeplinire.

....VOM FACE TOTUL — a de
clarat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— PENTRU A REALIZA ÎN CELE 
MAI BUNE CONDIȚII TOATE 
ACESTE ACORDURI. DEOARE
CE ELE CORESPUND PE DE
PLIN INTERESELOR POPOARE
LOR NOASTRE, CAUZEI SOCIA
LISMULUI. CAUZEI PĂCII ȘI 
COLABORĂRII ÎNTRE POPOA
RELE LUMII". Acesta este un an
gajament la care subscrie întregul 
nostru popor. Firește, împlinirea 
lor reclamă o intensă activitate 
din partea tuturor instituțiilor și 
organelor vizate, din partea între
prinderilor, a muncitorilor. ingi
nerilor și tehnicienilor care con
cură. prin munca lor, la realizarea 
prevederilor lor. Tocmai de a- 
ceea Hotărirea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. prevede :

„Comitetul Executiv aprobă în unanimitate rezultatele 
vizitei, documentele semnate, acordurile și înțelegerile în
cheiate care corespund întru totul intereselor poporului ro
mân, ale popoarelor latino-americane, ale cauzei colaborării 
și păcii în lume.

Comitetul Executiv trasează Consiliului de Miniștri, minis
terelor și organizațiilor economice sarcina de a‘ întreprinde 
imediat toate măsurile necesare pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a prevederilor acestor acorduri și înțe
legeri, referitoare la dezvoltarea colaborării și cooperării cu 
aceste țări, în domeniile convenite : petrolier, minier, geolo
gic, energetic, al construcțiilor de mașini, agriculturii etc.“.

•I • zilei a

în cursul șederii în România, oas
peții au vizitat unități de producție 
și cercetare din Capitală și din țară, 
s-au intilnit cu specialiști români 

. din diverse domenii ale agricultu
rii. Delegația sovietică a fost 
primită de Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor. Cu aoest prilej 
a avut loc o informare asupra prin
cipalelor rezultate obținute in dez
voltarea agriculturii din cele două 
țări, abordîndu-se totodată proble
me legate de extinderea în conti
nuare a cooperării, reciproc avanta
joase. pe planul producției și al cer
cetării în agricultură și în industria 
alimentară.

★
Joi a părăsit Capitala îndreptin- 

du-se spre Helsinki delegația Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii, care va participa Ia Conferin
ța internațională de solidaritate cu 
lupta poporului din Chile. Delegația 
este formată din Sanda Rangheț, se
cretar al comitetului, și prof. univ. 
dr. Paul Alexandru Georgescu.

★
La București au inceput joi lucră

rile celei de-a III-a Conferințe' na
ționale de patologie infecțioasă, ma
nifestare care reunește numeroși 
specialiști din țară, precum și din 
Anglia. Cehoslovacia, R. P. Chine
ză. R. D. Germană, Iugoslavia, R. D. 
Vietnam, Ungaria.

★
Joi după-amiază a părăsit defini

tiv țara noastră Soji Williams, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Federale Nige
ria in Republica Socialistă România.

★
Joi după-amiază a sosit la Bucu

rești Frederico Carlos Carnauba, noul 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar 
a Braziliei 
România.

al 
in

Republicii Federative 
Republica Socialistă

★
R.P. Ungare la Bucu-Ambasadorul 

reștl, Ferenc Martin, a oferit joi un 
dineu cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației Sfatului popular

al orașului Budapesta, condusă de 
Szâpvolgyi Zoltân, președintele Co
mitetului executiv.

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, mem
bri ai Comitetului executiv al con
siliului popular municipal, funcțio
nari superiori din M.A.E.

în cursul zilelor de miercuri șl joî, 
oaspeții au vizitat obiective indus
triale și social-culturale din județul 
Argeș și s-au întîlnit cu membri ai 
organelor locale de stat.

★
Cu prilejul Zilei armatei populare 

ungare, joi după-amiază a avut loc 
la Casa centrală a armatei o adu
nare, la care au luat parte generali 
și ofițeri, maiștri militari și subofi
țeri din garnizoana București. Adu
narea a fost deschisă de generalul 
maior Dumitru Fotescu. Despre în
semnătatea acestui eveniment a vor
bit colonelul Toth Endre, atașat mi
litar aero și naval al R. P. Ungare 
la București. Particlpanții au vizio
nat apoi o foto-expoziție, înfățișind 
aspecte din activitatea militarilor 
maghiari, precum și filma realizate 
de cineaști din R. P. Ungară,

★
La invitația Federației cehoslova

ce a combatanților antifasciști, joi a 
plecat la Praga o delegație a Comi
tetului foștilor luptători antifasciști 
și a Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist, 
pentru a participa la acțiunile or
ganizate în cadrul Săptăminii luptei 
contra fascismului și a războiului, 
ce vor avea loc între 27 septembrie 
și 1 octombrie a.c.

★
Sub auspiciile Comitetului națio

nal pentru apărarea păcii, joi a avut 
loc in Capitală o manifestare con
sacrată împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui Alberto Santos Dumont, 
inginer și aeronavigator brazilian, 
personalitate înscrisă in calendarul 
marilor aniversări recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii și 
U.N.E.S.C.O. pe anul 1973.

