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PERSPECTIVE AMPLE COOPERĂRII
IN COLTORĂ $1
schimbului de valuri spirituale cu țările latino-americane 

vizitate de tovarășul Nicolae Ceausescu
Acordurile încheiate ilustrează dorința 

partenerilor de a conlucra în domenii de 
primă importanță pentru dezvoltarea ma- 

& terială și spirituală, pentru afirmarea 
valorilor culturii naționale, pentru împli

nirea aspirațiilor de prosperitate, pace 
și progres.

Vizita de însemnătate istorică pe 
care secretarul general al partidului 
nostru, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a întreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, in șase țări 
ale Americii Latine s-a încheiat, 
așa cum este cunoscut, cu rezul
tate remarcabile pe multiple pla
nuri. în articolele publicate ante
rior au fost evidențiate aceste re
zultate pe planul relațiilor politice 
șl economice ; totodată, se cuvine 
relevat că desfășurarea vizitei, con
vorbirile purtate. cu șefii...df . state.

• personalități ale vieții cultural- 
țifice, acordurile încheiate au 
bază rodnice desfășurării co- 

rării culturale, unor intense 
imburi în acest domeniu, unei 

I

largi cooperări tehnico-știintifice 
cu țările vizitate.

în politica ei externă, așa cum .a 
fost definită de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale P.C.R., 
România atribuie o mare însemnă
tate schimburilor de valori in do
meniile culturii, științei și tehnicii 
— ca factori primordiali de cunoaș
tere reciprocă, de. apropiere și 
prietenie între popoare, de conso
lidare a păcii și securității interna- 
1'opale. Totodată, avincj in vedere 
ca in zilele noastre știința si tehni
ca au. CUnqSCUt-^dent, au devenit nemijlocit o forță 
de producție, cooperarea tehnico- 
stiintifică si culturală reprezintă o 
cerință imperioasă a accelerării 
dezvoltării economice a fiecărei na

țiuni, a împlinirii aspirațiilor sale 
da dezvoltare economică și ridicare 
a nivelului de trai și de cultură, o 
importantă pîrghie a progresului 
general. Tocmai de aceea, țara 
noastră se pronunță pentru lărgi
rea colaborării cultural-științifice 
cu țările socialiste, cu țările în ca
re se desfășoară transformări eco- 
nomico-sociale înaintate, procese 
revoluționare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. 
România participă activ la circuitul 
de valori spirituale, înțelegind ca, 
pe baza egalității și respectului re
ciproc, să împărtășească parteneri
lor săi de cooperare rezultatele 
creației științifice și culturale ale 
poporului nostru și, totodată, să be
neficieze de, tot ce este valoros în 
gindirea și tehnica universală.

In ansamblul schimburilor cultu
ral-științifice ale țării noastre cu 
alte state, relațiile eu țările latino- 
americane au condiții deosebit de 
favorabile de dezvoltare și înflo
rire. Afinitățile care decurg din o- 
rigiiiea latină comună a limbilor pe 
care le vorbesc popoarele noastre 
reprezintă un important factor "de. 
stimulare a cooperării în donaeniile 
invățămintului. literaturi, artei .și 
științei. Totodată, o deosebită im
portanță are faptul că poporul ro
mân și popoarele latino-americane 
au multiple preocupări legate de 
împlinirea aspirațiilor lor de pro- 
<Feî^lâ3utuV‘‘cai!e' Te' despart'~<îe “'ța', 
rile avansate. După cum se știe, ca 
țări în curs de dezvoltare, țările 
latino-americane sînt confruntate 
cu numeroase și complexe probleme 

nu numai pe planul ridicării econo
mice, dar și pe plan cultural ; ca 
atare prezintă un viu interes cu
noașterea modului cum România a 
soluționat, într-un timp scurt, pro
bleme complexe privind instrucțiu
nea publică generală, creșterea ni
velului de oultură al maselor largi 
ale populației, perfecționarea legă
turii învățămîntului cu practica. 
Adine preocupate de întărirea su
veranității asupra resurselor natu
rale, de valorificarea acestora in 
folosul propriei dezvoltări și de 
făurirea unei economii moderne, 
diversificate, ele . sînt vital interesa
te în formarea de cadre naționale, 
de specialiști proprii — ca o con
diție principală a înaintării lor de 
sine stătătoare pe calea progresu
lui.

Totodată, pentru aceste țări in 
care se desfășoară procese înnoi
toare, ample transformări, progre
siste, prezintă importanță contactul , 
și apropierea de acele valori cultu
ral-a’tistice care promovează con
secvent idei înaintate. spiritul 
umanismului, al demnității naționa
le și al solidarității in efortul pen- 
t'u libertate.' progres si civilizație. 
Din toate acestea decurge interesul 
viu, puternic al popoarelor latino- 
americane pentru schimburile cul- 
tural-științifice cu România socia
listă.

La rindul *ău, România este viu 
car‘elru<3uoasâ* ”cu 'o''6ulturâ*oi“^i-' 
nală. să se ajungă la o cunoaștere 
aprofundată a unor valori spirituale

(Continuare în pag. a V-a)

NOI 
CAPACITĂȚI 
DE
PRODUCȚIE

LA COMBINATUL 
DE FIRE Șl FIBRE 

SINTETICE DIN IAȘI

• 0 NOUĂ Șl MODER
NĂ INSTALAȚIE

Simbătă. la Combinatul de 
fire si fibre sintetice, din Iași 
a intrat în funcțiune, la terme
nul stabilit, o nouă și modernă 
instalație, cu o capacitate a- 
nuală de 20 000 tone de fibre 
și 3 300 tone fire poliesterice, 
care va contribui la o mai bună 
aprovizionare cu materii pri
me a unităților industriei u- 
șoare.

Intr-o telegramă adresată cu 
acest prilej Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. se spune, printre 
altele : ..Acționind ferm, pe 
planuri multiple, încetățenind 
pretutindeni o înaltă responsa
bilitate și o disciplină riguroa
să in muncă, am reușit să re
zolvăm operativ și cu compe
tență problemele apărute și să 
îndeplinim la termen sarcinile 
stabilite".

LA TERMOCENTRALA 
BRAILA

• UN GRUP TERMOE- 
NERGETIC DE 210 MW

BRĂILA (Prin telefon de la 
Sloiu Valeriu).

Ieri, pe șantierul termocen
tralei Brăila, după efectuarea 
probelor tehnologice, a fost dat 
in exploatare primul grup ter- 
moenergetic de 210 megawați. 
Conectat la sistemul energetic 
național cu 11 zile in urmă, acest 
grup a produs deja peste 7 mi
lioane kilowați, oră. Grupul este 
acționat de o turbină a cărei 
rotație de 3 000 ture pe minut 
este . asigurată de un puternic 
cazan de abur cu două corpuri 
avind o capacitate de 660 tone 
abur pe oră. El încorporează un 
volum de peste 30 000 tone de 
echipament industrial.

LA CALARAȘI
• FABRICA DE BETON 

CELULAR AUTOCLA- 
VIZAT

SLOBOZIA (Corespondentul 
..Scinteii", Lucian Ciubotaru).— 
Constructorii si montorii de. la 
Trustul de construcții și insta
lații și Trustul de conștrucții- 
montaj — ambele din. București 
— au pus recent in funcțiune 

. Fabrica de beton celular auto- 
clavizat din Călărași. Procesul 
de fabricație este in întregime 
mecanizat și, parțial, automati
zat. Dispunind de echipament și 
utilaje realizate în cea mai 
mare parte în țară, noua fabri
că va asigura în întregime ne
cesarul de materiale de con- 
Pi bdusele r.o:: iabrilif vor fî'u- 
tilizate la construcția blocurilor 
de locuințe, a obiectivelor so- 
cial-culturale, industriale, zoo
tehnice ș.a.
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riorități
in ultimul trimestru

al anului
Tncepînd de miine, intrăm în ulti

mul trimestru al acestui an hotări- 
tor al cincinalului, dominat pe plan 
economic de obiective mărețe și 
mobilizatoare. Este un moment de 
bilanț in care se cuvine ca, judecind 
după criterii exigente rezultatele de 
pînă acum, obținute în realizarea 
planului și angajamentelor, în mate
rializarea programului de investiții, 
in creșterea eficienței economice, să 
privim cu răspundere și deplină an
gajare perspectiva imediată a acestor 
luni piuă la sfirșitul anuiui și a 
anului viitor. Răspunzind chemării 
secretarului general al partidului, să 
ne concentrăm toate eforturile, in 
fiecare întreprindere, pe fiecare șan
tier, la fiecare loc de muncă, pentru 
a transforma zilele trimestrului IV 
in zile ale măiestriei gospodărești în 
organizarea muncii pentru înfăptui
rea cu succes a sarcinilor complexe, 
de maximă însemnătate ce ne stau 
în față. Așa cum au dovedit-o .și 
pină acum, comuniștii, toți oamenii 
muncii, strins uniți in jurul partidu
lui, vor ști să răspundă hotărit, 
mobilizîndu-și toate energiile, punin- 
du-și în valoare intreaga lor iniția
tivă și capacitate de muncă, pentru 
încheierea cu succes a planului eco
nomic 1973.

Există de acum o valoroasă expe
riență acumulată de către numeroa
se colective de întreprinderi și de 
pe șantiere, care constituie un te
meinic punct de plecare în obține
rea de noi succese. Bunăoară, oa
menii muncii din întreprinderile 
industriale ale Capitalei au anunțat 
realizarea cu 5 zile mai devreme a 
prevederilor din trei trimestre ale 
anului in curs, marcind, in acest fel, 
încă un pas în onorarea entuziastu
lui angajament ..Cincinalul in patru 
ani și jumătate 1“ La rindul lor, lu
crătorii de pe șantierele de investiții 
din județul Satu-Mare au reușit, sub 
directa Îndrumare a comitetului ju
dețean de partid, să recupereze toate 
rămîneri.le în urmă și să intre în ca
dența realizării ritmice a planului de 
investiții. Și cite alte asemenea con
semnări elogioase nu s-ar putea 
face 1 Fie că este vorba de siderur- 
giști sau chimiști, de mineri, ener- 
geticieni sau de constructori de ma
șini, de lucrători din industria mate
rialelor de construcții sau industria 
ușoară, de neobosiții oameni ai șan
tierelor, se poate spune cu certitudi
ne că, pretutindeni, detașamentele 
clasei muncitoare muncesc cu entu
ziasm. dind prin faptele și realiză
rile lor de zi cu zi tărie de granit 
angajamentului patriotic de a realiza 
cincinalul înainte de termen. Esen
țial este acum ca, sub directa condu
cere a organizațiilor de partid, por
nind de la rezultatele bune înregis
trate în primele trei trimestre, de la 
experiența pozitivă acumulată, să se 
stabilească noi parametri de exigen
ță, în așa fel ca în trimestrul IV să 
se atingă o producție de vîrf. indici 
superiori de eficiență economică.

Rezultatele pozitive în ansamblu, 
obținute în cele trei trimestre. de
monstrează că există toate .condițiile 
sa nfe îndeplinite integrai.- lotwMW 
ținind seama de sarcinile mari și 
complexe care au mai rămas de 
realizat în ultimul trimestru, se des
prinde necesitatea accentuării un-or 

preocupări de ordin prioritar. Care 
sint principalele direcții de acțiune 
ce trebuie avute cu precădere in 
vedere în,'întreprinderi și pe șantiere 
in trimestrul IV ?

REALIZAREA EXEMPLARA A 
PLANULUI LA FIECARE PRODUS 
IN PARTE. în repetate rinduri. con
ducerea partidului a atras atenția că 
fiecare sortiment trebuie realizat la 
nivelul planului, pentru că numai 
așa pot fi satisfăcute ritmic și 
in bune condiții cerințele beneficia
rilor interni și ale partenerilor ex
terni. Fie din cauza unor deficiențe 
in domeniul aprovizionării sau de 
natură organizatorică, unele colecti
ve au înregistrat rămineri in urmă la 
un produs sau altul, provocind, une
ori, serioase neajunsuri în activita
tea altor întreprinderi, lată de ce 
este momentul să se înțeleagă cu 
toată claritatea de către comitetele 
oamenilor muncii și colectivele din 
unitățile restanți ere că îndeplinirea 
planului la toate sortimentele este 
absolut obligatorie, <â. in aceste luni, 
trebuie concentrate toate forțele pen
tru recuperarea rămînerilor în urmă. 
Este vorba, in principal, de restan
țele înregistrate la Îngrășăminte chi
mice, autocamioane, utilaje tehnolo
gice. unele tipuri de mașini-unelte șl 
la alte produse necesare economiei 
naționale. Maximă atenție trebuie 
acorda.tă în fiecare întreprindere și 
centrală industrială realizării rit
mice, integrale a planului de export, 
livrării tuturor mărfurilor contracta
te cu partenerii, externi.

IN CENTRUL ATENȚIEI — INDI
CATORII DE EFICIENTA. în aceas
tă ordine de idei, ținind seama de 
rezultatele obținute pînă acum, de 
faptul că înfr-un șir de întreprinderi 
diferiți indicatori de eficiență —1 re
ducerea cheltuielilor de producție și, 
în primul rind, a celor materiale, 
productivitatea muncii, beneficiile, 
rentabilitatea, — nu s-au realizat la 
cotele planificate, este necesar să se 
acționeze cu și mai multă fermitate, 
printr-o intervenție energică a orga
nizațiilor de partid, a conducerilor 
de întreprinderi și centrale pen
tru punerea în valoare a tuturor 
posibilităților de sporire a eficien
tei. Fiecare om al muncii, fiecare 
conducător de întreprindere, fiecare 
comunist trebuie să înțeleagă clar 
că înalta eficientă economică nu se 
poate realiza decît prin măsuri per
manente. susținute, la fiecare loc 
de muncă, in fiecare zi. menite să 
atragă în circuitul economic orice 
resurse, fie ele mari sau mici, să 
înlăture si să prevină risipa de 
orice natură — de timp, de muncă, 
de materiale sau de bani.

NOILE CAPACITÂTI INDUS
TRIALE ALE ANULUI 1973 SA 
PRODUCĂ NECONDIȚIONAT t Che
marea secretarului general al parti
dului a găsit un larg ecou în rindul 
constructorilor, al tuturor factorilor 
angajați în realizarea programului 
de investiții. în august si septem
brie. pe majoritatea șantierelor s-au 
Multe din restanțe au fost recupe
rate. o .serie de obiective puțind fi

(Continuare in pag. a III-a)

„DECADA CĂRȚII
ROMÂNEȘTI

E VREMEA CULESULUI ÎN VII
Miine are loc inaugurarea tradi

ționalei Decade a cărții românești, 
nânifestare cu profunde semnifi
cații în ansamblul atit de bogatei 
Vieți culturale a țării noastre. Cu 
avantajul de a îmbina încă prospe

țimea cu galoanele maturității, ..de
cada" (1—10 octombrie) iși inse
rează in acest an prezența sub 
semnul unor importante evenimen
te. Ea se prezintă nemijlocit ca un 
veritabil prolog al manifestărilor 
prin care autorii, editorii și alți 
profesioniști ai cărții vor omagia 
cea de-a XXX-a aniversare a insu
recției naționale antifasciste armate 
din România și cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

în acest sens mi se pare esențial 
faptul că „decada" va prilejui o ie
șire generală a editurilor noastre 
către publicul cel mai larg, verita
bile turnee-caravane, in absolut 
toate județele țării. Cele peste 100 

■ie intîlniri organizate concomitent, 
S’b emblema tuturor editurilor și a 
fie^reja parte, sub denumirea de 
„Ziua editurii..." se vor constitui, 
practic, intr-un autentic colocviu na
țional a*. autorilor și editorilor cu 
cititorii. colocviu sărbătoresc, 
desigur. Pe.“ru că este vorba des
pre o sărbature a culturii noastre 
socialiste, dar colocviu, mo
ment al unor ev^u-o lucide, al u- 
nor concluzii fecuick Personal nu 
cred că vor plana « ai protoco
larele petale cu a tțeazie, că 
editorii iși vor c.uc J'^bia ctl* 
vintul printre și din PriC- Ova- 
tHlnr Prevăd. ÎCI-COIO, Șl xB&Fw ““-âl 

cazie de pe Yre^ vm
fi și autorr șif e£t0 înSemnează 
duTlTlT^r ri Si depozit, că glo- incă cititor ci s --- “e^enține doar 

Ti vocația cititorului
„Decada" â’Cn°rT orga’

C°d™TeuT examen de’loc 
nele de difuzare^un încerca

as
demiei Republicii Sociausee 
nia va organiza cu sprijimn 
lelor Academiei «XmeVul căr- 
prezenta, prm mtermeu.u _ 
ților, remarcabile 
științei românești, 
inaugurarea

realizări ale 
București, 
cărții ro-

mânești" va fi marcată 
deschiderea unei expoziții în ca
drul librăriei „Mihai Eminescu" 
— miine, luni, la orele 13. Firește, 
nu este posibil să enumăr aici to
talitatea evenimentelor din 
..decadei" și nici măcar pe 
mai importante dintre ele. Acțiu
nile se cifrează cu miile, căci ab
solut toate cele 1 700 de librării vor 
deveni în această perioadă... itine
rante. Socotind și întîlnirea cu ce
lelalte circa 20 000 de puncte di
fuzare ale cărții din țară, aflate și 
ele în această perioadă sub flamu
rile „decadei" — vom avea temeiul 
unei bune prognoze pentru crește
rea cotei cărților pină la cel mai 
neînsemnat afluent al rețelei 
noastre.

Agenda aparițiilor editoriale este, 
la rindul ei. bogată și de o remar
cabilă diversitate. Spun asta fără 
a-mi propune să instalez în staluri 
sau fotolii de orchestră titlurile lan
sate in această decadă, cărțile care 
iși vor disputa intîietatea in intere
sul public. Practic, iși vor da intil- 
nire toți autorii anului, toate 
cărțile ce se inalță mai mult sau 
mai puțin vulcanic din masa ce
lorlalte, seriile și colecțiile care au 
făcut „priză" și sînt căutate de ci
titori, despărțindu-se astfel de cele 
care încă se clatină și se mai cau
tă pe ele insele...

Important este că. prin această in
tensivă trecere în revistă, cărțile 
românești vor intra în dialogul ob
ștesc, pentru a primi replică de la 
cititor, de la omul muncii care 
așteaptă din partea scriitorilor noș
tri lucrări valoroase, pe măsura 
realității atît de bogate și tumul
tuoase a anilor socialismului. Realist 
vorbind, „decada" nu va fi un arc 

tomfal pentru toate. Alături de 
rkori și librari. Uniunea scriito- 
par asociațiile de scriitori — care 
ieriloă cu cvasitotalitatea conde- 
vor ph’ la acțiunile „decadei" 
ber" atîuțjstinge „cu ochiul 
bolta, sucea'rea noilor aștri 
mod firesc și verificat, cît și, în 
mecanica metr același interes, 
Sărbătoare a cărțapi editorial, 
cada" devine în ace^ânești, „de- 
de lucru pentru toți c n sesiune 
dică slovei tipărite, o cu țe 
iubesc. si o

Mircea S1VHMBREAN-

mai
Cine

I
La culesul viei in întreprinderea agricola de stat Cernavoda, județul Constanta

cadrul 
cele

așteaptă „să se
strîngă un strop
dulceață" poate

pierde și ce s-a adunat
• Situația, pe județe, a lucrărilor

• Relatări ale corespondenților noștri

în pagina a lll-a

A

li- 
pe
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• g.z.l-t.1. uzinei - «XrZ?

Zi însorită de toamnă in 
județul Ilfov... Pe o tar
la apartinînd I.A.S. Minăs
tirea. cit vezi cu 
sute de copii 
aud frinturi 
risete. se fac 
se' muncește 
marginea drumului se 
dună stive lăzile cu roșii. 
Facem cunoștință cu citi- 
va dintre tinerii 
tori
II. ____  ____
III, Mărgărit _Lucia. Man-
ciu Anton, '
nuț. anul II — liceul 
lexahdru Sahia"

. nița. Sint 125 in total. Pe 
alte, loturi sint prezență in 
număr mare si elevi de la 
școala generală din co
mună. Circa 200 de stu
denta bucuresteni. de la A- 
cademia de Studii Econo
mice. lucrează la recolta
rea porumbului. într-o zi- 
două începe si culesul în 
vie.

— Cum merge treaba ?
— Bine. Ni s-a Încre

dințat această tarla de 18 
ha să culegem, să sortăm 
roșiile, să le așezăm in 
lădițe si să le încărcăm 
’n camioane — ne răspund 

'iva elevi.
rȘi este greu ?
30— prea : reușim 
am . zilnic, 
gem clădite.

I depusă P-ă ne convin- 
l -ă trebuie
X- ——legume-

ochii, 
si tineri. Se 

de cîntece. 
glume. Dar 
cu spor. La 

a-

culegă-
Ivan Nicolae. anul

Cătălui Mirela. anul

Postolea Dă-
„A- 

din Olte-

să 
fiecare. 

Oricum,

le sau fructele să ajungă 
pe masa noastră...

un prim ..ciștig" 
două săptămîni 
practică pe o- 
participare la 
de recoltare :

Deci, 
al celor 
de muncă 
soare, de 
campania

— Nici nu vă închipuiți 
cit sînt de conștiincioși si 
de harnici 1 N-am nici o 
grijă în privința calității 
muncii. Preocuparea noas
tră de căpetenie este să 
asigurăm transportul rit-

ajutorul elevilor 
dentilor se dovedește 
primă importantă.

Notăm, prin urmare, un 
alt ..ciștig" al prezentei 
tineretului studios pe o- 
goare : o reală contribu-

si stu- 
de

ELEVII Șl STUDENȚII

PE OGOARE

Bilanțul „educativ" al unei zile de muncă.../
înțelegerea și prețuirea 
valorii muncii, a muncii 
creatoare de bunuri ma-, 
teriale.

împreună cu elevii 
profesorii lor se afla 
cîmp și inginerul
Luca. șeful fermei nr. 10.

— Cum apreciati activi
tatea tinerilor dv. ..mun
citori” — l-am întrebat.

și 
pe 

Uie

mic al produselor spre u- 
nitătile de desfacere și 
spre fabrica de conserve. 
Si nu e deloc ușor. Avem 
multi tineri la lucru și 
rezultatele muncii lor în
seamnă 
tone. în 
presante 
de . recoltare, a 
roadelor acestei

zeci 
fata 
ale

si sute de 
cerințelor 

campaniei 
bogăției 
toamne.

tie materială. valorică la 
recoltare, conștiința clară 
a răspunderii fiecărui ce
tățean al tării pentru 
strângerea la timp si fără 
pierderi a recoltelor. A- 
ceasta contribuție apare si 
mai evidentă cînd ing. 
Valerian Murata. direc
torul I.A.S. Minăstirea. ne 
relatează că, în ultimele

cu 
puse 
uni-

gri*

două săptămîni. pe ogoare
le întreprinderii au lucrat 
zilnic circa 500 elevi, stu- 
denți și militari, că în fie
care zi s-au recoltat și 
transportat 150—200 tone de 
roșii — această lucrare a- 
vind prioritate — după care 
s-a trecut masiv la recolta
rea porumbului și altor cul
turi. O parte dintre, tindei 
iau masa la cantina I.A.S.- 
ului și sint cazați acolo, 
alții fac zilnic naveta 
autobuze si camioane 
la dispoziție tot de 
late.

— Solicitudinea si
ja conducerii si specialiș
tilor din I.A.S. sint re
marcabile — confirmă si , 
prof. Dumitru Popescu, 
directorul liceului ..Alex. 
Sahia" din Oltenița. După 
cele cîteva ore bune de lu
cru. pentru elevii găzduiți 
la I.A.S. s-au organizat ac
țiuni recreative, competiții 
sportive, intîlniri. și „schim
buri de experiență" cu ti
nerii mecanizatori. Nu e 
de mirare că unii dintre 
tineri. mai ales orășenii, 
bucurestenii. consideră a- 
ceste zile un fel de ..su
pliment" la 
cu soare si 
liber.

Urmărind

vacanta 
mișcare

mare, 
in aer

unele dintre

Florica DINULESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

J

ÎN ZIARUL DE AZI:

• UN SUCCES AL PO
LITICII NOASTRE EX
TERNE CARE ÎN
DEAMNĂ LA NOI E- 
FORTURI PENTRU 
DEZVOLTAREA Șl A- 
FIRMAREA MULTILA
TERALA A PATRIEI. 
Telegrame adresa
te C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în legă
tură cu vizita în A- 
merica Latină

• DESTINAȚII BIZARE 
DATE ENERGIEI E- 
LECTRICE...

• PREDAREA ȘTIINȚE
LOR SOCIALE ÎN LU
MINA EXIGENȚELOR 
EDUCAȚIEI COMU
NISTE
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FAPTUL! 
DIVERS; 
Descoperirea | 
arheologului |
amator

Pasionat arheolog amator, Eu
gen Pădureanu din Arad obiș
nuiește să cutreiere localitățile 
județului in căutarea unor 
vechi așezări. Și, nu o dată, in
formațiile furnizate de el s-au 
dovedit de real folos pentru 
specialiștii muzeului județean, 
soldindu-se cu noi descoperiri. 
La fel s-au petrecut lucrurile și 
in acest an, cind, descoperind 
urme de viață primitivă pe raza 
comunei Zăbrani, a anunțat 
specialiștii muzeului. Cercetări
le efectuate apoi de către Mu
zeul județean Arad și Institutul 
de arheologie din București au 
dus la descoperirea celei mai 
mari așezări din epipaleolitic 
de pe teritoriul județului, să
păturile arheologice scoțînd 
iveală și un bogat număr 
unelte din silex și cuarțit.

la 
de

Cu pușca 
după...
nuntași!>

Nunta era în toi. Deodată, 
peste glasul lăutarului, a răsu
nat vocea puternică a mirelui : 
„Ieșiți afară că vă-mpușc !“. La 
început, nuntașii au crezut că 
Petre Pătrașcu glumește. Dar 
cînd l-au văzut indreptîndu-se 
spre ei cu pușca în mină, n-au 
mai stat pe gînduri. Au lăsat 
mesele pline și au rupt-o la 
fugă. Din intimplare tocmai a- 
tunci, în satul Boboești din co
muna Ciuperceni, județul Gorj, 
unde a avut loc nunta, oprise 
un autobuz. Șoferul EmUian 
Vișan a deschis ușile nuntași
lor fugăriți, reușind să-i scoată 
la timp din bătaia puștii. La 
scurt timp după aceasta, mirele 
furios, brigadier la ocolul silvic 
Baia de Aramă, a rămas fără 
pușcă. Acum, urmează „nunta". 
De astă dată, fără lăutari.

Cînd
revizorii

Timp de aproape un an de 
zile, Vasile Eftimie, șofer la 
Direcția județeană de drumuri 
și poduri Bacău, a înscris pe 
foile de parcurs eliberate pen
tru ruta Bacău—Ploiești că a 
transportat bitum cald. In reali
tate insă, dumnealui a făcut 
curse clandestine, transportind 
cu totul alte mărfuri pentru 
diferiți clienți. In felul acesta, 
a putut deconta nelegal o can
titate de 4 847 l benzină CO-90 
și aproape 90 l ulei. In același 
timp a primit nejustificat sala
rii, diurnă și cazare in valoare 
de 14 850 lei. Desigur, în ce-l 
privește pe V.E., el va plăti cu 
virf și îndesat toate aceste pa
gube. Ce se întîmplă insă 
revizorii care, in loc să-și 
datoria, au ars gazul ? Ei 
vor fi răsplătiți ?

— După cum este cunoscut, 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971 a stabilit un 
vast program de acțiune pen
tru dezvoltarea si perfecționa
rea diferitelor forme si modali
tăți ale activității ideologice. 
Vă rugăm ca, in acest context, 
sil relevați citeva din acțiunile 
întreprinse pentru intensifica
rea muncii politice de masă în 
sprijinul producției, pentru dez
voltarea spiritului de răspun
dere comunistă față de angaja
mentul de a îndeplini cincina
lul înainte de termen.

— Comitetul 
tills de partid au _____ _____
sporirea contribuției întregii activi
tăți politico-educative la înfăptui
rea sarcinilor e- 
conornice, social- 
culturale, la ridi
carea conștiinței 
oamenilor în con
sens cu coman
damentele dezvol
tării actuale și de 
perspectivă a în
tregii țări, a ju
dețului, care cu
noaște un proces 
intens de indus
trializare. Proble
mele complexe 
legate de intra
rea In producție 
a unui mare nu
măr de muncitorii, 
în majoritate ti
neri, provenind în 
special din me
diul rural, lipsiți 
deci de o tradiție 
muncitorească, a- 
duc pe prim plan 
în munca politi- 
co-educativă sar
cina modelării 
lor, formarea res
ponsabilității fie
căruia față de 
mersul întreprin
derii. în 
context, 
comitetului 
dețean a 
măsuri 
revitalizarea 
tregului 
de 
ale muncii politi
co-educative. Aș 
aminti că, față 
de perioada dinaintea plenarei, 
numărul agitatorilor a crescut cu 
peste 4 000, al gazetelor satirice 
cu 50 ; funcționează acum 120 de 
brigăzi artistice de agitație, 19 
statii de radioamplificare, se editea
ză cu regularitate o serie de foi vo
lante. toate contribuind la desfășu
rarea unei susținute munci politice 
de masă. Eforturile depuse de majo
ritatea colectivelor de muncă din in
dustrie si agricultură pentru îndepli
nirea planului și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă o- 
glindesc si preocupările organizații
lor de partid, de masă si obștești 
de a folosi mijloacele muncii po
litice de masă pentru realizarea sar
cinilor economice. în acest sens as 
evidenția activitatea pe care o des
fășoară organizațiile de partid de la 
întreprinderea de sîrmă și produse 
din sîrmă, întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice. Schela de 
extracție petrolieră Berea. între
prinderea forestieră de exploatare și 
transport Nehoiu. Fabrica de con
fecții Rîmnicu-Sărat și altele.

— Totuși, bilanțul pe 8 luni in 
Industria județului consemnează 
neîndeplinirea unor indicatori de 

de masă este reflectată în pri
mul rind de rezultatele economi
ce, cum se explică rămînerile 
in urmă T

— Ridicați o problemă reală, care 
oară a constituit obiec- 

dezbateri în plenara co- 
județean încă în luna iu- 
acest prilej, fără a mi- 
importanța greutăților în
de unele întreprinderi pe

județean. organiza- 
actionat centru

mai înalte cote. Din păcate, mate
rializarea este doar parțială, pentru 
că hotărirlle rămîn deseori între co- 
perțile dosarelor. La întreprinderea 
de geamuri, la cea de garnituri de 
frînă și etanșare Rîmnicu-Sărat și 
la altele, unde mijloacele agitației vi
zuale trebuiau folosite cu precădere 
in vederea întăririi disciplinei de 
muncă, a respectării tehnologiilor de 
fabricație etc., pentru lichidarea re
buturilor, a consumului încă ridicat 
de materiale, pentru creșterea indice
lui calitativ al produselor, activitatea 
organizațiilor de partid a fost departe 
de exigențele ridicate de situația 
rezultatelor slabe ale unităților a- 
mintite. O serie de deficiențe ma
nifestate în munca organizațiilor de 
partid din unitățile economice —

de radioamplificare, gazetele de pe
rete și satirice să-și orienteze ope
rativ activitatea pe obiective clare, 
și sarcini concrete, vlzind recupera
rea restanțelor și îndeplinirea pla
nului. De altminteri, tocmai pe a- 
ceastă cale munca politico-educatlvă 
a cunoscut creșteri calitative in 
multe unități cu rezultate econo
mice slabe. In luna august, curind 
după plenara comitetului județean la 
care m-am referit, planul pe județ 
a fost îndeplinit în proporție de 102,4 
la sută la producția globală șl 102 la 
sută la producția-marfă, o serie de 
unități recuperîndu-și rămînerile în 
urmă. Trebuie precizat că, în toate 
aceste cazuri, măsurile tehnico-orga- 
nizatorice s-au împletit cu cele poli
tice și educative,

raw UZINEI
OGLINDA MUNCII

POLITICE

cu 
facă 
cum

Neglijență 
tragică

S-a intimplat la creșa „1 Iu
nie" din orașul Reșița. „In ziua 
de 8 septembrie a.c., pe la ora 
11,30 — ne scrie Nicolae Gligor, 
din Reșița, strada Minda nr. 1 
A — copilul meu, in virstă 
un an și nouă luni, aflat 
creșa amintită, s-a urcat pe 
geam și a căzut de la etajul 
fiind găsit de cițiva trecători 
pe stradă. In urma traumatis
melor suferite, el a încetat din 
viață. Pentru noi, părinții, pier
derea este grea, ireparabilă. Ne 
întrebăm insă unde au fost in 
acele momente cei ce aveau 
datoria să supravegheze copiii 
pe care-i aveau in primire 

cre- 
răs- 

de

de 
la 

un 
II, 
de

pe care-i aveau m ,.
Întrebare firească, la care 
dem că nu va întirzia 'să 
pundă ancheta organelor 
resort.

Neomenia
în instanță

Proces neobișnuit la Judecăto
ria din Cluj. Pe rol, acțiunea de 
evacuare din locuință intentată 
împotriva lui Eugen Moldovan 
din satul Smurduc. Pe banca 
acuzării, Petru și Veronica Mol
dovan, părinții inculpatului. Ce 
motive au determinat această 
neobișnuită cauză in care un om 
era acționat in judecată de pro
priii săi părinți ? Derularea „f’l- 
mului“ procesului le-a arătat 
rind pe rind. Departe de a con
stitui un sprijin pentru părinții 
săi, E.M. avea o comportare 
ieșită din comun față de ei. Nu 
dădea nici un ajutor în casă, 
seară de seară se întorcea în 
stare de ebrietate și nu o dată a 
ridicat mina asupra celor care-i 
dăduseră viață. Fapte lipsite de 
umanitate care au stîrnit opro
briul locuitorilor satului. In a- 
ceastă situație, Judecătoria 
Cluj a hotărît evacuarea 
E.M. din locuința părinților

din 
lui 

săi.

Rubrică redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scînteii"

acest 
biroul 

ju- 
luat 

pentru 
in

sistam 
instrumente

CITITORII AU PRELUAT 
„CARNETUL DE REPORTER"

La inițiativa redacției, cititori de toate vîrstele 
au fost invitați să preia carnetul de reporter, să 
consemneze evenimentele deosebite din viata co
lectivelor de muncă, a orașelor și satelor in care 
trăiesc ; să scrie despre oameni cu conștiință înain
tată, care prin faptele lor se bucuri de stima și 
prețuirea celor din jur. Invitația a găsit ecou și 
„reporterii voluntari" s-au grăbit să transmită zia
rului corespondențele lor. Publicăm astăzi alte cî- 
teva dintre ele.

La nevoie ar fi venit și o sută

Dialoguri noi
supus tasărli prin rularea 
sa sub greutatea vagonu
lui. După citeva încercări 
reușite, s-a trecut la con
fecționarea unui prim lot 
de 50 pile. Acestea au fost 
amestecate cu altele, de fa
bricație obișnuită, și tri
mise în probă. S-a urmă
rit apoi timpul de reîntoar
cere a lor în magazia de 
scule. Și, surpriză, s-a con
statat că noile pile au o 
„viață" de 5 ori mai mare 
față de cele obișnuite.

Astăzi, în fața magaziei 
de scule se poartă din nou 
dialoguri. Sensul lor s-a 
schimbat. Ajustorii solicită 
noile pile confecționate 
de comunistul Constantin 
Popa. S-au convins că slnt 
de cea mai bună calitate.

Alecsandru TOMA 
redactor la ziarul de uzi
nă „Grivița roșie" 
Dumitru STAN 
rectificator, secția pre
lucrări mecanice, din 
grupul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii* 
de la „Grivița roșie* 
din Capitală

Discuțiile din fața maga
ziei de scule a întreprin
derii mecanice de mate
rial rulant „Grivița roșie" 
deveniseră foarte frec
vente și supărătoare. Oa
menii, îndeosebi ajustori, 
rosteau cuvinte de reproș 
la adresa calității unor 
pile. Dar altele mai bune 
np existau.

...Intr-una din zile, în 
timp ce asista la debitarea 
unor bucăți de oțel dln- 
tr-un bandaj casat, în ve
derea confecționării unor 
dălți, comunistului Con
stantin Popa, tehnician în 
hala de strungărie, i-a ve
nit ideea să facă pile toc
mai din acest material. 
Forjorii au zimbit neîn
crezători ; totuși au tras 
cițiva metri de plat-bandă. 
Au urmat apoi calcule, 
probe de laborator. Oțelul, 
care nu avea decît citeva 
grade de carbon în plus 
față de cel folosit la scule, 
nu prezenta suficientă ga
ranție. Și totuși. Constan
tin Popa a încercat. El s-a 
bazat pe practică, pe pro
prietatea pe care oțelul o 
căpătase după ce fusese

întreaga activitate 
a organizațiilor 
de partid situîn- 
du-se în miezul 
problematicii ma
jore a producției, 
a educării oame
nilor.