(Agerpres)
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Sportivi români in competiții internaționale
• SUCCESUL POLOIȘTILOR 

D1NAMOV1ȘT1 
LA BUDAPESTA

Cea de-a 13-a ediție a Dinamo- 
viadei de polo pe apă s-a încheiat, 
la Budapesta, cu victoria echipei Di
namo București, care a terminat ne
învinsă competiția, cîștigind toate 
cele 5 meciuri susținute. Pe locul se
cund s-a clasat formația Dozsa (Un
garia), iar locul trei a fost ocupat de 
Dinamo (U.R.S.S.).

în ultimul joc, poloiștii de la Di
namo București au întrecut cu sco
rul de 8—4 (2—1, 2—1, 2—1, 2—1) for
mația poloneză Gwardia. Din nou 
cel mai eficace jucător al echipei ro
mâne a fost Dinu Popescu, care a 
înscris 4 goluri.

Alte rezultate din ultima zi : Dyna
mo (R. Dz Germană) — Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) 
3—1) ; Dozsa 
(U.R.S.S.) 7—6

13—2 (4—0, 3—0, 3—1, 
(Ungaria) — Dinamo 

(2—0, 4—3, 0—1, 1—2).
ATLETIC• CONCURS 

PE STADIONUL 
,,REPUBLICII”

Stadionul „Republicii" din Capitală 
va găzdui, duminică dimineață, cu în-

concursul lnter- 
dotat cu „Cupa 
competiție și-au 
sportivi și spor-

cepere de la ora 10, 
național de atletism 
metalul". La această 
anunțat participarea
tive din Cehoslovacia, Italia și Polo
nia. De asemenea, la startul întrece
rilor vor fi prezenți atleți și atlete 
de la cluburile bucureștene Dinamo, 
Steaua și Metalul, care cuprind în 
echipele lor numeroși componenți ai 
lotului național.

Ieri după-amiază, pe stadionul 
Giulești, in cadrul manifestări
lor prilejuite de împlinirea a 50 
de ani de la înființarea clubului 
sportiv Rapid București, s-a 
disputat meciul internațional de 
fotbal dintre echipa clubului 
sărbătorit și formația braziliană 
A.B.C. Natal. Victoria a reve
nit fotbaliștilor rapidiști, cu 
scorul de 4—0 (2—0). Autorii 
golurilor : Neagu (2), Bartales 
și Năsturescu.



ESTE NECESAR CA PRINCIPIUL UNIVERSAIITĂTII SA STEA 
EA BAZA VIITORULUI SISTEM MOHTAB INTERNATIONAL
Cuvîntarea șefului delegației române la sesiunea anuală a F.M.I. și B.I.R.D.

Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O. N. U.

NAIROBI 27 (Agerpres). — Joi 
au continuat in capitala Kenyei — 
Nairobi — lucrările sesiunii anuale 
a Fondului Monetar International 
(F.M.I.) și a Băncii Internationale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.). In ședința de dimineață 
a luat cuvîntul șeful delegației ro
mâne, participante la lucrări, Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor.

In cuvîntul său, ministrul român 
a subliniat că în viata internațională 
îsi face loc un nou curs spre destin
dere. spre cooperare în solutionarea 
problemelor de interes comun și că 
progresul material și spiritual al 
fiecărui popor poate fi realizat mai 
bine în condițiile unei strinse co
laborări cu celelalte popoare ale 
lumii, pe baza principiilor indepen
denței, suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, ega
lității în drepturi și avantaiului 
reciproc.

Apreciind rolul F.M.I. și B.I.R.D. 
la stabilitatea și dezvoltarea relațiilor 
economice și financiare internațio
nale. el a arătat că aceste instituții 
pot avea o contribuție tot mai mare 
in măsura în care ele vor asigura 
condițiile pentru ca toate tarile, 
mari, mici sau mijlocii, dezvoltate 
sau în curs de dezvoltare, să parti
cipe efectiv și în mod egal la pro
cesul de elaborare si adoptare a de
ciziilor de interes comun.

In continuare, ministrul român » 
arătat că aderarea României la a- 
ceste două instituții, ca de altfel și 
la G.A.T.T. și la alte organisme in
ternaționale. se înscrie pe coordona
tele politicii externe pe care Româ
nia o promovează cu consecvență, de 
dezvoltare multilaterală a colaboră
rii cu toate statele lumii.

Considerăm — a spus vorbitorul 
— că se impune să se găsească noi 
căi și mijloace care să asigure țări
lor în curs de dezvoltare, indiferent 
de sistemul lor social-economic sau 
de așezarea lor geografică, un acces 
mai rapid și efectiv la fondurile 
destinate finanțării dezvoltării, să li 
se acorde intr-o măsură mai mare 
credite cu dobîndă avantajoasă și pe

■ ■■■■■■■■■ ■■■
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Convorbiri R.D.G.-RJ.G.
La Berlin au fost continuate con
vorbirile in vederea încheierii unui 
acord între R. D. Germană și R. F. 
Germania în domeniul ocrotirii sănă
tății. In același timp, la Bonn au fost 
reluate tratativele dintre R.D.G. și 
R.F.G. privind încheierea unui acord 
referitor la poștă și telecomunicații.

Primul ministru al Japo
niei, Kakuei Tanaka, aflat în vi
zită în Franța — prima etapă a tur
neului său politic european — a 
avut, joi, la Paris, o întrevedere cu 
omologul său francez, Pierre Mess
mer.

Ansamblul „Pandelașul" 
din Medgidia, participant la primul 
festival balcanic de folclor, organi
zat la Pireu, a fost îndelung aplau
dat de miile de spectatori prezenți 
la teatrul de vară Skilitsion. Ca ur
mare a succesului deosebit, ansam
blul a fost solicitat să prezinte încă 
două spectacole la Castella-Pireu.