— Ce iși pro
pune, in baza a- 
cestei experien
țe, comitetul ju
dețean de par
tid pentru ex
tinderea iniția
tivelor bune, 
pentru îmbună
tățirea activită
ții politico-edu
cative in fiecare 
organizație și 
comitet de par
tid ?
— Educarea co

munistă. Implicit 
dezvoltarea răs
punderii comu
niste față de bu
nul mers al pro
ducției constituie 
sarcini . perma
nente ale organi
zațiilor de partid. 
Cu sprijinul și 
participarea mem
brilor biroului 
comitetului jude
țean de partid, a 
altor cadre cu 
munci de răs
pundere. organi
zațiile de partid 
vor dezbate in 
cadrul adunărilor 
generale realiză
rile și neindepli- 

nirile sarcinilor de producție, măsu
rile ce se impun în vederea perfec
ționării activității educative, a mun
cii politice de masă în sprijinul 
producției. Ne vom îndrepta atenția 
cu deosebire spre organizațiile de 
partid din unitățile care întîmpir.ă 
unele greutăți în realizarea planului.

Firește, pentru intensificarea mun
cii politico-educative de masă răs
punderi deosebite revin birourilor or
ganizațiilor de bază, comitetelor de- 
partid. Ne vom îngriji ca acestea să 
cunoască și să preia ceea ce este nou 
și valoros în metodele muncii de 
partid, să înțeleagă că orice măsură 
importantă luată în producție pe linia 
administrativ-organizatorică 
să-și găsească sprijin în 
politică de masă, în mod concret 
și eficient. Pentru că rezultatele din 
fiecare uzină sînt, de regulă, o oglin
dă fidelă a muncii politice de masă, 
a nivelului și calității acesteia.

Convorbire consemnată de
Mihai BAZU

MASA
0 forță decisivă a luptei pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen: dezvoltarea răs
punderii comuniste față de muncă și bunul mers 

al producției

Convorbire cu tovarășul Lazâr BACIUCU,
secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R.

ultima 
tul unor 
mitetului 
nie. Cu 
nimaliza 
tîmpinate 
linia aprovizionării tehnico-materiaîe, 
cum a fost spre exemplu lipsa cro
nică de granule de polietilenă, geam, 
materiale de construcții și altele da
torate încălcării disciplinei contrac
tuale de către furnizori, au fost re
levate o serie de carențe ale muncii 
politice desfășurate de organizațiile 
de partid din Întreprinderi, formalis
mul unor acțiuni, lipsa de com
bativitate în înlăturarea unor nea
junsuri, neutilizarea unora din mij
loacele eficiente ale muncii poli
tice de masă. Dar să fiu mai con
cret. Judecind, bunăoară, după do
cumentele comitetului de partid de 
la șantierul de foraj Berea, după pla
nurile întocmite, după acțiunile și 
responsabilitățile fixate pe membrii 
comitetului, după termenele riguros 
stabilite, s-ar putea crede că aici 
munca politică se situează la cele

r

k

l/fl

după cum a rezultat din analizele 
noastre — se datorează sprijinului 
insuficient și chiar formalismului ce 
și-a făcut loc în activitatea comisiei 
de propagandă a comitetului muni
cipal de partid ; urmărirea sporadi
că a transpunerii in viață a conclu
ziilor și experienței rezultate din di
feritele consfătuiri organizate aici 
duce la perpetuarea unor neajun
suri.

care 
mi- 
res- 

inte- 
„__  _ ,__ ___ _ _____ între
prinderi. Cum vă propuneți să 
sprijiniți aceste măsuri prin 
munca politică de masă ?

— In primul rind,- prin asigurarea 
cerinței ca experiența pozitivă do- 
bindită să treacă mai ușor grani
țele Întreprinderilor de baștină, să 
devină un bun al tuturor. Si a- 
semenea experiențe există. Foile 
volante editate de comitetele de par
tid de la întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice, de la în
treprinderea județeană de construc- 
ții-montaj sau de la întreprinderea 
forestieră Nehoiu înserează Sistema- 
ț/^uam.t.w&.u nietwifei» ndfde nraiv 
că, rezultatele bune ale unor oameni 
și formațiuni de lucru, 
tici la adresa celor ce 
drează în disciplina de 
prin atitudinile lor aduc 
tigiului colectivului, 
ții" do la Fabrica 
I.F.E.T. Nehoiu, 
piese șl subansamble bine executate 
față In fată cu cele rebutate sau de 
calitate slabă. Agitatorii comentează 
operativ in fata oamenilor cauzele ce 
au generat calitatea necorespunză
toare, insistînd asupra implicațiilor 
ce decurg pentru bunul mers al în
tregii fabrici.

Pentru încheierea anului economic 
1973 cu cele mai bune rezultate tre
buie să asigurăm muncii politice de 
masă un caracter mai concret. De
oarece eficiența ei se află în ra
port direct proporțional cu carac
terul ei concret, precis, cu limpezi
mea obiectivelor pe care și le pro
pune. Nu se poate vorbi de plan în 
general, de calitate în general, de ne
cesitatea creșterii productivității mun
cii sau realizării de economii in ab
stract. Pentru a acționa conștient, gîn- 
dit, din convingere, oamenii trebuie să 
știe care este sarcina lor și cum poa
te fi mai bine îndeplinită. De aceea, 
vom lua măsuri ca agitatorii, stațiile

Cu ambiția... 
la tribunal

— Desigur, in perioada 
urmează se vor lua toate 
șurile pentru recuperarea 
tanțelor și îndeplinirea 
grală a planului fiecărei

dar si cri- 
nu se înca- 
plan și care 
daune pres- 

„Panoul calită- 
de mobilă a 

de pildă, expune

<■:

■

9 ani, un ver 
diet sever

T

......

trebuie 
munca

Pe străzile Capitalei, ma
șina „Salvării" claxona 
prelung, făcir.d slalom 
printre tramvaie și auto
buze, sub privirile îngrijo
rate ale trecătorilor. Un
deva In oraș, o tînără în 
vîrstă de 20 de ani fusese 
accidentată grav de către o 
autobasculantă. Fiecare 
clipă era prețioasă, orice 
întîrziere s-ar fi putut do
vedi fatală. Dar echipajul 
„Salvării" a intervenit 
prompt și Aurelia Troiciu, 
salariată la șantierul 16 
instalații al Ministerului 
Transporturilor și Tele
comunicațiilor, a fost trans
portată Intr-un timp re
cord la Spitalul clinic de 
urgență. Imediat au intrat 
în acțiune medicii chirurgi 
Cornel Doboșiu și' Barbu 
Teodorescu. Rănita se afla 
într-o stare deosebit de 
gravă, iar pe deasupra pier

duse mult singe. Era nece
sară o transfuzie, dar se ri
dica o problemă : de unde 
donatori de singe ? Cineva 
a avut o idee salvatoare : 
„Să apelăm la tovarășii ei 
de muncă Un telefon 
și... la spital s-au prezentat 
în grabă 13 OAMENI. Au 
cedat din sîngele lor atîta 
cit a fost necesar pentru 
ca să salveze viața unei 
tovarășe de muncă. La ple
care nu și-au divulgat nu
mele. Au preferat să ră- 
mînă anonimi. Unul dintre 
ei a spus doar atît : la ne
voie ar fi venit și o sută... 
Recent, Aurelia Troiciu a 
ieșit din spital. Acum este 
sănătoasă. O încearcă to
tuși o mîhnlre : nu știe cui 
să mulțumească...

Dr. Marian CIUREL 
spitalul clinic de urgență 
— București

Un gest al omeniei...
Intr-una din diminețile 

trecute am trimis-o pe 
fetița noastră, Gabi, în 
vîrstă de 8 ani, să cum
pere o sticlă cu lapte. 
Din nefericire, la un mo
ment dat ea s-a împiedicat 
și a căzut pe caldarim 
printre cioburile sticlei, 
care s-a spart, tăindu-și un 
tendon de la o mină. Ima
ginile ce s-au succedat, sub 
privirile noastre, ale pă
rinților, care alergam către 
copil, au fost atît de rapide 
îneît n-am mai avut timpul 
necesar să reținem și alte 
amănunte, e drept, de 
mare importanță. Pe lingă 
fetiță au trecut la un in
terval de citeva secunde 
două vehicule : o motoci
cletă și un autocamion. 
Motocicllstul a încetinit, a 
privit din mers copilul, 
plin de singe, care plîngea 
în hohote, dar a rămas in
sensibil. căci după un mo
ment de ezitare a accelerat 
brusc, ca să se piardă apoi

într-un nor de fum. Ime
diat a trecut pe acolo au
tocamionul. Șoferul a fri- 
nat brusc. Ințelegînd si
tuația, a sărit jos din ca
bină, iar o dată cu el au 
coborit soția șl propriul său 
copil — după cum spun 
martorii oculari. A urcat-o 
apoi pe fetița noastră, care 
între timp leșinase, în ma
șină și. mai înainte ca noi 
să-1 ajungem, a transpor
tat-o la snital. Operată 
imediat, Gabriela este 
acum în afara oricărui 
pericol. Spre regretul nos
tru, inimosul conducător 
auto a rămas neindentifi- 
cat, pentru că n-a vrut 
să-și spună numele. îi 
mulțumim pe această cale, 
din toată inima, pentru 
gestul său frumos. Un gest 
al omeniei...

Familia ROZALIA 
șl Ion POPA, 
str. 13 Decembrie 
nr. 32 — Bîrlad
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Orașul dintre Dunăre și mare
...Cea mai de est locali

tate a țării, așezată la con
fluenta Dunării cu marea : 
Sulina. Renăscut sub pri
virile noastre, orașul a de
venit azi poarta fluvială a 
țării.

Asemeni altor orașe 
ale tării, Sulina este în pli
nă dezvoltare industrială. 
Pe malul sting al Dunării, 
la atelierele de reparații, 
s-a deschis un nou șan
tier : aici se construiește 
un doc pentru repararea 
navelor de 4 000 tdw și mai 
mici, precum și pentru na
vele flotei noastre de pes
cuit oceanic. In afara fa
bricii de gheață și a hale
lor frigorifice, zona indus
trială a orașului va fi com
pletată cu o modernă fa
brică de conserve de pește, 
echipată în proporție de 
peste 80 la sută cu utilaje 
de producție românească. 
In această unitate, care 
urmează să intre parțial în 
funcțiune într-un viitor a- 
propiat, se vor prelucra 
6 sortimente de conserve

■

ira

•v-

de pește. Odată cu reali
zarea respectivului obiec
tiv de importantă repu- •, 
blicană, vor fi asigurate ' 
aici încă 800 noi locuri de / 
muncă, din care 600 numai I 
pentru femei. Dar Sulina ’ 
și-a căpătat azi o bine- I 
meritată faimă, atît în tară, ’ 
cît și peste hotare, dato
rită frumuseții covoare ' 
orientale ce se realizea 
aici, in cadrul unei secții 
în continuă extindere, cît 
și datorită împletiturilor 
din papură, care incintă 
ochiul cumpărătorilor, con
fecționate lntr-un ate
lier al „mîinilor îndemî- 
natice".

Așadar, orășelul dintre 
Dunăre și mare, ieri uitat 
de lume, capătă astăzi, sub 
impulsurile vieții noi pe 
care o trăiește, dimensiuni 
noi.

Ioan DIACONU
Sulina

Rubrică realizată de
Dumitru MINCULESCU

Popas la
„Perla Oltului
La Căciulata, în frumoast 

stațiune balneoclimaterică d 
pe Valea Oltului, a fost dat . 
folosință un nou și modern 
complex de alimentație publică 
— „Perla Oltului". Avînd o ca
pacitate de 300 de locuri, noua 
unitate dispune de un restau
rant, un bar de zi și o cofetă
rie — toate fiind aprovizionate 
cu un bogat sortiment de pro
duse culinare. Zilnic, turiștii a- 
flați la odihnă sau in trecere 
pe Valea Oltului, care apelează 
la serviciile restaurantului, gă
sesc sici o varietate de mincă- 
ruri specific locale.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii*
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Intr-una din sălile Judecătoriei sectorului 
3 din Capitală, patru femei în toată firea 
lăsîndu-și baltă treburile cotidiene au 
venit, zor-nevoie, să se judece. Că una a 
zis, că alta a spus, că cealaltă a reclamat 
că...

Magistratul ascultă calm și după ce con
sultă dosarul le mai pune încă o întrebare ; 
una firească, așa, ca de la om la om :

— Nu credeți că neînțelegerile dumnea
voastră se puteau rezolva și altfel ? Sînteți 
colege de serviciu, aveți un nivel de pre
gătire care trebuia să vă pună de mult în 
situația unei Împăcări rezonabile. Ce-ar fi 
dacă ați pune capăt disensiunilor și v-ați 
împăca ?...

— Noi n-avem nimic împotrivă, și la co
misia de judecată am susținut același lucru 
— spun

— Ba 
manta, 
creat o 
dere...

Apelul magistratului a rămas, cel puțin 
deocamdată, fără efect : patru salariate ale 
fabricii de ulei „13 Decembrie" se vor pre
zenta din nou la judecată pe 10 octombrie. 
Dar acolo, la întreprindere, sînt oare cu
noscute aceste lucruri ? S-a încercat ceva 
pentru aplanarea conflictului î

— S-a încercat, cum să 
telefonic inginerul șef al 
nu-mi pot spune părerea 
cauză m-a reclamat și pe 
de judecată.

— Atunci am vrea să vorbim cu tovarășul 
secretar al comitetului de partid.

— Momentan lipsește, dar să știți că și 
dînsul e reclamat, chipurile tot pentru in
sultă și calomnie. Și mai sînt vreo 20 de 
reclamații...

Fără comentarii !

cele trei pirite.
eu nu sînt de acord ! — sare reda- 
M-au calomniat, spunînd că aș fi 
atmosferă improprie în întreprin-

nu, ne răspunde 
fabricii. Dar eu 
că tovarășa în 
mine la comisia

și drept
— ...și înainte de a vă pronunța, aminti

ți-vă, tovarăși judecători, de Hegel care 
spunea că adevărul apare numai atunci 
cind ultima bănuială este înlăturată. Vă 
car, prin urmare, să analizați încăodată 
probele, apărările produse în cauză, in așa 
fel incit numai după ce veți fi spulberat și 
ultima îndoială să pronunțați verdictul...

Nu, nu era neinteresantă, nu era formală 
apărarea : se străduia, așa cum îi era si me
nirea, să scoată in relief orice contradicții 
și nepotriviri în succesiunea faptelor. Dar 
faptele erau fapte, imposibil de tăgăduit. 
Abia se terminase expunerea rechizitorului: 
cu glasul ferm, procurorul Nicolae Butnaru 
vorbise despre măsurile de protecție pri
vind viața și sănătatea femeilor, despre 
interesele proteguite prin reglementarea in
terzicerii întreruperii cursului normal al 
sarcinii... Vorbise, mai apoi, despre fap
tele inculpatei, despre egoismul și neome
nia duse pînă la consecințe criminale. Cu 
cîtva timp în urmă. Ioana Matei, fostă a- 
sistentă medicală la maternitatea Filantro
pia din București, efectuase un avort vic
timei C.O., la domiciliul acesteia. Pentru 
cea care a acceptat să se supună acestei 
intervenții, consecințele au fost 
încercînd să oprească firul unei noi 
omenești, I.M. a provocat un proces 
ticotoxic, care a curmat brusc și firul 
ții mamei. Absurd, contrar propriei 
îndeletniciri, legată de aducerea pe lume a 
noilor născuți. fosta asistentă provocase, 
de data aceasta, moartea de două ori.

Acum, în amfiteatrul spitalului, în sala 
unde s-au făcut de atîtea ori expuneri, co
municări și proiecții pe tema apărării vie
ții omului — fiindcă ultima fază a proce
sului s-a desfășurat aici, în fața foștilor 
colegi al inculpatei — asistența aștepta cu 
înfrigurare pronunțarea verdictului. Solemn.

cu gravitatea specifică dezbaterilor judici
are, judecătorul Theodor Săvuscan de la 
Tribunalul Capitalei, președintele comple
tului de judecată, dă citire verdictului:

— Tribunalul constată că inculpata se 
face vinovată de infracțiunea'pentru care 
a fost trimisă in judecată și, ca atare, o 
consideră vinovată. Pentru aceste motive, 
în numele legii, hotărăște: condamnă pe 
inculpata Matei Ioana, în baza art. 185, 
al. 4, din Codul penal, la 9 ani închisoare 
și 3 ani interzicerea unor drepturi !

...Sfîrșitul dezbaterilor a oferit și prilejul 
unui microinterviu cu președintele comple
tului de judecată. Ne spune:

— Acum, după sentință, vă pot spune că 
am ajuns la pronunțare fără nici o îndoia
lă cu privire la vinovăția inculpatei. O 
singură precizare va fi semnificativă: nu 
numai fapta în sine, efectuarea unui avort 
urmat de moartea victimei, a fost sancțio
nată astăzi, ci și neomenia, lașitatea vecină 
cu crima. Asistenta Matei Ioana a în
cercat, timp de trei zile, tot felul de 
tratamente la domiciliul victimei, fără 
să cheme salvarea, deși victima intrase în 
stare agonică. Știm cu toții cite eforturi fac 
uneori medicii, cadrele sanitare pentru a 
salva viață de om, iar sfidarea acestei no
bile meniri nu se poate bucura de clemență.

unii ridică din umeri, alții îi ocolesc și-și
I. 2----- Dar focul „dis-văd mai departe de drum, 

cuției" nu se potolește :
— Mi-o făcuși, n-am ce 

năduful un ins intre două 
vreo două trepte mai jos.

— Eu ? Singur ți-ai făcut-o, vine răs
punsul.

— Păi de-aia te-am pus eu martor, să ții 
cu ăilalți ? Puneam altul, dacă știam că 
n-ai obraz. Să-mi faci mie una ca asta 1

Nu știam ce pricină se judecase și, mai 
ales, ce anume pierduse cel cu arțagul. 
Cert era că-i fuseseră stricate socotelile 
șl, în micimea lui sufletească, nu putea să 
înțeleagă că dreptatea e una singură și că 

nici 
nu- 
ț 
să-i

zice ! iși varsă 
virstc, coborit

d« 
la

de 
și 
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— Cum nu mă duceam ?! Cel puțin 
două ori pe săptămină dădeam pe 
uzină...