0 nouă linie de naviga
ție. In portul american Baltimore 
a avut loc, la bordul navei sovie
tice „Novomoskovsk", ceremonia 
inaugurării unei noi linii de navi
gație Balt-atlantice, care leagă por
turile sovietice de la Marea Balti
că cu porturile de pe litoralul estic 
al S.U.A. După cum relevă agenția 
T.A.S.S., este de așteptat ba, în ca
drul mărfurilor transportate pe noua 
linie, o pondere considerabilă să re
vină livrărilor de utilaj greu indus
trial destinat întreprinderii sovieti
ce „Kamaz" — marea uzină sovie
tică de autocamioane care se con
struiește pe rîul Kama.

Cunoscuta actriță italia
nă Anna Magnani a dece
dat, în vîrstă de 65 de ani, într-o 
clinică din Roma. Protagonistă a nu
meroase filme ce au intrat în. arhiva 
de aur a celei de-a 7-a arte, Anna 
Magnani a cucerit premiul Oscar pen
tru interpretare în 1955.

La Paris a avut loc j°’0 con“ 
ferință de presă a președintelui Fran
ței, Georges Pompidou, care s-a refe
rit la o serie de probleme interna
ționale și unele aspecte ale situației 
interne.

EVOLUȚIA 
CONFLICTULUI 

ANGLO-ISLANDEZ
REYKJAVIK 27 (Agerpres). — La 

Reykjavik s-a anunțat oficial că Is
landa va rupe relațiile diplomatice 
cu Marea Britanie dacă, pînă la 3 
octombrie, guvernul britanic nu va 
ordona retragerea tuturor navelor 
sale aflate in limitele zonelor de 
pescuit islandeze. Decizia de a 
adresa Marii Britanii un ultimatum, 
a fost luată în cursul ședinței de joi 
a. cabinetului islandez, .prezidată de 
premierul Olafur Johannesson.

Hotărirea guvernului a fost făcută 
cunoscută și prin intermediul unui 
interviu al premierului islandez, a- 
cordat agenției United Press Inter
national, în care acesta precizează 
că relațiile diplomatice cu Marea 
Britanie vor fi rupte în cazul în 
care navele de pescuit și fregatele 
britanice ce operează în limitele de 
50 de mile ale zonelor naționale de 
pescuit ale Islandei nu vor fi eva
cuate. 

termen mai îndelungat. De aseme
nea, una din problemele majore 
constă in sporirea finanțării pentru 
dezvoltarea industriei și a altor ra
teuri ale producției materiale care 
să permită valorificarea superioară 
a resurselor materiale, formarea de 
cadre, introducerea progresului teh
nic în economie. Ridicarea potenția
lului economic al țărilor în curs de 
dezvoltare va permite, totodată, asi
gurarea resurselor financiare și va
lutare necesare rambursării credi
telor și crearea unor resurse proprii, 
destinate dezvoltării echilibrate a 
economiilor naționale.

In acest context, România, ca țară 
socialistă în curs de dezvoltare, se 
■socotește și ea îndreptățită să bene
ficieze pe o bază nediscriminatorie 
de facilitățile oferite țărilor în curs 
de dezvoltare, dîndu-i-se astfel po
sibilitatea de a potența propriile sale 
eforturi de ridicare a economiei și 
standardului de viață pc o treaptă 
superioară.

Referindu-se la proiectul de refor
mă a sistemului monetar internațio
nal, vorbitorul a subliniat că, întru
nit relațiile economice contemporane 
arată că toate țările lumii siint inte
resate în găsirea unor soluții unanim 
acceptabile pentru problemele majore 
ale relațiilor valutar-financiare inter
naționale, considerăm necesar ca la 
baza viitorului sistem monetar inter
național să stea principiul universa
lității. Convingerea noastră este că 
stabilitatea și eficiența sistemului 
șint condiționate de realizarea unei 
înțelegeri generale care să ia în con
siderare interesele tuturor statelor 
participante la circuitul economic 
mondial, indiferent de sistemul so
cial-economic, de nivelul dezvoltării 
economice.

Mutațiile economice și politice pro- 
funde_ intervenite pe arena interna
țională au determinat o interdepen
dență mult mai strînsă între proble
mele monetar-financiare și cele co
merciale. De aceea, funcționarea în 
bune condiții a viitorului sistem mo
netar internațional este strîns legată 
de realizarea premiselor necesare

0 nouă ședință din cadrul 
consultărilor dintre cele două părți 
sud-vietnameze a avut loc în subur
bia pariziană La Celle Saint-Cloud.

Ca urmare a furtunilor 
oare s-au abătut asupra Romei și a 
împrejurimilor ei, patru persoane 
și-au pierdut viața și alte 20 au fost 
rănite. Aproximativ 4 000 de locui
tori din Modena, in provincia Emi
lia, au rămas fără adăpost. Pagu
bele materiale sînt estimate la mai 
multe miliarde de lire italiene. Fur
tunile au provocat pagube importan
te și în Toscana, Veneția și Sar
dinia.

Conferința miniștrilor eu
ropeni ai amenajării terito
riului s-a deschis în localitatea 
franceză Grande Motte. Participă mi
niștrii de resort din 17 țări euro
pene membre ale Consiliului Euro
pei și, cu titlu de observatori, re
prezentanți ei Finlandei, Iugoslaviei 
și Spaniei.

tn ziarul nostru de ieri a fost publicat comunicatul Partidului 
African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.) privind proclamarea Republicii Guineea-Bissau, ho- 
tărîre adoptată in cadrul primei sesiuni a Adunării Naționale Popu
lare, desfășurată in zonele eliberate ale țării. Redăm mai jos citeva 
din cele mai importante date privind noul stat independent.