— Și in rest ?
Aurel Cirllgel, un individ de vreo 21 

ani, trimis in judecată, printre altele, 
pentru speculă, se încurcă. întrebarea 
descumpănise.

—- In rest ? Aăăă... mă distram și eu., 
mai vedeam un film... E drept, uneori 
vindeam și cite un bilet „în plus"...

— Ciștigai mal bine din speculă decît 
dacă ai fi mers la lucru ?

— O, nu, abia dacă scoteam un Pol 
pe zi...

— Știți, eram tentat... pner-atograful era 
mai aproape decît uzinz'

Martorul

tragice: 
vieți 
sep- 
vie- 
sale

„1-
pe sfoară"

...Miercuri 26 septembrie, ora 10 dimi
neața. La ora cind în Sala pașilor pierduți 
animația e in toi, cînd multe din procesele 
zilei au fost deja judecate, ușa turnantă 
de la intrarea în Palatul Justiției se răsu
cește imbrîncită cu putere și afară, în capul 
scărilor, apar în grup trei oameni ; doi mai 
ales. în vădită contradicție... sonoră. Co
boară două-trei scări, mai fac un por 
pentru harță, apoi coboară din nou s’ 
iarăși un popas... Trecătorii se uit

Cinematr

că anonimul martor îl cunoștea el bine 
stimabilu’...

Ne-am interesat. Cei
că nu prea te duceai pe la uzteă SPUn

am

dacă n-o ai de facto, n-o poți dobîndi 
de iure... Așa că degeaba vocifera, 
mai foc și pară, la adresa martorului

Spre lauda lui, acesta a știut însă 
dea și replica :

— Uite ce e, eu asta am știut, asta __
spus. Să nu crezi că-mi dădeam cinstea pe 
două țuici. Și dacă n-ai învățat nimic din 
procesu’ ăsta, e și mai rău... Miine, poi- 
mîine, te vîri într-altul și-o să pățești la 
fel.

...Și cum, între timp, scările se termina
seră de coborit, grupul s-a despărțit. Fără 
saluturi, fără Bună ziua. Cine știe, poate

Pe

Din caietul 
r-refierului

graful * 
r -oape

prelnî'cu^m’minn^'111 B™ști îm.

ne,

intenția să fur si arăt’ ahA lC1, n.’am avut 
că dacă avwm intent.J ° n U‘ tribunal 
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apărările inculpatului Petre Mt- 
^uSf Judecătoria sTc-

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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E VREMEA CULESULUI ÎN VII
Analiza cifrelor înscrise 

în harta de mai jos 
duce la o singură concluzie: 
ORICE iNTlRZIERE 
ESTE PĂGUBITOARE!

PRAHOVA CORESPONDENȚII ARGEȘ

SUCEAVA
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La I.A.S. Dealu Mare, care deține aproape 
1 000 de ha de vie — după cum ne spunea di
rectorul unității, ing. Niootae Bahrim — s-a 
trecut cu toate forțele la cules. întreprinderea 
a primit sprijinul a peste 2 000 de salariați și 
elevi de la grupul școlar de chimie PloLești șl 
de la școala profesională de energetică din Cîm- 
pina. Ritmul de recoltare este de circa 24 de 
vagoane pe zi. Dacă în sectorul de stat s-a 
ajuns în prezent la circa 57 la sută suprafață 
recoltată, procentul realizat pînă în ziua de 29 
septembrie a.c. de către cooperativele agricole 
este de numai 25 la sută, procent cu totul ne
mulțumitor, dacă ținem seama și de faptul că, 
în unele plantații a apărut atacul de mucegai. 
Pină acum graficele de preluare încheiate între 
I.V.V. și cooperativele agricole nu au fost res
pectate nici pe departe. Față de graficul în
cheiat, cooperativa agricolă Gura Vadului este 
în restanță cu aproape 10 vagoane de struguri, 
iar ritmul culesului continuă să fie foarte lent. 
Cu toate că la cooperativa agricolă din Bucov 
strugurii au început să fie atacați de mucegai, 
cooperatorii nu se grăbesc să salveze recolta. 
Lucrările sînt intirziate și în cooperativele agri
cole Tătaru, Iordăcheanu, Valea Cucului și 
altele.

NOȘTRI

TRANSMIT

ALBA
Ieri, 29 septembrie, la ferma viticolă din Cîl- 

nic a I.A.S. Petrești, erau la cules, alături de 
muncitorii fermei, și 280 de elevi de la liceul 
teoretic din orașul Sebeș și școlile generale din 
satele Clinic și Deal. La punctul de vinificare 
se lucrează în schimburi prelungite, astfel încît 
strugurii culeși ziua, pînă seara sînt prelucrați, 
în zilele următoare, ritmul la cules va crește 
de la 35 tone struguri pe zi, la 50 tone. A în
ceput, ce-i drept izolat, culesul strugurilor și în 
podgoriile cooperativelor agricole. Cooperatorii 
din Daia Română au cules și livrat 15 tone de 
struguri. De ieri, recoltatul strugurilor a început 
în toate cooperativele agricole.

De mai bine de 8 zile, în toate cele 6 ferme 
ale stațiunii viticole Ștefănești, județul Argeș, 
viile cunosc freamătul muncii. Zdrobitoarele și 
presele primesc în fiecare zi cite 35—40 vagoa
ne struguri. Recoltatul strugurilor este avansat 
și in întreprinderile agricole de stat Leordeni, 
Costești și Pitești. La cules întîlnim muncitori 
permanenți și zilieri, studenți și elevi. Coope
rativele agricole Leordeni, Căldăraru, Strîmbeni, 
Rociu, printr-o mobilizare mai mare a forțelor 
locale au reușit să recolteze mai mult de ju
mătate din producția acestei toamne.

Pe ansamblu, situația recoltării în cooperati
ve nu este însă corespunzătoare : din cete 1 787 
hectare vie pe rod s-a strâns rodul doar die pe 
aproape 800 de hectare. La cooperativa agricolă 
Călinești, de pildă, din cele 35 ha n-au fost 
recoltați strugurii decit de pe 2 ha, iar la cea 
din Ștefănești, din cele 44 ha cu vie n-au fost 
recoltate decît 6 hectare. Greu se acționează la 
culesul strugurilor, dar greu se preiau și cel 
culeși la centrele de vinificație. De la coopera
tivele agricole Cornățel, Humele, Fîlfani, Un
gheni, Buzoiești, pleacă zilnic autocamioane și 
remorci încărcate cu struguri la centrul de la 
Costești. Aici însă, datorită modului defectuos 
de preluare, stau cîte 8 și chiar 10 ore aștep- 
tînd să le vină rândul. Are loc o adevărată... 
vinificație în camioane și remorci.

DIN VRANCEA Șl VÎLCEA
AȘTEPTĂM VEȘTI MAI BUNE

Fină la 28 septembrie, culesul In 
vii s-a făcut în proporție de 34 la 
sută în cooperativele agricole și 44 
la sută în întreprinderile agricole 
de stat. Cifrele înscrise pe hartă 
reprezintă procentul în care au fost 
culese viile în cooperativele agri
cole din județele respective. I-am 
solicitat tov. ihg. Eugen Ungurea- 
nu, directorul general al Centralei 
viei și vinului, să comenteze cifre
le înscrise în harta de mai sus.
— Ceatrele de vinificație ale în

treprinderilor județene ale viei și 
vinului au o capacitate de prelucra
re de 3 600 vagoane pe zi. Or, pînă 
acum, viteza zilnică de lucru nu a 
ajuns decît la 2 300 vagoane. Dintre 
județele cu suprafețe mari de vii în 
care culesul și vinificația se desfă
șoară în ritm bun aș aminti Brăila. 
Galați, Vaslui. în mod deosebit aș 
vrea să subliniez rezultatele bune 
care au fost obținute în județul 
Vaslui, al treilea ca pondere în viti
cultura țării, unde ritmul recplta- 
tului în majoritatea coopera
tivelor agricole a fost core
lat cu capacitățile de prelucrare 
ale centrelor de vinificație.

Cu toate acestea, pe ansamblu, 
culesul și vinificarea strugurilor

sînt lntîrziate. Este adevărat că 
acumularea zahărului in boabe a 
evoluat mai lent, ceea ce i-a de
terminat pe unii. viticultori să 
amine începerea culesului. Dar 
chiar și în județele în care strugu
rii aveau mai mult zahăr — Olt, 
Vîlcea, Timiș — culesul nu s-a 
desfășurat în ritm cu capacitățile 
de prelucrare. în județul Vrancea 
s-au îoonft a------ - •.
ceea ce este încă puțin față de 
timpul în care ne găsim. Și aici 
s-a adu3 motivarea că strugurii 
r.-ar avea suficient zahăr. Dar ana
lizele de laborator arată că la ma
joritatea soiurilor boabele au conți
nutul necesar de zahăr pentru a 
se obține un vin normal, specific 
acestei podgorii. Din Inițiativa Co
mitetului județean de partid Vran- 
cea, zilele trecute a avut loc 
o ședință la care au parti
cipat președinții șl inginerii 
din cooperativele agricole, reprezen
tanții organelor de specialitate și 
au fost stabilite măsuri care să 
ducă la intensificarea culesului și 
vinificării. Și în alte județe există 
condiții pentru grăbirea culesului și 
prelucrării strugurilor. Trebuie ca, 
peste tot, să fie organizată temeinic

munca incit să se realizeze o core
lație între cantitățile recoltate și 
capacitățile de prelucrare ale uzi
nelor de vinificație. Faptul că în 
luna octombrie se anunță ploi, ne 
obligă să grăbim lucrările pentru a 
evita orice pierderi.

Cu toate că în unele județe nu 
s-a atins viteza zilnică de lucru la 
recoltat și vinificat, se constată 
TrâfiWf  ’Rrmfrre.-ViriSff,’ îfe-gxerti- 
plu, la Rm. Sărat, strugurii au în
ceput să fie aduși după orele 12, 
ceea ce a făcut ca la orele 14 să 
se formeze o coloană de circa 80 
căruțe și alte mijloace de transport, 
imposibil de descărcat în timp 
scurt. De aceea, conducerile coope
rativelor agricole și delegații I.V.V. 
vor trebui să organizeze aducerea 
strugurilor la centrele de vinifica
ție în mod ritmic. în cantități 
corelate cu capacitățile de pre
lucrare.

Avem convingerea că aplicarea 
măsurilor luate în ultimele zile, la 
inițiativa organelor de partid, va 
determina creșterea ritmului de 
recoltare și prelucrare a struguri
lor.

„De cîteva zile — ne relata ing. 
Stanică Dumbravă, directorul I.A.S. 
Cotești, județul Vrancea — ca ur
mare a vremii secetoase, strugurii 
nu mai cresc în greutate, iar con
centrația în zahăr sporește ritmic 
cu mai puțin de 2 grame la litru. 
In aceste condiții, orice întîrziere 
poate aduce însemnate pagube de 
recoltă, mai ales că pentru luna 
octombrie se anunță vreme nefavo
rabilă. Noi am organizat astfel 
munca încît în maximum 10 zile 
să terminăm culesul'1.

Dovedind spirit gospodăresc, 
grijă pentru producție, pentru evi
tarea oricăror pierderi, lucrătorii 
de la I.A.S. Panciu, cooperatorii 
din Tîraboiești, Vîrteșcoi, Ciorăști, 
Odobești. Rîmniceni au concentrat 
toate forțele manuale în vii. reali- 
zind viteze bune de lucru.

Dar. în majoritatea cooperative
lor agricole se manifestă o ne- 
justificatft tendință de tărăgănare. 
Conducerile cooperativelor agri
cole din Tifești. Jariștea. Movilita, 
Străoane. Broșteni și altele nu au 
mobilizat toti cooperatorii la lu
cru. așteptind să mai crească con
centrația în zahăr. La Slobozia 
Bradului nu au fost asigurate sufi
ciente bene pentru transportul 
strugurilor la centrele de vinifi-

Așa se face că pe județ, în cele 
17 zile care au trecut de la de
clanșarea culesului, s-au recoltat 
mai puțin de 22 la sută din produc
ția evaluată de struguri.

Această situație cu totul necores
punzătoare a fost analizată recent 
de către biroul comitetului jude
țean de partid, care a stabilit o 
serie de măsuri operative. In spri
jinul unităților viticole zilnic ies 
la cules peste 2 200 salariati si a- 
proape 6 000 elevi din municipiul 
Focșani și orașele Adjud. Mără- 
gești, Panciu si Odobești. S-a sta
bilit, de asemenea, ca forța de 
muncă disponibilă din cooperati
vele agricole din zona de șes a ju
dețului să fie mobilizată la cu

lesul strugurilor. La centrele de 
vinificație ale întreprinderii viei 
și vinului, munca este organizată 
în trei schimburi, astfel că prelu
crarea strugurilor se face fără în
trerupere ziua și noaptea.

Ca urmare a acestor măsuri, în 
ultimele două zile ritmul de lucru 
a sporit simțitor. în ziua de 28 
septembrie. în întreprinderile agri
cole de stat au fost recoltate 2 541 
tone struguri, iar în cooperativele 
agricole — 3 451 tone, depășindu-se 
astfel viteza zilnică stabilită pe 
județ de 5 600 tone. Dar ritmul de 
lucru poate si trebuie intensificat 
în continuare. Mai sînt de recoltat 
peste 115 000 tone struguri. Dacă 
s-ar recolta numai cu viteza reali

zată în ziua de 28 septembrie, re
zultă că ar mai fi necesare 23 de 
zile, timp în care se pot înregistra 
pierderi substanțiale de recoltă. 
Cooperativele agricole dispun de 
forță de muncă capabilă să recol
teze zilnic peste 5 500 tone. Pentru 
aceasta este necesar să se asigure 
o și mai bună mobilizare a tuturor 
cooperatorilor la muncă din zori 
pînă în noapte, o organizare și 
folosire mai judicioasă a mijloace
lor de transport, funcționarea fără 
întrerupere a utilajelor de prelu
crare a strugurilor.

★
în numeroase unități agricole, 

din județul Vilcea, așa cum sint 
cele din Giulești, Dejoiu, Copă-

Recoltatul strugurilor la I.A.S. Giarmata

ceni, Lăpușata, Mădulari etc., cu
lesul în vii s-a terminat sau 
este pe terminate, in același 
timp însă sînt numeroase alte 
cooperative agricole unde recolta
tul abia se află la început. Oare 
aici strugurii s-au copt mai tirziu 7 
Nici vorbă. Diferența mare dintre 
unitățile fruntașe și cele rămase 
în urmă se datorează numai mo
dului diferit de organizare a mun
cii. De pildă, în timp ce la coope
rativa agricolă de producție Zăvi- 
deni au fost recoltate peste 96 la 
sută din vii, la cooperativa agri
colă de producție Orlești, care are 
aproape aceeași suprafață de viță 
de vie, nu s-a realizat decît 37 la 
sută. Aceeași situație curioasă am 
întilnit și în comuna Tetoiu. în ca
drul căreia există două cooperati
ve agricole de producție : Tepești și 
Bugiulești. Dar dacă in prima au 
fost culeși strugurii de pe jumă
tate din suprafață, în cea de-a doua 
nici măcar nu s-a recoltat 10 la 
sută. Această disproporție a con
stituit. de altfel, subiectul uneia- 
nalize operative ce a avut loc ou 
două zile In urmă la direcția agri
colă județeană, in cadrul căreia au 
fost stabilite o seamă de măsuri 
menite să determine grăbirea cule
sului in toate cooperativele agri- 
port. eliberate ‘din ’fthftUtfie-'ta’rb 
au terminat recoltatul, să fie diri
jate imediat spre celelalte coope
rative agricole de producție, maia- 
les spre acelea care au avut su
prafețe mari de vii. De asemenea, 
au fost amenajate noi secții de pre
luare a strugurilor pentru a des
congestiona mașinile și vasele de 
transport. Măsurile stabilite au în
ceput deja să-și arate roadele ; în 
cursul zilei de sîmbătă s-a reușit 
să se recolteze cu peste 50 de ha 
mal mult față de media zilelor 
precedente.

Ion N1STOR 
Ion STANC1U 
corespondenții „Scînteii"

Care este valoarea unuî 
kilowat 7 O întrebare pe 
care o adresăm la ore dife
rite, in întreprinderi diferi
te. Răspunsurile : „Nu cu
nosc" ; „Știu că atît timp cit 
mașina funcționează, trebuie 
să producă, altceva nu cu
nosc despre kilowat" : „La o 
ședință de grupă sindicală 
am aflat că energia electrică 
irosită în secția noastră echi
valează cu salariul a 10 mun
citori într-o lună".

Sint răspunsuri primite de 
la cîțiva muncitori într-una 
din zilele trecute, cu prilejul 
unui raid pe tema gospodă
ririi energiei electrice în
treprins în 4 întreprinderi 
bucureștene.

„.Ora 11. în plin schimb I, 
la întreprinderea de con
fecții și tricotaje se lucrează 
intens. Cum este folosit aici 
kilowatul 7 Discutam cu 
muncitoarea Ortansa Șerban.

— Stăm de 5 minute lingă 
mașina dumneavoastră și 
aceasta merge „în gol". V-ați 
gindit că se consumă inutil 
energia electrică 7

— Nu, dar în cîteva minu
te nu se pierde prea multă 
energie...

Aparent, așa este. Privind 
însă mai atent în jur, depis
tăm secvențe asemănătoare. 
Mașini — ce e drept, izola
te — care merg „în gol" cîte 
3-5-10 minute. Ce înseamnă, 
de fapt, această risipă mă
runtă de energie electrică 7 
Iată cîteva calcule sugesti
ve, efectuate de către ingi
nerul Radu Pîrvu, adjunct 
al șefului secției termo-ener- 
getice ; „Dacă într-un mi
nut cele 6 000 de mașini de 
cusut funcționează „în gol" 
se pierd aproape 100 kWh. 
într-o lună pierderea de e- 
nergie electrică se cifrează 
la 3 000 kWh". Numai că, 
după cum ne spunea maistrul 
electrician Gheorghe Nae, 
„media zilnică de funcționa
re a unei mașini „în gol" 
este de 10 minute". Calcu
lele prezentate sînt de natu
ră să dea de gindit. în pri
mul rând, acelor muncitori 
care privesc cu superficiali
tate risipa de energie elec
trică. în al doilea .rând, or
ganizațiilor de partid și sin
dicale, care au datoria să 
promoveze o atitudine com
bativă față de actele de risi
pă. în al treilea rând, con
ducerii întreprinderii, care 
trebuie să urmărească cu mai

multă zgîrcenie destinația 
fiecărui kilowat/oră și să 
prevină irosirea energiei e- 
lectrice.

...Ora 14,30. Ne aflăm la 
întreprinderea de prelucra
re a maselor plastice. în
treg procesul de producție 
este mecanizat și automati
zat, ceea ce înseamnă că 
aici cea mai mare parte a 
operațiilor de lucru se des-

rlle cu 10 la sută și scon
tăm ca la finele anului să 
înregistrăm o economie de 
30 000 kWh ; a doua acțiune, 
în curs de realizare, constă 
în reducerea duratei de în
călzire a mașinilor de polie
tilenă cu 15 minute săptămî- 
nal, • ceea ce, după calculele 
noastre, înseamnă o econo
mie de aproape 4 000 kWh; 
în sfirșit, in trimestrul IV,

mașinile lucrează intens, iar 
iluminatul în secții este sec
torizat. Sînt, de fapt, aspec
te care ne oferă explicația 
acestor rezultate pozitive, 
care pot fi apreciabil îmbu
nătățite dacă experiența sec
torului de prelucrări va fl 
generalizată în toate sec
țiile întreprinderii.

...Ora 1,30. Ultimul obiec
tiv al investigațiilor noastre

Destinații bizare 
date energiei electrice... 

DE LA PRlNZ LA MIEZUL NOPȚII lN PATRU ÎNTREPRINDERI 
BUCUREȘTENE

• Economiile din primul semestru ou declanșat noi inițiative • Ri
sipa măruntă măsura, de fapt, zeci de mil de kWh • 0 perse
verență demnă de o cauză mai bună : „S-a modificat, dar nu s-a 

schimbat nimic...".

fășoară sub impulsul kilo- 
waților/oră. O realitate preg
nant Întipărită în conștiința 
fiecărui salariat. Zi de zi, la 
fiecare loc de muncă se gîn- 
dește cum să se acționeze 
gospodărește pentru folosirea 
rațională a energiei electri
ce. Numai în primul se
mestru al acestui an, prin 
prevenirea funcționării „în 
gol" a utilajelor șl sectoriza- 
rea iluminatului electric 
s-a obținut o economie de 
72 000 kWh. Un rezultat bun 
care a ambiționat și mai 
mult întregul colectiv.

— Avem un plan de acțiu
ne bine fundamentat — ne-a 
spus ing. Elvira Visalon, 
din cadrul serviciului ener
getic. Acționăm în trei di
recții : prin îmbunătățirea
tehnologiilor de fabricație 
am reușit să reducem deșeu-

vom fi în măsură să îmbu
nătățim procesul tehnologic 
la mașinile de policlorură de 
vinii, fapt care va duce la 
o economie de 50 000 kWh 
anual.

...Ora 22,30. Ajungem la 
întreprinderea de pompe, 
noaptea, la sfîrșitul schim
bului II. Ne oprim în secția 
de prelucrări mecanice, u- 
nul dintre compartimentele 
mari consumatoare de ener
gie electrică. Reținem o ci
fră furnizată de maistrul de 
schimb Ion Seguru. „Dacă 
pînă nu de mult aveam pro
bleme cu respectarea norme
lor de consum de energie e- 
leotrică, în acest an, în 
urina măsurilor luate, eco
nomisim în medie lunar 
1500 kWh“. La o sumară 
trecere în revistă a locurilor 
de muncă constatăm că toate

ÎI constituie întreprinderea 
„Tricodava", unde venim 
pentru a treia oară într-un 
raid asemănător. Iată ce 
consemnam în raidul prece
dent. „Aici risipa de energie 
electrică este la ea acasă. 
Sute de lămpi de neon își 
revărsau din belșug lumina 
asupra unor imense spații 
de producție, deși în schim
bul III nu se mai lucra, fără 
ca nimeni să răsucească acel 
banal și arhicunoscut comu
tator". (Scinteia 9532/l.VI. 
1973). De atunci au trecut 
patru luni. Cum se înfățișează 
situația acum 7 Economistul 
Ion Gabriel ne încredințea
ză, de la bun început : „cri
tica făcută de ziar a consti
tuit pentru fabrică un pre
țios ajutor. Lucrurile s-au 
îndreptat în cea mai mare

măsură"; Ne invită să vizi
tăm secțiile de producție.

Secția de cotton lucrează 
cu 60 la sută din capacitate, 
dar este luminată ca pentru 
o activitate completă. Secția 
de finisaj lucrează cu 50 la 
sută din capacitate, dar lu
mina se revarsă din plin și 
asupra utilajelor care nu 
funcționează.

— Nu puteam altfel — 
ne spune șeful de tură de la 
secția energetică, tov. Eugen 
Petre ; iluminarea nu este 
sectorizată în hale.

— Nu s-ar putea realiza 
acest lucru 7

-- Desigur, dar deocamdată 
aceasta este situația.

Cu alte cuvinte, critica a 
folosit, dar nu s-au prea 
luat nici un fel de măsuri (7!) 
Pe cînd, totuși, o intervenție 
gospodărească energică pen
tru eoonomisirea energiei e- 
lectrice la „Tricodava" 7 De 
altfel, nu numai secțiile de 
producție sînt luminate ca 
ziua, ci și holurile interioare.

— Cine trebuia să stingă 
lumina aici 7 — îl întrebăm 
pe electricianul de serviciu, 
Ion Tofan.

— Electricianul de serviciu.
— Adică dumneavoastră 7
— Da.
— De ce n-ați făcut-o 7
_  1
Raidul nostru se încheie 

aici. Pe tot parcursul inves
tigațiilor întreprinse în cele 
trei schimburi ale zilei de 
muncă am înregistrat fapte 
diferite, am întilnit oameni 
care înțeleg ce înseamnă să 
se economisească energia 
electrică, dar și lucrători care 
ignorează acest lucru. Iată 
de ce considerăm că este ne
cesar ca în fiecare între
prindere, organizațiile de 
partid și sindicale să-și in
tensifice eforturile pentru a 
crea o puternică opinie de 
masă în favoarea economisi
rii de cît mai mulți kilowați/ 
oră, împotriva risipei de e- 
nergie electrică. Căci a nu 
irosi un kilowat/oră înseam
nă mult mai mult decît va
loarea economică intrinsecă 
a aoestuia, înseamnă un act 
gospodăresc, o îndatorire 
profesională și civică care 
trebuie clar înțeleasă de 
flecare la locul său de 
muncă.

Adrian POPESCU

**

*

*
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La Combinatul de lianți 
și azbociment din Bicaz 

Producții suplimentare 
de ciment pentru șantiere

Au trecut două luni de cînd 
colectivul Combinatului de lianți 
și azbociment din Bicaz și-a su
plimentat angajamentul anual 
hotărind să producă șl să livreze 
suplimentar șantierelor o canti
tate de 19 000 tone ciment față 
de 8 000 tone cît prevedea anga
jamentul inițial și iată că acest 
harnic colectiv anunță obținerea 
unui nou și prestigios succes. 
Astfel, așa după cum ne Infor
mează inginerul Vasile Mano- 
lache, directorul combinatului, 
clmentiștii din Bicaz au reușit 
să-și realizeze angajamentul 
reînnoit, livrând suplimentar 
Îantierelor patriei cea de-a

9 000-a tonă de ciment, din care 
se pot construi circa 1 260 apar
tamente convenționale.

Cum s-a ajuns la obținerea 
acestui prestigios succes 7

In primul rând, prin preocupa
rea permanentă a colectivului de 
aici pentru reducerea timpului 
de staționare a tuturor instala
țiilor și, îndeosebi, la morile de 
ciment. In acest scop, în lunile 
august și septembrie, spre e- 
xemplu, toate reviziile s-au fă
cut in regim de funcționare, ciș- 
tigîndu-se astfel cîte o zi de lu
cru pentru fiecare moară de ci
ment în parte. De asemenea, tot 
în scopul scurtării timpului de 
revizie s-a trecut la pregătirea 
prealabilă pe platforme special 
amenajate a ansamblelor și sub- 
ansamblelor de la coloanele de 
cupe ale elevatoarelor. In acest 
fel, operația de realizare și mon
tare în condiții de deplină sigu
ranță a fiecărei coloane a durat 
numai 7 ore în loc de 3 zile. Pe 
de altă parte, au fost întreprin
se măsuri pentru asigurarea spo
rului de materie primă, care să 
permită funcționarea neîntre
ruptă a instalațiilor. Astfel, în 
carierele de la Cheile Bicazului 
au fost 
aproape 
explozii 
dizlocat 
calcar.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii

executate în devans cu 
o lună un număr de 3 
mijlocii prin care s-au 
circa 120 000 tone de
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PRIORITĂȚI IN ULTIMUL 

TRIMESTRU AL ANULUI
(Urmare din pag. I)

puse Ia termen în funcțiune. Pe alte 
șantiere, rămînerile în urmă per
sistă. respectarea scadențelor fiind 
periclitată. Iată- de ce. în acest ultim 
trimestru, pretutindeni, ne fiecare 
șantier, trebuie menținut ritmul înalt 
de lucru din ultima vreme, pentru 
ca toate obiectivele si capacitățile 
prevăzute in planul pe acest an să 
intre in funcțiune la termen. Sub 
directa conducere și îndrumare a 
organelor și organizațiilor de partid, 
colectivele de pe șantiere trebuie 
să folosească din plin fiecare zi. ur
mărind ca odată cu realizarea unor 
înalte ritmuri de lucru să se asigure 
pregătirea șantierelor pe timpul 
iernii. Folosind din plin experiența 
acumulată în ultimele două luni de 
către constructori și montori. de o 
serie de beneficiari și promovind 
hotărit noi și eficiente metode de 
organizare a activității, printr-o 
strînsă colaborare între toti factorii 
răspunzători, trimestrul IV va tre
bui să marcheze încununarea cu 
succes a acestui an hotărâtor pen
tru realizarea programului de in
vestiții al cincinalului.

PREGĂTIREA PRODUCȚIEI A- 
NULUI VIITOR se află la ordinea 
zilei în toate întreprinderile indus
triale. O recentă analiză în unități 
din construcția de mașini și metalur
gie relevă că încheierea contrac
telor de aprovizionare și desfa
cere pentru producția anului 1974 
este întîrziată în unele întreprin
deri si centrale. Conducerile minis
terelor și centralelor industriale 
trebuie să cunoască îndeaproape cum 
își asigură întreprinderile baza ma
terială a producției anului viitor — 
în condițiile unor norme de consum

îmbunătățite, mai reduse — si să 
intervină energic pentru înlăturarea 
oricăror tergiversări. Perfectarea 
grabnică a contractelor economice 
este deosebit de importantă în stra
tegia pregătirii producției anului 
viitor. concomitent cu întocmirea 
programelor de fabricație si organi
zare internă a activității pînă în 
cele mai mici detalii. în acest con
text. în întreprinderi se cer inten
sificate preocupările pentru mate
rializarea măsurilor privind gene
ralizarea schimbului II și extinde
rea schimbului III. asigurarea forței 
de muncă calificate, crearea deca
lajului între secțiile de fabricație — 
acțiuni de maximă însemnătate pen
tru realizarea planului pe anul 1974.

Printr-o largă mobilizare a tutu
ror colectivelor din întreprinderile 
industriale, de pe șantiere, să asi
gurăm condiții optime pentru rea
lizarea în bune condiții a planului 
și angajamentelor pe anul 1973. să 
pregătim temeinic producția anului 
1974. Esențial este acum să se acțio
neze pretutindeni în spiritul indica
țiilor date de conducerea partidu
lui. printr-o muncă organizatorică 
practică, bine coordonată, printr-o 
bună desfășurare a activității de sus 
pînă jos ; de la întreprindere la mi
nister. să crească spiritul de răs
pundere si operativitatea în solu
tionarea tuturor problemelor ce se 
ridică. Muncind fără preget, oamenii 
muncii vor face zi de zi dovada an
gajamentului de a-si consacra în
treaga putere de muncă înfăptuirii 
sarcinilor mari si complexe ce le 
stau în fată în ultimul trimestru al 
anului, convinși fiind că pe această 
cale contribuie nemijlocit la accele
rarea progresului economic al tării, 
la ridicarea propriei lor bunăstări.

SUPLIMENTAR - 60 000 TONE 
FONTĂ ȘI OȚEL

DEVA (Corespondentul „Scîn
teii". Sabin Ionescu). — De la 
începutul anului si pînă în 
prezent. siderurgiștii de la 
Hunedoara si Câlan — depășin- 
du-și propriile angajamente a- 
nuale — au produs peste plan 
mai mult de 60 000 tone fontă 
si otel. La obținerea acestui 
succes, colectivul Combinatului

siderurgic din Hunedoara a a- 
vut o contribuție principală. 
Totodată, la otelăria nr. 2 a 
combinatului hunedorean. pe 
fiecare metru pătrat vatră de 
cuptor și zi calendaristică s-a 
înregistrat un indice mai mare 
cu 160 kg otel față de nivelul 
planificat.
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Sînt binecunoscute exigențele conducerii de partid față de preda
rea științelor sociale, discipline cu un rol eovîrșitor în formarea con
cepției științifice despre lume și viață a tinerei generații, in educarea 
lor revoluționară. Aceste exigențe, formulate cu cca mai mare clari
tate in programul de educație comunistă elaborat de plenara C.C. al 
partidului din noiembrie 1971. au inspirat in ultimii doi ani un șir de 
măsuri de îmbunătățire a activității din acest domeniu. în vederea 
analizării felului cum se aplică aceste măsuri, a generalizării experien
ței înaintate și perfecționării in continuare a predării, au fost organi
zate, in ajunul deschiderii anului școlar, consfătuiri județene ale ca
drelor didactice din învățămîntul de cultură generală, liceal și profe
sional. Cîtorva din problemele ridicate în consfătuirile ~ “
reții și Cluj, care 
sacrim rindurile

ni 
de

s-au părut 
față.

a fi de un interes mai
de la Bucu- 
larg, le eon-

consfă-în
marcat un

so-

D.uoă cum s-a arătat 
tuiri. anii din urmă au 
nou avînt al studiului științelor 
riale, o creștere a rolului si pon
derii acestor discipline in pregăti
rea multilaterală 
a elevilor. în în
tregul proces de 
educare a tinerei 
generații. O con
tribuție impor
tantă în această 
privință au avut 
aplicarea si con
tinua perfecțio
nare a sistemului 
unitar de pre
dare a științelor 
sociale, elabora
rea unor manua
le noi. sensibil 
îmbunătățite. In 
același oadru 

crearea
de 
Și 

tot

timpul lecției, pasajele 
fost proiectate cu 
audiate la magnetofon, iar 
cu elevii a aprofundat 
ții le lor.

respective au 
epidiascopul sau 

discuția 
semnifica-

vinte cu lectura unei lucrări. Ia care 
se adaugă un plus de concretețe. 
De pildă, vizitele organizate de că
tre catedra noastră la uzina ..Vul
can". discuțiile avute ia cabinetul de 
stiinte sociale cu factori de răspun
dere din uzină ne-au prileiuit cu
noașterea unor aspecte deosebit de 
utile în legătură cu organizarea ști
ințifică a producției, structura pre
țului de cost, posibilitățile de redu
cere a lui etc". Este îmbucurător. în 
acest sens, că în multe școli cadrele 
didactice au stabilii strinse legături 
cu cabinetele 
întreprinderi.

Totuși, ceea 
nia apropierii 
de viată, de 
incă pufin fată de posibilități și ne-

de stiinte sociale din

ce s-a realizat ne li- 
activității catedrelor 

realitățile locale este

PREDAREA ȘTRNTELOR SOCIALE
se

1N LUMINA EXIGENTELOR
i" înscriu
1 cabinetelor 
. științe sociale 

. dotarea lor 
mai bună.

Se. știe că va
loarea politioo- 
ideologică a lec
ției de științe so
ciale se află în 
relație nemijloci
tă cit modul 
care aceasta 
bordează și 
rifică diferite as
pecte ale reali
tăților concrete.

, Numai prin legătura strinsă cu viața, 
cu actualitatea politică, economică, 
socială, științele sociale pot sluji 
realmente pregătirii tineretului pen
tru soluționarea problemelor con
crete pe care le ridică practica con
strucției socialiste.

Cum este și firesc, modalitățile de 
a răspunde acestei cerințe s-au aflat 
în centrul atenției consfătuirilor. In 
mod stăruitor s-a discutat în acest 
sens despre necesitatea integrării 
organice în lecții a documentelor de 
partid, a ideilor cuprinse în expu
nerile tovarășului Nicolae Ceausescu, 
in care este sintetizată experiența 
partidului nostru în transformarea 
revoluționară a societății, în edifi
carea. noii orinduiri. Mai există însă 
practica — au arătat in cuvintul lor 
profesorii Meșter Nicolae de la Li
ceul nr. 2 din Dej. Maria GîrboV. de 
la Liceul din Gilău — de a discuta 
despre documentele de partid la sfîrși- 
tul orei. în cîteva minute, ceea ce dă 
impresia de lipire, de „politizare" 
forțată a unei lecții abstracte. Or, 
ideile din documente trebuie să con
stituie premisa pe care se clădește 
conținutul multor lecții și la care 
trebuie să fie raportate continuu di
feritele aspecte abordate. Ca un 
exemplu in acest sens s-a. amintit 
că pentru lecția despre patriotism și 
internationalism, ținută la Liceul nr. 
10 din Cluj, au fost selecționate din 
timp pasaje din cuvîntăriie secreta
rului general al partidului, care ilus
trau aspecte »sen(iăle trie temeț ; iiv

in 
a- 

cla-

t

EDUCAȚIEI COMUNISTE
• Documentele partidului — organic integrate predării • Realitățile vieții dau sub
stanță lecțiilor • Educația politică nu poale fi desprinsă de cea etică, cetățenească

• Metodica modernă : mari avantaje, dar există și riscul schematismului

so-

După cum s-a arătat în consfă
tuiri. este timpul să se pună capăt 
manierei teziste de predare care mai 
persistă pe alocuri : complet desu
etă. o asemenea predare îi împie
dică pe elevi să surprindă tocmai le
gătura cu realitatea, cu cerințele ei. 
Sarcina științelor sociale de a re
flecta problemele construcției
cialiste. viata nouă a societății noas
tre în toată complexitatea ei poate 
fi realizată optim în măsura în care 
cunoștințele teoretice predate Ia 
clasă sînt corelate in mod judicios 
cu aspectele practice din viața ora
șului sau județului respectiv. „Noi 
am organizat cu elevii — arăta to
varășa Cosmiță Ana. profesoară la 
liceul G. Călinescu din Capitală — 

-un studiu despre democratismul eco
nomic chiar în unitatea unde fac 
practica — întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb pentru morărit și 
panificație ; pe baza propriilor ob
servații, ei au putut înțelege mai 
clar mecanismul democratismului 
nostru economic, posibilitățile largi 
ale celor ce muncesc de a-si aduce 
contribuția la perfectionarea activi
tății din întreprinderi etc".