Coordonate geografice : Situat în 
vestul continentului, intre Republica 
Guineea și Senegal, noul stat are o 
suprafață totală de 40 054 kmn (in 
care este inclusă suprafața arhipela
gului Bijagos, insula Bolama si Insu
lele Capului Verde). Populația ; a- 
proximativ 800 000 locuitori.

Date istorice : După ce la mijlocul 
secolului al XV-lea expedițiile lui 
Henric Navigatorul aduc primii 
sclavi din vestul Africii, portughezii 
își stabilesc puncte întărite in a- 
ceastă regiune a continentului, con- 
tinuînd timp de secole o barbară 
vînătoare de oameni. Populația afri
cană a opus o dîrză rezistentă co
tropitorilor.

• în 1954 apar primele organiza
ții ale populației africane care iși 
propun să pregătească lupta pentru 
eliberarea tării.

• In 1956 un grup de patrioti. între 
care Amilcar Cabral. Luis Cabrai, 
Aristide Pereira, au pus bazele 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau si Insulele Capu
lui Verde. Acest partid a organizat 
apoi o serie de greve și acțiuni îm
potriva dominației coloniale.

• în septembrie 1959. după masa
crul comis de colonialiști împotriva 
greviștilor de la Pijiguti. o confe
rință a P.A.I.G.C. hotărăște pregăti
rea luptei armate pentru eliberarea 
tării.• La 23 ianuarie 1963, patrioții gui- 
ngezi au atacat tabăra militară de 
la Fulakung. căreia i-au urmat alte 
acțiuni ce au vestit începutul luptei 
armate, fiind eliberate treptat în
tinse zone ale tării.

• August 1967. Intr-un interviu 
acordat „Scinteii". Amilcar Cabrai 
declară : „Pe teritoriul eliberat au 
luat ființă 150 de școli. în timp ce 
portughezii nu au construit în toată 
perioada dominației lor decît 45 de 
scoli apartinind misionarilor cato
lici și 11 școli oficiale. Școlile noas
tre sînt frecventate de 15 000 de 
elevi". (O statistică publicată de
O. N.U. releva , că în această tară 
analfabetismul a fost de 99 la sută).

• La mijlocul anului 1968,
P. A.I.G.C. face cunoscut că aproxi
mativ 60 la sută din teritoriul tării 
a fost eliberat. Prin atacarea aero
portului Bissau se aunța o nouă 

pentru dezvoltarea normală a comer
țului mondial, prin înlăturarea barie
relor tarifare, a restricțiilor și dis
criminărilor.

De asemenea, este deosebit de im
portant ca măsurile economice, fi
nanciare și monetare, inclusiv modi
ficarea parităților și cursurilor, me
nite să echilibreze balanțele de plăți, 
să fie luate de fiecare țară în parte, 
ținînd seama atit de interesele pro
prii, cit și de cele ale bunei funcțio
nări a sistemului monetar interna
țional în ansamblu. în același timp, 
pentru asigurarea unui sistem sta
bil și echitabil, - considerăm necesar 
— a arătat vorbitorul — ca la baza 
lui să stea reguli convenite, care să 
fie respectate de toate țările.

Un element important al reformei 
îl constituie problema rezervelor va
lutare. Noi susținem ca mijloacele 
de rezervă să se bazeze pe reali
tăți economice, pe valori materiale, 
pe criterii și pe reguli convenite, 
astfel incit să asigure atît lichidita
tea globală necesară nevoilor des
fășurării schimburilor comerciale, cit 
și stabilitatea puterii de cumpărare 
a instrumentelor de rezervă.

In încheiere, ministrul român și-a 
exprimat speranța că eforturile care 
se cer în continuare pentru defini
tivarea proiectului de reformă vor fi 
depuse intr-un spirit de cooperare 
și că ele vor fi încununate de succes, 
asigurînd elaborarea unui sistem 
care să faciliteze dezvoltarea resur
selor productive ale tuturor țărilor 
și creșterea echilibrată a comerțu
lui mondial.

GENEVA

Conferința europeană 
pentru securitate 

și cooperare
GENEVA 27. — Corespondență de 

la C. Vlad : Diversele organe de lu
cru ale fazei a doua a Conferinței 
europene pentru securitate și coope
rare și-au continuat, în cursul zilei 
de joi. activitatea. Dezbaterile din 
subcomisii s-au referit la diferitele 
aspecte privitoare la punctul al doi
lea de pe ordinea de zi a conferin
ței — cooperarea în domeniile comer
țului, industriei, științei' și tehnicii, 
precum și la punctul al treilea — 
cooperarea în domeniile cultural, al 
educației, al informației și al contac
telor umane.

Memorandumul guvernului R. P. D. Coreene

GUINEEA-BISSAU

Un nou stat independent 
pe harta Africii 

REPUBLICA
GUINEEA-BISSAU

NEW YORK 27. — Trimisul spe
cial Agerpres, V. Martalogu. trans
mite : Luînd cuvîntul la Națiunile 
Unite, cancelarul vest-german Willy 
Brandt a afirmat că, prin admiterea 
în O.N.U., poporul și guvernul vest- 
german înțeleg să-și asume — pe 
baza convingerilor și a posibilităților 
proprii — o parte a responsabilități
lor pe plan politic mondial. El 
a apreciat că factorul decisiv și 
necesar creării destinderii în cen
trul Europei a fost renunțarea 
consecventă la recurgerea la for
ță pentru atingerea anumitor sco
puri, pentru promovarea intere
selor sau tranșarea unor divergențe 
de opinie. „Tratatele de la Moscova 
și Varșovia, tratatul privind bazele 
relațiilor cu R.D.G., acordul cvadri- 
partit. asupra Berlinului occidental și 
în curînd — sperăm — tratatul deja 
negociat cu Cehoslovacia au la bază 
nerecurgerea la utilizarea forței" — 
a adăugat cancelarul vest-german.

Șeful guvernului vest-german s-a 
pronunțat pentru definirea unui cod 
de responsabilități și obligații, 'că
ruia să i se supună puterile atomice, 
ca și a unui sistem corespunzător 
de acorduri internaționale, care să 
oblige toate statele' să renunțe, în 
cadrul relațiilor dintre ele, la ame
nințarea sau la folosirea forței, in
diferent dacă posedă sau nu arme 
atomice. ..Singura excepție legală, a 
apreciat Willy Brandt, este cea cu 
privire la dreptul natural la legi
timă apărare, individuală sau colec
tivă, prevăzut de Carta O.N.U.".

Cancelarul și-a încheiat discursul 
printr-un apel adresat tuturor sta
telor membre ale O.N.U. pentru eli
minarea conflictelor, oontrolarea 
înarmărilor, pentru recunoașterea 
principiilor și normelor dreptului in
ternațional ca fiind singurele teme
lii ferme ale relațiilor dintre state, 
pentru eliminarea ultimelor vestigii 
ale colonialismului, pentru garanta
rea drepturilor și libertăților funda
mentale ale omului.

In intervenția sa, ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii, Alee 
Douglas-Home, a abordat în esență 
două probleme : aceea a atmosferei 
de destindere din lume, cu referire 
la „relațiile est-vest“, și cea a de
calajului economic dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvol
tare.

Abordînd prima dintre aceste ches
tiuni, șeful diplomației britanice a 
apreciat că, în decursul anilor, „con
fruntarea rigidă dintre marile pu
teri și permanenta escaladare a for
ței și contraforței nu numai că' au 
fost surse de grav pericol pentru 
omenire, dar au influențat negativ 
dezvoltarea economică și a națiuni
lor aflate mai departe de acest con
flict". Douglas-Home a apreciat că o 
serie de elemente noi, intervenite 
mai ales în ultimii ani, cum ar fi 
contactele dintre S.U.A. cu U.R.S.S. 
și R. P. Chineză, acordurile între 
statele din centrul Europei. Confe
rința general-europeană pentru secu
ritate și cooperare, 'au avut, fără în
doială, efecte favorabile asupra cursu
lui relațiilor internaționale.

țită pentru totdeauna". Dacă se pro
cedează la divizarea arbitrară în 
două părți a unui stat național de 
felul Coreei, faptul va da naștere 
unui focar și mai mare de tensiune.

în ultima sa parte, intitulată „Ca
lea autentică a soluționării proble
mei coreene", memorandumul subli
niază că, pentru realizarea reunifi- 
cării independente și pașnice a Co
reei. sint necesare retragerea trupe
lor străine din Coreea de sud, înce
tarea amestecului in treburile inter
ne ale Coreei, astfel incit problema 
coreeană să fie rezolvată de insu'și 
poporul coreean.

iulie într-una din zonele eliberate. 
Aristide Pereira a fost ales secretar 
general al partidului.

• în ultimele comunicate ale 
P.A.I.G.C. se relevă că patrioții gui- 
neezi controlează trei pătrimi din su
prafața tării.

Comunicatul dat publicității la Da
kar după proclamarea independen
ței informează că una din primele 
sarcini ale noului stat o reprezintă 
eliminarea tuturor forțelor colonia

liste portugheze din teritoriile pe 
care acestea le mai controlează.

După deplina eliberare a Gui- 
neei-Bissau și a Insulelor Capului 
Verde — arată comunicatul — în 
urma unei consultări populare, cele 
două teritorii urmează să se uneas
că, creîndu-se un stat unic și inde
pendent. Portugalia nu mai are 
dreptul de a încheia nici un fel 
de acord in legătură cu probleme 
privind Guineea-Bissau, iar cele 
existente vor fi revizuite de Adu
narea Națională Populară „în lu
mina intereselor întregului popor". 
Guineea-Bissau se proclamă stat 
suveran, republican, democratic, anti- 
colonialist și antiimperialist și se de
clară totodată gata să participe la 
negocieri privind încetarea agre-

Referindu-se la problema decala
jului economic dintre țările dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare, 
Douglas-Homp a declarat că statele 
dezvoltate trebuie să ințeleagă și să 
respecte dreptul noilor state de a fi 
stăpine pe propria lor soartă și de 
a-și stabili dezvoltarea economică, 
politică și socială.

„Trebuie să promovăm cooperarea 
și destinderea, a declarat, printre al
tele, ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Knud-Boerge Andersen, 
trebuie să recunoaștem necesitatea 
unei dezarmări autentice. Sînt nece
sare bunăvoința și încrederea pentru 
soluționarea conflictului din Orientul 
Apropiat. In Africa australă se im
pune să guverneze legea dreptății și 
a umanismului. Progresul promițător 
spre o soluționare globală a conflic
tului din subcontinentul sud-asiatic 
trebuie continuat. Este necesar să fie 
exploatate posibilitățile, actuale' pen
tru o soluție pașnică definitivă în 
Indochina. Cooperarea economică se 
cere extinsă în folosul națiunilor 
mai puțin bogate".