Pentru a asigura reflectarea
lecții a realităților locale este ne
cesar în primul rind ca profesorii 
să cunoască aceste realități prin de
plasarea în unități economice, in
stituții etc. ..O vizită bine concepu
tă și desfășurată, arăta tov. Ton Co
dru. profesor la Liceul nr. 36 din 
‘țaMtaiă. echivalează in multe pri- 

..■«..•l..:............ fa ** Să

în

eesități. încă nu s-au găsit formele 
organizatorice prin care profesorii de 
științe sociale să fie antrenați la stu
dierea unor probleme social-politice 
locale,
Multe din catedre au înscris acest 
obiectiv în planul lor, dar n-au ini
țiat nimic sau aproape ni mie pentru 
a-1 transpune în practică.

Experiența pedagogică demons
trează încă un fapt, care a fost sub
liniat stăruitor in consfătuiri : mi
siunea educativă a lecțiilor de stiin
te sociale nu se încheie cu transmi
terea unor cunoștințe ; ea se îm
plinește pe plan educativ prin preo
cuparea pentru formarea unui mod 
de comportare înaintat al elevilor, 
pentru înrădăcinarea unor trainice 
convingeri socialiste. „De aceea, tre
buie să rețină atenția, ca un 
adevărat test al eficie.niței edu
cative reduse a activității la ca
tedră, arăta tov. Sas Carol, pro
fesor la Liceul 3 din Cluj, manifes
tarea unor mentalități sau atitudini 
înapoiate din partea unor elevi. Este 
nevoie de o combativitate sporită, de 
accentuarea caracterului angajat al 
predării și. concomitent, trebuie ca 
profesorul să nu-si limiteze munca 
educativă strict la cadrul cronolo
gic al orelor din program ; dimpo
trivă. această muncă trebuie conti
nuată prin discuții purtate cu fie
care elev în parte. Este vorba de 
necesitatea unui front educativ co
mun al tuturor cadrelor didactice, 
indiferent de specialitate". ■

la analize economice etc.

Consfătuirile au releyat preocupa
rea creseîndă a profesorilor pentru 
perfecționarea metodelor de preda
re. De remarcat în acest sens uti
lizarea mai largă a metodelor parti
cipative, care îi solicită pe elevi Ia 
..descoperirea" cunoștințelor, la con
struirea lecției. De pildă, la liceul 
„I. L. Caragiale" din 'Capitală, lecții 
ca ..Normele eticii si echității so
cialiste". „Știința și rolul ei în dez
voltarea societății" etc. au fost ex
puse cu participarea activă a elevi
lor, plecindu-se de la exemple cu
noscute, chiar de la fapte și atitu
dini ale lor. O remarcabilă expe
riență au acumulat uneie cadre di
dactice în confecționarea si utiliza
rea graficelor, schemelor, diapoziti
velor. Esențial este însă — după cum 

au subliniat tov. 
Ștefan Zăvălaș, 
de la liceul „I. L. 
Caragiale", Sirbu 
Viorel de la Li
ceul nr. 43 din 
Capitală. Roman 
Louis de la liceul 
„Ion Neculce" și 
mulți alții — ca 
această ..expan
siune" a tehnolo
giei didactice mo
derne să rămină 
un instrument 
auxiliar al pro
fesorului. să dis
pară impresia că 
simpla Iui folosi
re la ore rezolvă 
problemele pre
dării : în al doi
lea rind. instru
mentarul didac
tic modern să nu 
restrîngă conți
nutul de idei al 
lecției in sensul 

schematismului, 
cum deseori se 
întîmplă. De fapt, 
utilizarea meto
delor moderne in 
activitatea de 
predare, cum s-a 

semnalat, pe drept cuvînt, solicită 
din partea profesorului o și mai mi
nuțioasă pregătire a lecției.

O bună parte din timpul afectat 
consfătuirilor a fost dedicat dezba
terii programelor disciplinelor de 
științe sociale pe. anul 1974—1975 — 
lucru, desigur, binevenit în contex
tul eforturilor conducerii Ministeru
lui Educației și învățămîntului 
pentru încadrarea activității în 
acest domeniu într-o perspectivă cla
ră. S-au făcut, de asemenea, obser
vații critice privind insuficienta o- 
perativitate cu care apar unele ma
nuale, necesitatea unei mai mari 
concordante între acestea și progra
mele respective, a unei succesiuni 
mai raționale în predarea unor dis
cipline sociale și umaniste. S-a sub
liniat, concomitent, că inspectoratele 
școlare județene trebuie să manifes
te. pe viitor, ma>i multă preocupare 
față de cerințele, in ansamblu, ale 
predării disciplinelor sociale.

Luarea în seamă a propunerilor și 
sugestiilor făcute cu prilejul consfă
tuirilor, transpunerea lor în măsuri 
concrete și eficiente vor permite, de
sigur. continua perfecționare a pre
dării științelor sociale, corespunzător 
înaltelor exigențe ce decurg din pro
gramul de educație comunistă.

cinema
PATRIA io:

GRĂDINA

ce!
9;

șapte
11.15;

CEN-

PROGRAMUL I

S.OO
8.30
9.25
9.50

11,00 Emisiune 
ghiară.

12.30 De strajă patriei. 
ALBUM DUMINICAL

13,00 Cupletul zilei cu ' Radu 
harescu.

13.10 Cîntă pentru dv. Doina 
dea.

13.20 Atitudini. : ■„Pisălogul" 
„Doi poli" — momente 
sele.

13.30 Cîntece
13.38
13.45
13.53
.14.02
14.11
14.20
14.45 5 minute cu formația 

nus N".
14.30 Antologie TV. Relntîlnire eu 

Carmen Stănescu.
15,05 Pagini celebre din opere și 

operete.
15,15 ..Natura și cultura" — de 

Teodor Mazilu.
15,27 Refrene lirice cu Emilia 

Ilinca, Gliceria Gaciu. Lilia
na Vasilescu-Pagu.

15,37 Măști venețiene.

Bună dimineața ! 
Cravatele roșii.
Film serial : Daktari. 
Viața satului.

în limba rna-

Za-

Ba-

ve

bihorene.
Desene animate
Moment mur.ical-distractiv. 
Un zîmbet pe 16 mm.
Emoții în studiouri. 
Microrecital Stela Enache.
Aventuri în epoca de piatră. 

„Ve

Publicitate
Cind treci 

zgribulit de vîntul 
nei, prin pasajul

acum, puțin 
toam- 

sub- 
teran din Piața Scînteii, 
privirea iți este 
să de varietatea i 
lor și reclamelor. Pe 
multe panouri, afișe 
ticolore te invită să 
ticipi la manifestările 
cadrul... „Primăverii 
turale bucureștene" ; 
turi, altele îți anunță 
interesantă expoziție 
carte științifică 
în luna martie sau pro
gramul concertului estival 
al Filarmonicii ..George E- 
neseti" din 1 iulie. . 
devărat. în pasajul 
întîinești și unele 
me și afișe cărora 
rea implacabilă a 
lui nu le-a știrbit 
mic din actualitate, 
le-a mai 
fățișarea.

Poate că cei 
tori de această 
au „uitat" de 
pasajului prin care 
zilnic mii de cetățeni, in
clusiv miile de oameni 
care trec la sfirșit de săp- 
tămină. veniți să se re
creeze in locurile de agre
ment din apropiere.

Dar o soartă nu mai pu
țin vitregă au și alte pa
nouri și locuri de afișaj 
din București, care se află 
mult mai „la vedere". Pe 
panoul de afișaj de pe 
strada Nuferilor, alături 
de numeroase afișe proas
păt lipite care vestesc

______________

atra- 
afișe- 

mai 
mul- 
par- 

i din 
cul- 
ală- 

o 
de 

deschisă

Este a- 
amintit 

recla- 
trece- 

timpu- 
cu ni- 

, doar 
„îmbătrînit" in-

răspunză- 
activitate 
existența 

trec

15.50 Mărie Lafâret. 
16.00
16.10

„Sarmis ’73“ (reportaj). 
Muzică de promenadă 
formația Ionel Budișteanu. 
Magazin sportiv.
Film serial ; „Arthur" Epi
sodul XI.
Vetre folclorice, tn zona de 
cimple a Banatului.
Publicitate.
1001 de seri î Moby Dick 
(VII).

19.30 Telejurnal.
20,10 Reportajul săptăminii s , 

rașul de lingă Teslui".
20.30 Gala lunilor — Septembrie. 

..Toamna".
21,40 Romantica — fantezie core

grafică inspirată de pagini 
muzicale de mare frumusețe 
semnate de Brahms, Grieg, 
Granados, Weber.

16.20
18.30

18.55

19.15
19.20

PROGRAMUL II

11,00-13,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii din 
Craiova. In program ; Mo
zart — Simfonia nr. 29 in 
La major ; Respighi — ,,Fîn- 
tinile Bornei" ; Silvestri — 
Preludiu și Fugă ; Ceai- 
kovski — Concertul nr. 1 
pentru pian și orchestră. So
list Loek van der Gaag 
(Olanda). Dirijor Theodor 
Costin.
Eroi îndrăgiți de copil : Fa
milia năzdrăvană.
Studioul de poezie. t,Floare 
albastră" (I).
De pe scenele lirice ale ță
rii.
Film serial : Mannlx.

20,10

20.40

21.15

22.00

CIUCURENCU
Ciucurencu s-a născut din cu

loare. O mare paletă nu are ne
voie, la un prag de viață de șapte 
decenii, de date biografice. To
tuși, el s-a născut la Tulcea, a- 
colo unde largile spații de ape și 
de verde, de coline prelinse dis
tribuie lumina și culoarea in lar
gă sinteză de nuanțe alcătuind o 
paletă simplă și nobilă.

A fost ucenic la zugravul Pa- 
raschiv din Tulcea. Acolo a de
prins, de la abecedarul artei ce l 
chema, sentimentul sincer. ne
contrafăcut, făcindu-l să lepede 
adaosul negrăitor.

Așa a început să fie un mare 
zugrav. Așa i se spunea și lui Lu- 
chian.

Eu cred că paleta, sensibilita
tea și viziunea de pictor ale lui 
Ciucurencu gravitează între Pa- 
llady șt Petrașcu. Rămînînd to
tuși Ciucurencu. Peisajul ciucu- 
rencian deschide prin linii ample 
și simple un spațiu imens pentru 
planuri decantate de culoare sim
țită. filtrată printr-o pupilă năs
cută in zodia unei superbe cro
matici simple. Nu vreau să-l. mai 
compar cu nimeni. Este incompa
rabil. Se oglindește in sine însuși

cu fiecare etapă, cu fiecare nouă 
exprimare plastică.

Este tăcut îndeobște în viață. 
In culoare, pe pînză explodează 
de vervă coloristică.

Dacă vorbește simplu, vibrează 
în sufletul culorilor.

Pe țoale meridianele unde a 
expus a cules toate aprecierile 
ce-i subliniau valoarea, pe care 
ai șăi, cei de acasă, i-o recunoș
teau.

Pentru întinsul operei e bine 
că a atins 70 de ani. Pentru con
tinuarea. ei ii dorim o cit mai în
delungată virstă de muncă pentru 
ca amploarea și numărul pinze- 
lor să sporească zestrea artistică 
pe care trebuie s-o lase patriei 
in care se prenumără printre cei 
mai mari artiști plastici.

îi urăm. îi urez personal prie
tenului Alexandru Ciucurencu să 
deschidă în fiecare zori de zi, în 
multe zori de zi privirile pline de 
lumina pinzelor sale, pe noi pînze 
care așteaptă, noi pinze prin care, 
să-și continue dialogul sensibil cu 
veacul, cu veacurile.

Radu BOUREANU

• Șapte zile : 
12,30; 16; 18.:»: 21.
• Copernic ; CAPITOL — 9.30:12: 
16,30: 19,30.
• Sunetul muzicii :
CAPITOL — 18.45.
• Albi ca zăpada și 
pitici : VICTORIA — 
13.30: 16; 18.30: 20,45.
• Lupta dup* victorie
TRAL — 9.30: 12,45; 16; 19,30.
• Micul si marele Klaus : LU
MINA — 9: 11,15: 13.30; 16; 18.30; 
20.45.
• Cu c&rțile pe față : SCALA — 
9.15: 11,30: 14; 16,30: 18.45: 21, 
BUCUREȘTI — 8.30: 11; 13,30; 16: 
18,30; 21. la grădină — 19,15.
• Departe de Tipperary 
MUL SĂRII — 15,30: 
VOLGA — 9.30: 11.30;
18: 20.
• LegencCa negrului 
LUCEAFĂRUL — 9: 
16: 18.30; 20.45.
19.15. FESTIVAL - 
13,30: 15,45; 18.15:
— 19,30. FAVORIT 
13,45; 16: 18.15; 20.30.
• Afecțiune : VIITORUL 
18: 20.
• Program de desene animale 
pentru copii : DOINA — 9.46.
• Cartea junglei : DOINA — 11; 
13,15; 15.30: 17.45; 20.
• Neamul Șoimăreștilor : TIM
PURI NOI — 9,15—19 in conti
nuare.
• Perechile : GLORIA — 9.30:
12,15: 15.30: 18 : 20,30. FLAMURA
— 9; 12; 15: 18; 20.30.
• O afacere pe cinste : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15; 
20.3». MELODIA — 9: 11,15; 13,30: 
16: 18,30: 20,45, ---------------
11,15: 13,30; 16: 
grădină — 19.15, 
11,15: 13,30: 16:
grădină — 19.
a Veșnicul Întârziat: 10: 12: 14: 
16,30: 18.30. Simfonia pastoral* — 
30,30: CINEMATECA (sala Union).
• Nunta de aur : PROGRESUL
— 16; 18: 20.
• Bărbații : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 18: 20,15.
• Dreptul de a iubi : GRIVIȚA
— 9; 11.15: 13,30; 16; 18,15; 30.30. 
MIORIȚA — 9: 11.15; 13.30: 15.45; 
18: 20,15.
• Conspirația : DACIA — 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,30. MOȘILOR
— 16: 18: 20. la grădină — 19,15.
• Urmărire Ja Amsterdam: BU- 
CEGT — 15.45: 18; 30,15. 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. Ia grădină —
• Parasutiștii : GIULEȘTI — 11:
15,30; "18; 20,15, FLACĂRA
15,30; 17,45' 20.
• Ciprian Porumbescu : PACEA
— 15.30; 19.
• Aventura Iui Poseidon : LIRA
— 15,30; 18; 20.30, la grădină — 
19.30.
• Dragostea
CRINGAȘI - ____
• Fantoma lui Barbă 
COTROCENI — 14; 16;
POPULAR — 15,30: 18:
• Valter apără Sarajevo : MUN
CA — 16: 19.
• Infailibilul Raffles : AURORA
— 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18;
)a grădină — 19.
• Acea pisică blestemată : 
REASCA — 15.30: 18; 20,15.
a Fellaga : RAHOVA —
18: 20,15.
• Jandarmul la plimhare :
MOS — 15.30: 18 : 20.15.

: DHU-
18: 20,15. 
13,30; 16;

Charley : 
11,15: 13,30; 

la grădină .— 
- 8,45; 11,15;
21, la grădină 
— 9,15; 11,30;

11,15; 13,90;
— — 9:

BUZEȘTI • 
18.15; 20.30,
MODERN

18,15; 30,30,

începe
15,30; 18;

]«;

19.15.

vineri :
20.15.
NeagrA : 
18: 20,

50.15.

20,15,

FLO-

regia

Imagi

Simon

Hugh A. Wilmar, Lloyd
nr. Beebe; Muzica : OliverI

James Algar;

nea: James R

Scenariul ți

Paul DOBRESCU 
Mihall PÎRLOG

„ROMANIA-FILM

PISICA JUNGLEI

Producție Wait

Wallace

Disney

teatre
• Teatrul de opereta : La „Ca
lul bilan* — 19.30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara
giale.* (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețîeni — 10.60, Prizo
nierul din Manhattan — 20.
• Teatrul „Lucia Stiirdza Bu- 
landra" («ala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap

te — 10.30 Anunțul la „Mica pu
blicitate* — 20.
• Teatrul ,,C. I. Mottara* (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19.30.'
• Teatral Giulești (in sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale") : Casa care a fugit 
pe ușă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19.30.
• Teatral satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Triznitul 
meu drag — 19.30.
• Circul ■,.București* : Al treilea 
gong la... circ — 10; 16; 19.30.

Elevii și
(Urmare din pag. I)

camioanele încărcate, 
plecate de la I.A.S. 
Mînăstirea, ajungem 
la fabrica de conser
ve „Valea roșie". Aici 
alte 200—300 de elevi 
și eleve din anii I și 
III de Ia liceul „Alex, 
Sahia“ din Oltenița, 
împreună cu 15 pro
fesori, sînt prezenți în 
secțiile de etichetare, 
ambalare. pregătire 
pentru expedierea cu
tiilor și borcanelor 
de conserve. Sînt zile 
cind merg și la recol
tat pe terenurile din 
apropiere. O bună 
parte dintre lucrătorii 
permanenți ai fabricii 
pot astfel să fie în
dreptați spre secțiile 
de preparatie pentru 
a face față adevăratei 
avalanșe de materie 
primă care sosește de 
la producători. Și aici, 
conducerea fabricii, 
specialiștii au numai 
cuvinte de laudă la 
adresa tinerilor.

adnotări • adnotări ♦ adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

prea fidelă
diferite premiere teatrale 
bucureștene, alte afișe ui
tate de vreme te invită ia 
expoziții de arta plastice 
deschise în lunile... iulie și 
august, sau la spectaco
lele din cadrul Festivalului 
internațional „George E- 
nescu" care s-a încheiat la 
18 septembrie etc., etc.

Cetățenii din unele noi 
cartiere ale .. orașului sau 
salariații care lucrează pe 
noile 
le —
— se

platforme industria- 
Pipera. de exemplu 
pot socoti, intr-un

0 „istorie"
Ne-am oprit nu o dată 

in paginile giarului asu
pra realizărilor teatrului 
radiofonic — teatrul cu 
cele mai multe premiere 
și cu cei mai mulți ascul
tători — menționîndu-i sau 
comentîndu-i realizările. 
Am subliniat nu o dată 
meritul său de creator de 
cultură și păstrător de 
valori artistice.- perspecti
vele sale, imperativele 
ce-i stau în față.

Un volum de sinteză 
„Teatru radiofonic", re
cent apărut (sub îngriji
rea lui Petre Codrea. 
George Cernea-Comănes- 
cu, Victor Crăciun, Maria 
Repede) ne reamintește

studenții pe ogoare
— De ăltfel.'cu mțilți 

dintre ei sirjtem cu- 
. noștințe mai vechi — 

ne spune tov. Ștefan 
Stancu. secretarul co
mitetului de partid 
din fabrică. Unii, ăi 
căror părinți sînt sa- 
lariații fabricii. s-au 
angajat peste vară să 
lucreze aici. Ne-au 
dat, o mină bună de 
ajutor și în același 
timp au ciștigat și ei.. 
Pe alții, munca din fa
brică i-a interesat, i-a 
atras și. după absol
virea școlii, s-au în
cadrat în producție, au 
devenit oameni de 
bază ai colectivului.

întîlnim pe unul 
din acești „oameni de 
bază" la laboratorul 
de analize. Este Geor- 
geta Gruianu, care a 
terminat liceul în 
1970 ; de atunci lu
crează în fabrică, s-a 
calificat și, între timp, 
își continuă studiile în 
învățăminte! superior 
fără frecvență. Cunoș-

ttința cu fabrica, cu 
producția' a început 
într-o toamnă. la 
munca patriotică de 
recoltare. Este și «- 
eesla un „cîștig" al 
prezentei elevilor pe 
ogoare...
, Ne-am despărțit de 

harnicii tineri aflați 
la muncă patriotică 
pe tarlalele unităților 
agricole ' din județul 
Ilfov cu o singură pă
rere de rău. Că nu 
i-'aii putut vedea 7 
lucru și părinții 
mai ales aceia 
n-au încredere : 
tem să le ceară fi fs
și fiicelor lor cel i / 
mic efort. cea r ,.i f 
mică contribuție la 
treburile curente ale 
casei. Ar fi avut mo
tive de întemeiată sa
tisfacție și mindrie 
văzindu-i cu cită 
bucurie și hărnicie 
îndeplinesc această 
muncă utilă, de folos 
Întregii societăți.

fel, favorizați. Lipsa com
pletă a unor panouri de 
afișaj îi împiedică să fie 
dezinformați asupra eve
nimentelor de reală actua
litate din viața cultural- 
artistică-științifică a Capi
talei.

Și totuși, acest mod de 
„publicitate" are si o latură 
pozitivă : reușește să pre
zinte cu o publicitate... 
prea fidelă modul de ac
tivitate ăl celor răspunză
tori de informarea largă 
și operativă a cetățenilor 
asupra evenimentelor cul- 
tural-artistice.

F. DINESCU

care obligă
— din perspectiva artei 
dramatice — un important 
punct din programul Radio
difuziunii.

„Teatrul radiofonic" este 
o tipăritură bogată, izvo- 
rîtă dintr-un lăudabil efort 
de documentare atentă și 
de redactare exactă, ști
ințifică. Ea cuprinde trei 
secțiuni : un grupaj de „a- 
mintiri, evocări, momen
te", opinii — despre vir
tuțile genului și istoria 
emisiunilor românești de 
acest fel (printre semnatari 
fiind: Sică Alexandrescu, 
Radu Beligan, Dina Cocea, 
Aurel Baranga etc.), apoi 
un amplu studiu, (incerca-

re de schiță monografică), 
dedicat evoluției teatrului 
radiofonic pe o durată de 
patru decenii, studiu care 
aparține lui Victor Cră
ciun. Aflăm de asemenea : 
o listă a înregistrărilor 
făcute începînd cu mo
mentul constituirii, în ur
mă cu mai bine de patru 
decenii, a teatrului radio
fonic (clasificate după cri
teriile apartenenței na
ționale a autorilor și după 
criterii tematice) — titlu
rile fiind dublate de fișe 
dense, referitoare la autori, 
interpreți etc.

In primul rind unealtă 
de lucru a redacției de 
specialitate (care, sperăm, 
va gindi. încă și mai judi
cios echilibrul repertorial, 
jn funcție de tezaurul 
xistent), catalogul 
de nu numai 
bucureștene ci

e- 
inclu- 

realizările 
și pe cele

ale studiourilor de Ia Cluj, 
Craiova, Iași, Timișoara, 
Tirgu-Jiu.

Constați — urmărind dis
tribuțiile — rolul de școală 
jucat de acest teatru prin 
excelență al cuvîntului, 
contribuția lui Ia forma
rea unor actori, drama
turgi și regizori azi bine 
cunoscuți (ale căror chi
puri sînt și ele reprodu
se în carte).

„Teatrul radiofonic", vo
lum ce oferă un util ma
terial informativ, îndeam
nă la meditație pe mar
ginea specificului genului 
și posibilităților Iui de în
noire. El schițează o is
torie, cristalizează tradi
ții care obligă, care mobi
lizează la noi inițiative, 
noi

Nici o oază...
O violentă pastișare a 

folclorului se produce în 
versurile lui Ion Bujor Pă- 
dureanu („Poemele pădu
rii", Editura Eminescu, 
1973). Poetul încercînd să 
preia sonurilc liricii popu
lare ajunge de fapt să le 
compromită, versurile sale 
devenind astfel o in
voluntară parodiere a pro
dusului artistic folcloric. 
Citeodată poezia dorește 
să ia un aspect de „cîntec 
de lume". Dar mesajul 
stenic, specific artei po-

emisiuni de ținută.

N. STANCU

la

in pădure
porului, 
mijloace 
caritate
/ Răzvrătite pc ___
ce nu-i / Vă spui lumii / 
C-ani greșit / In iubii, / Să 
ne judece ele / Cum o 
vrea / Stele / Agățate pe 
crengile mele, / Fructe coap
te, /^ Poeme grele / Invățați 
să cîntați / Nu mai oftați /“. 
Alteori „poezia" este o’ fa
bulă înjghebată naiv: „Pu
teți să mă-njurați / Pomi 
useați ! / E altul vinovat I 
Că nu sînteți tăiați / Pădu
rarul încă n-a aflat / Pe

este transpus cu 
lirice de o pre- 

evidentă : „Stele 
locul

nude trebuie să curețe f 
Pădurea de bețe".

Astfel de exemple de pro
zaism și „poezie" puerilă 
se pot cita din tot volumul. 
Propunîndu-și ca model și 
sursă de inspirație creația 
folclorică, autorul nu și-a 
însușit însă lecția poeziei 
populare și, 
în 
tăm 
gilă, la o folosire mecanică 
a procedeelor și temelor ar
tei orale. Iată de pildă poe
zia _ „Guguștiuc" : „Gu- 
guștiuc de baltă / Guguștiuc 
de șes, / Ai trecut peste 
mine 7 Și n-ai îățeles... /

■ Frunzele-eintam eu / Flo- 
rile-rideam eu / Crengile- 
șopteam eu / Umbrele-dor- 
meam eu... / Nu era baltă / 
Sau apă moartă. / Nici ciu
lin Kbirlit, / Nici ciine hu
lit... / Eram cîntec lin / Do
rul de suspin, / Eram ali
nare / Chemată- de floa
re... / Și n-ai înțeles nimic,/ 
Guguștiuc pitic...". Se în
cearcă fără succes și tonul 
baladesc. „A fost / Știu pe 
de rost, / Credeți eă-i ade
vărat / O fată / Că de Ia 
fată / Curată / Muiere ne
pătată / Iu dragoste scăl
dată, / etc.

Totuși, nu trebuie să a- 
vem o imagine unilaterală 
asupra volumului. Poetul 
este, în realitate, „divers" 
(deși în alte direcții nu a- 
tît de insistent) în„. pastișă. 
După un procedeu foarte 
bine cunoscut se introduce 
un cuvînt, același cuvînt cu 
prefix negativ și asa, fără 
nici un conținut, e gata poe
zia... „cîntecul e necîntec l 
tăcerea t netăcere / vina,

. ca urmare, 
versurile sale asis- 

la o imitație tra

nevină f lumina, nelumi- 
nă“ /. Se detectează în fine 
timbrul arghezian : „Plecă
ciune / Florilor cenușărese / 
Care pregătesc / Bucate a- 
lese, / Și ție, / Mină de fată 
bună, 
gelor 
dor".

/ 
/

Sărut umbra cren- 
Tn care-a crescut,

Teatrul
tremură

A trecut sezonul de vară, 
dar... nu este cazul să se 
lase cortina și asupra pro- 

Be pildă, 
aproape în 

Teatrul de 
consti- 

verii, 
pentru 

numeros public, pen- 
artiști din toate col-

blemelor sale. De 
este știut că 
fiecare seară, 
vară din Mamaia 
tuie, în perioada 
gazda primitoare 
un 
tru ,____
țurile țării. Tn fiecare sea
ră. însă, desfășurarea spec
tacolelor. reprezentațiilor, 
concertelor este pusă sub 
semnul întrebării ! Așa 
cum s-a întîmplat și recent 
cu Festivalul și Concursul 
de muzică 
vremea este 
cerul senin, 
bine ! Dacă 
dacă începe 
pare că va începe) ploaia, 
dacă vine furtuna se ape
lează întîi la umbrele, apoi, 
încetul cu încetul, băncile 
rămin goale... Spectaco- 

Dacă nu 
dinainte, 
de cind
amena- 
modern

ușoară, 
frumoasă 
totul
apar 

(sau dacă se

Dacă 
i și 

merge 
nori,

rămîn goale...
Iul se întrerupe... 
s-a contramandat

Sînt cîțiva ani 
se discută despre 
jarea unui sistem

Criticul se simte , îndem
nat să găsească o oază de 
poezie care să justifice cit 
de cit apariția editorială a 
volumului. _ In „Poemele 
pădurii", nici o oază nu-și 
face însă apariția...

Victor ATANASIU

de vară 
de frig

de acoperire, 
gurarea unei 
să protejeze 
să scoată 
artistice din 
certitudinii. Și 
atîta vreme se 
că ceramica a 
teriorată din pricina ... 
temperiilor. că este nece
sară recondiționarea unor 
pereți. S-au prestat ore de 
muncă voluntară — o ini
țiativă lăudabilă ; artiștii 
constănțeni s-au străduit să 
facă unele amenajări. Dar 
este imperios necesară 
intervenție calificată 
constructorilor, pentru 
reda teatrului strălucirea 
necesară. Impunătorul edi
ficiu al Teatrului de vară 
din Mamaia trebuie să în
demne Ia o bună suprave
ghere și, mai ales, Ia o bună 
întreținere !

Este nevoie de acționat 
acum, Ia început de toam
nă, înaintea unui nou se
zon de ploaie și zăpezi.

despre asi- 
prelate care 
publicul și 

manifestările 
zodia in

to!: de
observă 

fost de- 
in-

Smaranda OȚEANU

o 
a 
a

A apărut revista

„PROBIEMEICONOMICF
numărul 9/1973

Manea Mănescu: Creșterea ni- 
. velului de trai al populației, o- ’ 

biec.tiv central al strategiei dez
voltării economice și sociale: 
PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNA
INTE DE TERMEN A CINCI
NALULUI: Mihai Suder: Valori
ficarea superioară a lemnului — 
importantă sursă de economii; 
Gh. Ghițulică; Spirit de econo
mie in realizarea optimă a in
vestițiilor: INVESTIGAȚII ȘI 
SINTEZE: C. Frîntu: Considerații 
privind definirea legilor econo
mice ca sistem: Viorica Nicolau: 
Locul și rolul proprietății per
sonale în socialism: Soriră Sava: 
Relația progres tehnic — pro
gres economico-social în gindi- 
rea burgheză contemporană; 
creștere și eficienta e- 
CONOMICĂ: Ion Sianciu: Mă
suri importante pentru lărgirea 
bazei de materii prime agricole; 
Z. Fokt (Brașov): Oportunita
tea dezvoltării serviciilor pentru 
întreprinderi ; M. Georgescu: 
Transportul maritim de mărfuri 
paletizat și pachetizat; IN
STRUMENTAR MODERN DE 
CONDUCERE ȘI PLANIFICA
RE: Petre Orănescu : „Analiza 
valorii" — metodă de creștere 
a eficientei economice.

Revista mai cuprinde cunos
cutele sale rubrici: DEZBATERI 
CONSULTAȚII. ÎN SPRIJINUL 
CANDIDAȚILOR LA ADMITE
REA ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUL E- 
CONOMIC SUPERIOR. RĂS
PUNSURI LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR. CONJUNCTU
RA ȘI PROSPECTIVA : ECO
NOMIE MONDIALĂ; CRITICĂ 
ȘI BIBLIOGRAFIE.
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Un succes al politicii noastre externe 
care îndeamnă la noi eforturi 

pentru dezvoltarea și afirmarea 
multilaterală a patriei

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

CELUI DE-AE X-LEA CONGRES
AE PARTIDULUI DEMOCRAT DIN GUINEEA

CONAKRY

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delegaților 
la Congres, tuturor membrilor partidului dv., conducerii Partidului Democrat 
din Guineea, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Ahmed Sekou 
Tourâ, poporului guineez prieten un cald salut frățesc, precum și urări de 
succes deplin lucrărilor congresului. .

Sîntem convinși că acest important even'ment în viața poporului și țării 
dumneavoastră va însufleți și mai mult lupta dusă de ponorul guineez. sub 
conducerea P.D.G., pentru apărarea și întărirea- independenței naționale. îm
potriva imperialismului, colonialismului și nepcolonialismului, pentru pro
gres economic și social, pentru pace și înțelegere între popoare.

Ne exprimăm, șl cu acest prilej, dorința ca relațiile bune de colaborare 
și solidaritate dintre partidele și țările noastre să cunoască o continuă dez
voltare. în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii si securității 
internaționale, in folosul unității forțelor antiimperialiste din întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A NIGERIEI

Excelenței Sale General YAKUBU G0W0N
Șeful guvernului militar federal fi comandant suprem 

al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria

Cu ocaz a aniversării proclamării independenței de stat a Republicii Fe
derale Nigeria, am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre, guvernului 
militar federal și poporului prieten al Nigeriei sincere felicitări. împreună 
cu cele mai bune urări de prosperitate, în numele Consiliului de Stat, al 
guvernului, poporului român și al meu personal.

îmi exprim cu satisfacție convingerea că relațiile de prietenie și coope- 
rare rodnică româno-nigeriene vor cunoaște o continuă dezvoltare in intere
sul nopoarelor noastre, al păcii și colaborării internaționale.

Cu cea mai Înaltă stimă și considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

După ce subliniază că istorica 
misiune pe continentul latino-ame- 
rican constituie o expresie grăitoa
re a consecventei cu care partidul 
nostru promovează o politică pro
fund științifică de extindere a co
laborării cu țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu cele
lalte țări, de întărire a solidarității 
cu toate forțele revoluționare, de
mocratice și progresiste din întrea
ga lume, telegrama adresată de MI
NISTERUL AFACERILOR EX
TERNE arată în continuare :

Pentru noi, ca lucrători in dome
niul relațiilor externe, activitatea 
dv. de înalt și cel mai autorizat re
prezentant al politicii externe a 
partidului și a statului nostru, 
constituie un exemplu și o că
lăuză sigură în munca pe care o 
desfășurăm pentru traducerea In 
viață a principiilor de politică ex- 
‘ernă elaborate de partid sub di- 

■cta dumneavoastră Îndrumare.
Vă încredințăm, mult stimate to

varășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
comuniștii și ceilalți lucrători ai 
Ministerului Afacerilor Externe vor 
răspunde preocupării dumnea
voastră permanente de a asigura 
țării noastre un loc de frunte in 
rîndul națiunilor lumii, prin inten- 
;ficarea eforturilor de a Îndeplini 
ytîrîrile Congresului al X-lea și 
^nferinței Naționale ale Partidu
lui Comunist Român, de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Ca oameni de știință — se arată 
în telegrama adresată de ACADE
MIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI 
SILVICE — am luat cunoștință cu 
deosebită mîndrie despre înaltele 
distincții și titluri științifice acor
date dumneavoastră și tovarășei 
Elena Ceaușescu de către o serie 
de foruri universitare și științifice 
latino-americane. Faptul că in 
cursul vizitei, al convorbirilor pur
tate, au avut loc o serie de intilniri 
cu reprezentanți ai cercetării știin
țifice, acordurile de cooperare teh- 
nico-științifică încheiate înseamnă 
pentru noi, o dată mai mult, impor
tanța de care se bucură știința in 
programul general de dezvoltare a 
societății noastre socialiste. Vom 
face totul pentru a transpune în 
viață obligațiile ce ne rovin din 
aceste acorduri.

Exprimîndu-ne adeziunea fier
binte față de rezultatele vizitei 
făcute de dumneavoastră pe conti
nentul latino-american, ne angajăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne intensificăm eforturile in ac
tivitatea de cercetare științifică 
agricolă.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general — se arată în telegrama a- 
dresată de PREZIDIUL ACADE
MIEI DE ȘTIINȚE MEDICALE — 
că alături de întreg poporul, care își 
exprimă cu dragoste și entuziasm 
înalta apreciere pentru rezultatele 
vizitei dumneavoastră, Prezidiul A- 
cademiei de Științe Medicale va mi
lita cu toată hotărirea pentru ca 
obiectivele ce revin domeniului 
nostru de activitate, ca urmare a 
documentelor semnate, să fie în
deplinite cu succes — așa cum au 
fost gindite de dumneavoastră.

Exprimind acordul nostru deplin 
față de neobosita dumneavoastră 
activitate, puternic'impresionați de 
rezultatele obținute — se arată în 
telegrama adresată de CONSILIUL 
NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR — vă asigurăm, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
întregul devotament al celor două 
milioane de purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor, al tuturor coman- 
danților-instructori care se ocupă 
de educația celei mai tinere gene
rații a țării. însuflețiți de vibrantul 
mesaj pe care l-ați adresat cu pri
lejul deschiderii noului an de in- 
vățămlnt, ne vom strădui să fim 
la înălțimea sarcinilor de înaltă 
răspundere pe care partidul și so
cietatea le pun în fața învățămîn- 
tului, în scopul formării și pregă
tirii cadrelor necesare economiei, 
științei și culturii, al instruirii și 
educării revoluționare a pionierilor 
și școlarilor în spiritul înaltelor 
idealuri ale socialismului și comu
nismului. Vă raportăm, totodată, că 
alăturîndu-se eforturilor părinților 
și fraților lor, pionierii și școlarii 
desfășoară larg! acțiuni de muncă 
patriotică, aducîndu-si contribuția 
ia amenajarea spațiilor de învăță- 
mînt, a terenurilor.de sport și joc, 
la dotarea cu material didactic a 
laboratoarelor și cabinetelor școla
re. în această toamnă, ca răspuns 
la chemarea adresată de dumnea-

ii

voastră lucrătorilor din agricultu
ră, sute de mii dc pionieri și șco
lari participă cu dăruire, după pu
terile lor, la încheierea stringerii 
recoltei la timp și în bune con
diții.