Ministrul afacerilor externe al R.P. 
Mongole. Lodonghiin Rincin, a a- 
preciat că o nouă situație internațio
nală a rezultat din schimbările fa
vorabile produse în viața politică 
mondială, mareînd o trecere evidentă 
de Ia confruntare și război rece la 
pace, cooperare și la clădirea unui 
fundament solid pentru coexistența 
pașnică. Progresul autentic în relaxa
rea tensiunii internaționale a fost re
alizat, înainte de toate, prin iniția
tivele și eforturile active ale țărilor 
socialiste, care au sprijinit consecvent 
întărirea păcii și securității univer
sale.

La rîndul său, primul ministru și 
ministrul afacerilor externe al Noii 
Zeelande, Norman Kirk, a afirmat că 
se impune ca războiul și forța, ca 
instrumente ale politicii, să fie eli
minate din relațiile internaționale. 
Statele mici, a apreciat el, trebuie să 
aibă un rol mai eficient în negocie
rile de dezarmare. Premierul neo
zeelandez a subliniat necesitatea ca 
Adunarea Generală să adreseze un 
nou apel pentru interzicerea tuturor 
experiențelor nucleare.

In ințervenția sa, ministrul de 
externe al Voltei Superioare, Joseph 
Conombo, a exprimat preocuparea 
țării sale in legătură cu situația exis
tentă în teritoriile aflate sub admi
nistrație portugheză și cu practicile 
de discriminare rasială din Rhodesia, 
Africa de sud și Namibia și a sub
liniat caracterul pozitiv al inițiativei 
O.N.U. de a recunoaște atît legitimi
tatea luptei armate a mișcărilor de 
eliberare, cit și natura reprezentativă 
a acestora.

Vicepreședintele Consiliului Execu
tiv Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
Miloș Minici, a apreciat că în etapa 
actuală în viața internațională se 
afirmă un proces de destindere și 
cooperare, dar țările in curs de dez
voltare continuă să fie confruntate 
cu numeroase probleme de ordin 
economic. Schimbarea sistemului de 
relații economice inegale constituie 
una dintre problemele politice capi
tale pentru menținerea păcii și secu
rității. Va trebui — a declarat Miloș 
Minici — ca, în cadrul actualei se
siuni a Adunării Generale, să se exa
mineze cauzele și consecințele apli
cării nesatisfăcătoare a strategiei 
pentru dezvoltare, precum și măsu
rile ce trebuie luate pentru a asigura 
realizarea obiectivelor sale.

„Chestiunea rolului și eficienței 
O.N.U. nu a avut niciodată o atit 
de mare importanță ca în prezent, a 
afirmat Miloș Minici. Reflectînd 
schimbarea raportului de forțe în 
lume, aspectul Națiunilor Unite s-a 
schimbat în multe privințe. Au fost 
create condiții care permit organi
zației să devină instrumentul funda
mental pentru soluționarea proble
melor cheie ale lumii contempo
rane".

siunii trupelor portugheze care ocupă 
în mod ilegal o parte din teritoriul 
țării și comit acte de genocid împo
triva populației. Pe planul politicii 
externe, comunicatul preconizează 
întărirea legăturilor de solidaritate 
și de fraternitate combativă cu toate 
popoarele coloniilor portugheze. în 
încheiere, comunicatul menționează 
că statul Guineea-Bissau luptă îm
potriva colonialismului portughez, 
iar nu împotriva poporului portu

ghez, cu care dorește să mențină re
lații de prietenie și colaborare.

Se anunță că, după Republica Gui-' 
neea, noul stat independent a fost 
recunoscut de Algeria, R. P. Congo, 
Volta Superioară, Somalia, Maurita
nia, Ghana și Togo.

• Relațiile dintre România și 
Guineea-Bissau. Lupta de eli
berare a poporului din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de a fost și este urmărită cu 
profundă simpatie și solidari
tate de către poporul român. 
Țara noastră și-a exprimat încă 
de la începutul mișcării de eli
berare sprijinul său deplin 
pentru P.A.I.G.C., acordindu-i

U. R. S. S.

Lansarea navei cosmice „Soiuz-12"
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 

27 septembrie, în U.R.S.S. a fost 
lansată nava cosmică „Soiuz-12“. 
cu două persoane la bord. Nava 
este pilotată de locotenent-colonel 
Vasili Lazarev (comandantul navei) 
și de inginerul de bord Oleg Ma
karov.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., nava a fost lansată potri
vit programului de cercetări în 
spațiul circumterestru. Ea a fost 
plasată pe o orbită de satelit al 
Pămîntului. In timpul zborului, 
care va dura două zile, se prevede 
efectuarea unei verificări complexe 
și experimentarea unor sisteme de 
bord perfecționate. De asemenea, 
va continua punerea la punct a 
procedeelor de dirijare manuală și

Evenimentele din Chile
• Noi execuții și deportări

SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager
pres). — La peste două săptămîni 
de la lovitura de stat militară. Chile 
continuă să rămînă sub regimul stă
rii de urgentă.

Junta militară chiliană — după 
cum relatează agenția France Presse 
— a hotărît suspendarea activității 
tuturor partidelor politice din țară. 
Hotărirea a fost anunțată joi de pur
tătorul de cuvînt al juntei, Federico 
Willoughby.

Potrivit agențiilor Reuter si U.P.I., 
miercuri seara, alte trei persoane 
au fost executate in capitală. In a- 
celași timp, la Santiago de Chile s-a 
anunțat că 32 de personalități ale 
guvernului Unității Populare au fost 
deportate în insula Dawson, situată 
în extremitatea sudică a tării, la 
2 000 km de capitală, transmite a- 
gentia France Presse. Printre cei 
deportați se află Clodomiro Almey- 
da, fostul niinistru de externe, 
Jaime Toha, fost ministru al agri
culturii. Edgardo Enriquez, fost mi
nistru al educației. Fernando. Flores, 
fost secretar general al guvernului. 
Daniel Vergara, fost subsecretar, de 
stat la Ministerul Afacerilor Inter
ne — relevă agenția. Lista celor de
portați mai cuprinde numele Iui 
Carlos Jorquera. atașatul de presă al 
președintelui Allende, precum si al 
unor personalități de prim rang ale 
vieții culturale chiliene.' printre care 
Enriquez Kirberg, fost rector al 
Universității tehnice din Santiago.

Junta militară — relatează agen
țiile de presă continuă totodată 
campania de represiuni organizată 
nu numai împotriva forțelor pro
gresiste din Chile, ci și a rezidenților 
străini. Mai multi cetățeni bolivieni 
stabiliți în Chile — transmite agen
ția France Presse — au adresat 
Consulatului Boliviei din Santiago 
un memorandum in care denunță 
acțiunile săvîrșite împotriva lor de 
forțele armate chiliene.

Lovitura de stat militară din Chile 
este extrem de sîngeroasă — a de
clarat la Stockholm Carlos Parra, 
lider al Partidului Social-Democrat 
din Chile. Junta militară a instau
rat un guvern reacționar, al cărui 
scop este eliminarea tuturor forțe
lor progresiste chiliene, a spus Car
los Parra.

Teroarea si teama de a nu fi a- 
restat se îmbină în prezent. în Chile, 
cu lipsurile materiale. Mii de a- 
depti ai Unității Populare și-au 
pierdut locurile de muncă si veni
turile. „Lovitura de stat de la 11 
septembrie s-a asemănat cu ocupa
rea unui stat inamic", scrie ziarul

ajutor politic, diplomatic și 
material. Iată citeva momente 
din cronica relațiilor bilaterale.

• August 1967. Vizita delegației 
P.A.I.G.C. condusă de Amilcar Ca
brai. în cadrul întîlnirii avute de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu aceas
tă delegație s-a procedat la un 
schimb de vederi în probleme de 
interes reciproc și în legătură cu si
tuația internațională.

• August 1969. Amilcar Cabrai 
participa la Congresul al X-lea al 
P;C.R. ca reprezentant al P.A.I.G.C.

• 22 iunie 1972. Sosirea în Capi
tală a unei delegații a P.A.I.G.C. La 
27 iunie 1972 a avut loc semnarea 
Comunicatului comun cu privire la 
vizita in (ara noastră a delegației 
P.A.I.G.C. — primul document inter
național semnat de P.A.I.G.C. Cu a- 
cest prilej, Amilcar Cabrai a decla
rat : „România a intrat deja în is
toria țării noastre prin ajutorul acor
dat și solidaritatea manifestată ; im
portanța istorică a declarației de as
tăzi rezultă din faptul că este un act 
de recunoaștere a partidului nostru 
pe arena internațională. Este începu
tul unei dovezi concrete a persona
lității noastre juridice pe plan inter
național". Luînd apoi cuvîntul, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că acest document este „expresia 
solidarității partidelor și popoarelor 
noastre în lupta pentru lichidarea 
colonialismului, expresia sprijinului 
nostru deplin față de lupta poporu
lui din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde pentru independență 
națională, pentru făurirea unei vieți 
noi care să corespundă dorințelor și 
aspirațiilor sale supreme".

• In telegrama adresată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu lui Luis 
Cabrai, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea-Bissau, 
se arată : „Reafirmăm și cu acest 
fericit prilej hotărirea noastră de a 
extinde și adinei, in continuare, re
lațiile de solidaritate și prietenie 
dintre P.C.R. și P.A.I.G.C., de a 
pune bazele unei largi colaborări în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Guineea-Bissau, de a a- 
corda și în viitor un sprijin perma
nent și multilateral luptei juste pen
tru eliberarea întregului teritoriu al 
țării dumneavoastră, pentru dezvol
tarea economico-socială independen
tă a țării, pentru lichidarea cit mai 
grabnică a urmărilor dominației co
loniale". 

automată în diferite regimuri de 
zbor. Se vor realiza spectrofotogra- 
fii ale unor sectoare ale suprafeței 
Pămîntului, în vederea obținerii de 
date necesare rezolvării unor sar
cini economice.

Zborul reprezintă o nouă etapă în 
cadrul lucrărilor de perfecționare 
continuă a navelor cosmice pilo
tate.

De pe Pămînt se mențin legături 
stabile cu echipajul lui „Soiuz-12“, 
atît prin radio, cît și prin televi
ziune.

Starea sănătății cosmonauților 
este bună, ei au trecut la realizarea 
programului de zbor. Aparatele de 
la bordul navei cosmice funcționea
ză normal.

„Suddeutsche Zeitung", iar orice 
împotrivire este înfrîntă de forțele 
armate cu maximă brutalitate.

★
Guvernul R.P. Ungare a suspendat 

relațiile diplomatice cu Chile, r.e a- 
rată într-o declarație a guver ului 
ungar, difuzată de agenția M.T.L'

★
Consiliul Executiv Federal al Iu

goslaviei a hotărît joi să întrerupă 
relațiile diplomatice cu guvernul 
juntei militare din Chile. anunță 
agenția Taniug.

Mărturii
ale trimisului A.F.P.

Trimisul special al agenției 
France Presse, Veronique De- 
coudu, relatează din Santiago de 
Chile :

Deși la Santiago practic 
toate activitățile au fost re
luate, forțele de ordine care 
străbat străzile capitalei arată, 
dacă jnai era nevoie, că țara 
rămine profund răvășită după 
15 zile de la lovitura de stat. 
Zilnic se înregistrează acte de 
violență. In plin centrul capita
lei s-au putut vedea. în ulti
mele ore, adevărate vinători de 
oameni. Astfel, un bărbat urmă
rit, ăjungind la o răscruce de 
drumuri și văzind că retragerea 
ii este blocată de un camion și 
un jeep militar, s-a aruncat in 
genunchi cu miinile la ceafă. 
Bărbatul a fost aruncat in ca
mion și dus intr-un loc de de
tenție.

La scurt timp după aceasta, 
în cursul unei razii, bărbați și 
chiar copii de aproximativ 12 
ani au fost îmbarcați fără me
najamente de către militari.

Un bătrîn care nu a reușit să 
se agațe de remorca camionu
lui a fost împins cu lovituri de 
baston in spate de către un 
tînăr militar și apoi ridicat de 
păr. In vehicul, toți acești noi 
deținuți au fost așezați cu fața 
la podea, unii deasupra altora.

In cursul frecventelor perche
ziții ale armatei, unele unități 
practică, potrivit martorilor, 
distrugerea sistematică și dese
ori fac să dispară sume impor
tante in escudos sau dolari. 
Cărți politice și afișe de p"o- 
pagandă sînt arse in mijit tul 
străzii.

Comandouri de civili care, 
potrivit martorilor, aparțin ex
tremei drepte chiliene, intervin 
din proprie inițiativă, prin acte 
de vandalism".

ARGENTINA FUNERALIILE 
FOSTULUI SECRETAR 

GENERAL AL C.G.I.
BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 

în capitala argentineană s-au desfă
șurat, miercuri după-amiază. fune
raliile fostului secretar general 
al Confederației Generale a Muncii. 
Jose Ignacio Rucci. asasinat la 25 
septembrie. Sicriul cu corpul neîn
suflețit a fost însoțit spre cimitirul 
Chacarita din Buenos Aires de o 
mare mulțime de oameni, care și-au 
adus omagiul fostului lider sindical 
argentinean.

Președintele ales al Argentinei, 
generalul Juan Domingo Peron, și 
soția sa. Isabel Martinez de Peron, 
au asistat la funeralii alături de 
președintele interimar, Râul Lastiri, 
și de membrii guvernului.

★
Politia federală argentineană a 

anunțat că Enrique Grinberg, lider 
al organizației Tineretul peronist — 
„Evita", a fost asasinat, la domici
liul său, cu mai multe focuri de 
armă, de un grup de patru persoane 
rămase neidentificate.

Preluarea unei companii 

străine in Peru
LIMA 27 (Agerpres). — Guvernul 

peruah a preluat controlul asupra 
bunurilor companiei petroliere bri
tanice „Lobitos". filială a societății 
„Lobitos Oilfield". In acest scop s 
fost încheiat un acord în urma că
ruia întreprinderea peruană de stat 
„Petroleos del Peru" preia bunurile 
companiei britanice care exploata 
zăcămintele petrolifere din nordul 
tării.
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PHENIAN 27 (Agerpres). — Gu
vernul R.P.D. Coreene a dat publici
tății un memorandum privind inclu
derea problemei coreene pe ordinea 
de zi a celei de-a 28-a Sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Arătînd că R.P.D. Coreeană se 
opune ferm proiectului de aderare 
simultană a două Corei la O.N.U., 
memorandumul relevă : „Dacă Nor
dul și Sudul Coreei aderă la O.N.U., 
Coreea, care este un singur stat na
țional, va fi in mod oficial recunos
cută ca două state pe plan interna
țional și diviziunea ei va fi consfin- 

tactică : atacul centrelor urbane si 
cu aceasta generalizarea luptei ar
mate.

• în 1971. un comunicat al 
P.A.I.G.C. subliniază că armata por

tugheză a pierdut în întregime ini
țiativa în desfășurarea luptelor.

• Iunie 1972. Intr-un nou interviu 
acordat „Scinteii". Amilcar Cabrai 
declară : „Trei pătrimi din teritoriul 
nostru au fost eliberate".

Datorită succeselor obținute de 
P.A.I.G.C., Adunarea Generală a
O. N.U. recunoaște mișcarea de eli
berare din Guineea-Bissau ca sin
gurul reprezentant legitim al po
porului guineez.

• La 20 ianuarie 1973, agenții co
lonialiști organizează asasinarea mi- 
șelească a lui Amilcar Cabrai, secre
tar general al P.A.I.G.C. Acest asa
sinat a fost condamnat cu tărie de 
toate forțele progresiste din lume.

• La al doilea Congres al
P. A.I.G.C., desfășurat între 18 și 22