Manifestîndu-și satisfacția față 
de vizita în cele 6 țări ale Americii 
Latine, numeroase colective din în
treprinderi își exprimă totodată ho
tărirea de a intensifica eforturile 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor, de plan, pentru progresul 
și prosperitatea patriei noastre so
cialiste, pentru creșterea prestigiu
lui ei în lume, și anunță cu min- 
drie realizarea planului înain
te de termen. Asemenea succese 
ranortează, printre altele, Ministe
rul Construcțiilor Industriale, în
treprinderea „Eiectromureș" Tîrgu- 
Mureș și. din același oraș, fabrica 
de mobilă „23 August". întreprin
derea mecanică de materia! rulant 
„16 Februarie" Cluj.

Mesaje și scrisori, prin care co
lective din întreprinderi și insti
tuții își exprimă deplina satisfacție 
și aprobare față de rezultatele vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pe continentul latino-american, au 
continuat să sosească din partea : 
întreprinderii de prelucrare a alu
miniului Slatina, întreprinderii me
canice Nicolina-Iași, întreprinderii 
de vagoane Caracal : din partea 
Băncii de Investiții, Băncii pentru 
Agricultură și Industrie Alimenta
ră, Administrației Asigurărilor de 
Stat, Administrației de Stat Loto- 
Fronosport ; din partea Institutului 
de cercetări pentru cereale și plan
te tehnice Fundulea : din partea 
Operei de Stat din Iași, precum și 
a altor instituții de cultură ; din 
partea Mitropoliei Ardealului.

în telegramele adresate Comite
tului Central, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se subliniază confirma
rea justeții politicii interne și ex
terne a partidului nostru și se ex
primă adeziunea unanimă la a- 
ceastă politică ; colectivele aprecia
ză succesele vizitei în America La
tină ca un nou imbold pentru am
plificarea eforturilor în opera de 
ridicare a patriei noastre pe trepte 
mai înalte de civilizație și progres, 
în înfăptuirea obiectivelor și sarci
nilor trasate de Congresul al X-lea 
al P.C.R. și de Conferința Națională 
a partidului.

COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST IORDANIAN

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări de la crearea Partidului Co

munist Iordanian. Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adre
sează dumneavoastră, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii iordanieni 
cele mai calde felicitări și urări de noi succese In activitatea dedicată rea
lizării aspirațiilor și intereselor vitale ale poporului iordanian, triumfului 
cauzei păcii, independenței naționale, democrației și socialismului.

Ne folosim de acest prilej pentru a exprima convingerea noastră că re
lațiile tovărășești dintre partidele noastre se vor dezvolta. în continuare, 
în interesul celor două popoare, al unității mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ÎNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R.
Sîmbătă dimineața, tovarășii 

Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Lina Ciobanu, membră a Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, s-au întîlnit cu de
legația Mișcării Populare a Revolu
ției, partidul de guvern&mînt din 
Republica Zair, care face o vizită 
de prietenie în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R. Delegația

M.P.R. este formată din Kiwewa 
Fumu Koji, membru al Biroului Po
litic al M.P.R., deputat, membru al 
subcomisiei pentru comerț a Consi
liului Legislativ Național, Mideda 
Kikulanda. secretar coordonator in 
cadrul Biroului de coordonare a ac
tivității M.P.R., deputat, și Koji 
Mahuta, consilier.

în cursul convorbirii, desfășurată 
într-o ambiantă prietenească, a avut 
loc un schimb reciproc de informa
ții în probleme de interes comun, 
privind activitatea și principalele 
preocupări actuale ale P.C.R. și 
M.P.R.

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ștefan Voitec. a trans
mis președintelui Adunării Populare 

- a R.P. Albania, tovarășului Ujaz 
Reka, o telegramă de felicitare cu 
prilejul alegerii sale în această func
ție.

★
Delegația Procuraturii Generale a 

Republicii Socialiste România, condu- 
4 de Filimon Ardeleanu, procuror 

neral, care, la invitația procurorului 
reral al Republicii Socialiste Ceho- 
vace, Jan Fejes, a făcut o vizită 

lucru in R. S. Cehoslovacă, s-a

înapoiat sîmbătă în Capitală. Pe 
aeroportul Otopeni, delegația a fost 
întimpinată de cadre de conducere 
din Procuratura ■ generală. Au fost 
de față reprezentanți ai Ambasadei 
R. S. Cehoslovace la București.

*
La Mangalia Nord s-au încheiat 

sîmbătă lucrările celui de-al 8-lea 
Simpozion internațional de aprovi
zionare tehnico-materială, Ia care 
au participat 136 de personalități și 
specialiști din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană. R. P. 
Mongolă. R. P. Polonă, R. P. Un
gară, U.R.S.S. și Republica Socia
listă România.

în cadrul lucrărilor simpozionului 
au fost prezentate patru referate 
de sinteză și 95 de referate pe 
grupe de probleme.

Delegațiile țărilor participante au 
adus mulțumiri Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia și Comitetului român de orga
nizare pentru buna pregătire și des
fășurare 'a lucrărilor simpozionului.

Lucrările celui de-al 9-lea Simpo
zion internațional de aprovizionare 
tehnico-materială se vor desfășura 
in Republica Socialistă Cehoslovacă, 
în anul 1975.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

care au adus contribuții prețioase 
la tezaurul civilizației mondiale, 
precum și a unor realizări remar
cabile actuale ale popoarelor lati
no-americane.

în aceste condiții, tradițiile unor- 
legături culturale, formate de-a 
lungul timpului, au cunoscut, mai 
ales în anii din urmă, un proces 
de continuă extindere. S-au înmul
țit contactele între reprezentanți ai 
vieții culturale și științifice, parti
ciparea reciprocă la congrese știin
țifice și festivaluri artistice, orga
nizarea de expoziții artistice, ma
nifestări cu caracter cultural ; un 
număr de studenți latino-americani 
au învățat și învață în școlile noas
tre superioare. în România au 
apărut traduceri din literatura po
poarelor latino-americane, iar unele 
opere ale scriitorilor noștri clasici 
și contemporani au devenit cunos
cute în America Latină. Editarea 
în unele țări latino-america
ne a lucrărilor cuprinzînd articole 
și cuvîntări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a constituit un impor
tant mijloc de cunoaștere a proble
melor fundamentale ale dezvoltării 
României; a preocupărilor poporu
lui nostru pentru edificarea socie
tății noi, socialiste.

Porni.ndu-se de la premisele po
zitive statornicite, vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a reflectat cu 
putere dorința reciprocă de a se 
fructifica posibilitățile ample exis
tente pentru un puternic impuls al 
schimburilor și cooperării cultural- 
științifice. Asemenea momente ale 
vizitei, ca primirile la Academia 
de științe a Cubei, la Universitatea 
centrală din Quito, la Universitatea 
Națională „San Marcos" și Univer
sitatea Națională de inginerie din 
Lima, la alte instituții științifice 
sau de învățămînt, ca și diferitele 
alte intilniri cu reprezentanți ai 
vieții culturale și științifice, cu 
cadre universitare și studențești au 
prilejuit manifestări de viu interes 
față de România, față de progrese
le ei multilaterale, față de aportul 
invățămîntului, culturii, științei in 
realizarea acestor progrese. Titlul 
de „doctor honoris causa" acordat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, dis
tincțiile conferite tovarășei Elena 
Ceaușescu de prestigioase foruri 
științifice latino-americane con
stituie un simbol al prețuirii valo
rilor cultural-științifice ale Româ
niei. Cu prilejul unor asemenea 
manifestări, rectorul străvechii uni
versități „San Marcos" din Lima 
declara : „Noi cunoaștem spec
taculosul progres al României, 
schimbările sale economice și so-

ciale, care presupun o dez
voltare enormă din punct de ve
dere cultural și tehnologic. De 
aceea privim cu deosebit interes 
vizita dumneavoastră". Răspunzînd, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Dorim să realizăm o largă 
colaborare cu dumneavoastră. Do
rim să extindem relațiile între 
profesori, intre oamenii de știință, 
între studenți din țările noastre, 
aceasta corcspunzind pe deplin in
tereselor cunoașterii. apropierii, 
progresului. Orice izolare înseamnă 
răminere în urmă. Noi sîntem pen-

în vederea adîncirii cooperării. în 
cazul Venezuelei, cu care, de ase
menea, avem acord cultural, s-a 
Întocmit un plan de schimburi 
culturale pe anii 1973—1974.

în linii generale, acordurile pre
văd dezvoltarea colaborării între in
stituțiile științifice și de cercetare, 
prin schimb de oameni de știință 
și cercetători, pentru studii, comu
nicări și documentație științifică, 
prin schimb de lucrări, publicații 
și alte mijloace de informare ; 
lărgirea colaborării în domeniul 
invățămîntului, prin schimb de

Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de activiști ai 
P.M.S.U., condusă de Papp Jănos. 
membru al C.C. al P.M.S.U., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Veszprem al P.M.S.U., care. Ia invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire au participat tovarășii 
Iort Cîreei, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție, Lucian Drăguț, vice- pi c^truiutC -CU X-xVzrrtsizx vei v<i vCTivi w* «c. 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Dumitru Tur- 
cuș. adiunct de sef de secție la C.C. 
al P.C.R. A fost de față Ferenc

Martin, ambasadorul R. P. Ungare 
la București.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația de activiști ai P.M.S.U. a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.R., la 
comitetele județene Suceava, Iași și 
Comitetul municipal Iași ale P.C.R., 
la Comitetul de partid al Sectorului 
II din București și a vizitat obiec
tive economice și social-eulturale din 
Capitală, precum și județele Sucea-

♦
Sîmbătă seara, delegația de acti

viști ai P.M.S.U. a plecat spre pa
trie.

Președintele Consiliului Executiv
al R. S. Slovenia a

Sîmbătă a părăsit Capitala pre
ședintele Consiliului Executiv al 
R.S. Slovenia (R.S.F. Iugoslavia), 
Andrei Marinț, care a întreprins o 
vizită in țara noastră. Oaspetele a 
fost însoțit de Joje Floriancici, 
membru al Consiliului Executiv al

portanța contactelor intre tineri, 
încă de pe băncile școlilor și ale 
universităților, ca un important 
factor de apropiere și solidaritate, 
în acest sens, in acorduri se pre
văd schimburi de vizite de studenți 
și elevi, de echipe sportive ele.

Ca și în domeniul relațiilor po
litice și economice, colaborarea pe 
care o definesc acordurile in do
meniul cultural-științific are la 
bază principiile respectării inde
pendenței și suveranității, a nea
mestecului in treburile interne, ega
lității depline in drepturi și avan
tajului reciproc. Dezvoltarea pe a- 
cesțe baze principiale a colaborării 
cultural-științifice este de natură 
să asigure un cadru propice schim
burilor, promovarea valorilor fie
cărei culturi, sprijinirea eforturi
lor proprii spre progres spiritual, 
întărirea prieteniei, stimei și res
pectului reciproc.

într-un moment în care în 
ta internațională se intensifică pre
ocupările privind schimburile dc

via-

părăsit Capitala
R.S. Slovenia, și alte persoane ofi
ciale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Paul Niculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Drăgan, secretar general 
al Consiliului de Miniștri, Grlgore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut:

TRADIȚII ALE POPORU 
LUI ROMÂN DE SOLIDA 
RITATE Șl PRIETENIE 

CU POPORUL CHINEZ

tru o largi colaborare și, mai cu 
seamă în domeniul științei și cul
turii, această colaborare este esen
țială pentru progresul fiecărei na
țiuni, pentru progresul general al 
întregii omeniri".

In deplină concordantă cu inte
resul și dorința comună manifes
tate în cursul convorbirilor și în- 
tilnirilor în toate etapele vizitei, 
s-a căzut de acord de a se realiza 
extinderea relațiilor bilaterale in 
domeniile științei, invățămîntului, 
culturii, artelor, sportului — ca 
parte componentă a ansamblu
lui raporturilor prietenești dintre 
România și statele latir.o-ameri- 
cahe. Această hotărîre a lost nu 
numai proclamată in declarațiile 
comune, dar s-a și materializat 
realizarea unor instrumente 
cooperare : cu Costa Rica — 
acord de colaborare culturală și 
acord de colaborare științifică 
tehnică ; cu Venezuela — acord- 
cadru de colaborare științifică și 
tehnică ; cu Columbia — acorduri 
privind cooperarea in domeniul 
cercetării și valorificării unor re
surse naturale ; cu Ecuador — 
acord de colaborare culturală ; cu 
Peru — acord de colaborare cultu
rală. în ce privește relațiile cu 
Cuba, țară socialistă frățească, cu 
care aveam acorduri de colaborare 
tehnico-științifică și culturală, s-a 
convenit ca, paralel cu îndeplinirea 
acestora, să se inițieze noi acțiuni

profesori și de echipament științi
fic, de lucrări și informații. în a- 
corduri este exprimată, totodată, 
hotărirea de a promova cooperarea 
în domeniile literaturii, teatrului, 
muzicii, cinematografici, artelor 
plastice, precum și în alte dome
nii ale culturii — prin schimb de 
formații artistice, scriitori, cineaști, 
compozitori și alți oameni de cul
tură : prin organizarea reciprocă de 
expoziții artistice, culturale și ști
ințifice ; prin traducerea operelor 
de valoare din domeniul beletristic; 
prin dezvoltarea legăturilor dintre 
organele de presă. în cursul vizitei, 
ca și cu alte prilejuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat im-

ocupările privind schimburile de 
idei și de valori culturale ca factor 
important al păcii și colaborării 
internaționale, se poate spune că 
acordurile încheiate cu țările Ame
ricii Latine constituie un exemplu 
pozitiv, care ilustrează o dată mai 
mult consecvența cu care Româ
nia militează pentru o largă coo
perare pe tărîm cultural, ca și în 
celelalte domenii, în spiritul res
pectului deplin al intereselor și 
demnității fiecăruia dintre par
teneri.

Acordurile culturale și tehnico- 
științifice asigură un teren fertil 
colaborării pe aceste tărimuri ; 
acum este necesar să se acționeze 
perseverent pentru aplicarea lor in 
viață. România este ferm decisă 
să facă totul in acest scop. O 
arată în mod expres Hotărirea Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central ai P.C.R., în care se subli
niază :

Volumul Înmănunchea
ză documente $1 lucrări 
care pun în lumină aspec
te revelatorii din filonul 
tradițiilor de solidaritate 
ale clasei muncitoare din 
tara noastră, ale poporu
lui român cu lupta revo
luționară a poporului chi
nez, sub conducerea Par
tidului Comunist Chinez, 
pentru emancipare so
cială $1 națională.

in 
de 
un 
un 
și

„în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce, a apro
pierii dintre popoarele noastre, Ministerul Educației și învă
țământului, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consi
liul Național pentru Știință și Tehnologie să ia măsuri pen
tru amplificarea schimburilor de vizite și experiență între 
instituțiile și oamenii de știință, artă și cultură,. între .țcoli 
și universități, pentru a extinde și intensifica studierea limbii 
și literaturii popoarelor latino-americane și, în același timp, 
pentru a face mai bine cunoscute pe continentul latino-ame
rican cultura și civilizația românească.

Comitetul Executiv stabilește, totodată, să se vină în în- 
tîmpinarea dorinței unui număr crescînd de tineri din Ame
rica Latină de a studia în România; în acest sens să se 
mărească numărul burselor puse la dispoziția acestora".

Poporul nigerian 
sărbătorește la 1 oc
tombrie împlinirea a 
13 ani de la procla
marea independentei 
tării sale și un de
ceniu de la instau
rarea republicii — e- 
venimente care au 
deschis Nigeriei largi 
perspective pentru li
chidarea grelei moște
niri coloniale, pentru 
dezvoltare economică 
și progres social.

în această perioadă, 
înlăturind o serie de 
greutăți, ponorul nige
rian a obținut o serie 
de succese pe calea 
valorificării marilor 
bogății ale țării, a pu
nerii bazelor unei in
dustrii naționale, pre
cum și a diversifică
rii agriculturii. în 
oonformitate cu „Pro
gramul politic", enun
țat. de șeful guvernu
lui militar federal, ge
neralul Yakubu Go- 
won. în viata tînăru- 
lui stat au avut loc o 
serie de schimbări e- 
sențiale, între care un 
Ioc de s^amă îl ocu
pă extinderea sectoru
lui de stat în econo
mie.

Planul național de 
dezvoltare de patru 
ani, în curs de apli
care, urmărește îndeo
sebi construirea unei 
industrii nigeriene de 
exploatare și prelucra
re a petrolului. După 
cum se știe, Nigeria a 
produs anul trecut a- 
proape 100 milioa
ne tone de petrol, 
situîndu-se pe locul

opt în lume. Țelul gu
vernului este de a 
crea în acest dome
niu. ca și în toate ra
murile Industriale Im
portante. un sector de 
stat care să cuprindă, 
pînă in 1975. cel pu
țin 55 Ia sută din vo
lumul global al indus
triei petroliere. în a- 
cest scop a fost con
stituită o companie 
netrolleră națională, 
împuternicită să con
troleze activitățile din 
sectorul petrolier. Gu
vernul a hotărît. în a- 
celasi timp, să nu mai 
acorde concesiuni fir
melor străine. iar 
printr-c serie de tra
tative se urmărește 
„ntgerianizarea" pro
prietăților deținute de 
companiile străine. 
Se are, de asemenea, 
în vedere implantarea 
unor noi ramuri in
dustriale. în același 
cadru se înscrie și 
introducerea, la în
ceputul acestui an, a 
monedei naționale — 
naira. Educației, învă
țământului de toate 
gradele, formării de 
cadre naționale li se 
rezervă, de asemenea, 
o atenție prioritară.

în țara noastră sînt 
cunoscute și se bucură 
de simpatie eforturile 
poporului nigerian în
dreptate spre dezvol
tarea economică, so
cială și culturală. în
tre România și Nige
ria s-au stabilit rela
ții diplomatice și de 
colaborare prieteneas
că multilaterală care

evoluează pozitiv, în 
interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii 
și cooperării în lume. 
Contactele dintre fac-» 
terii de răspundere 
din cele două țări 
care au avut loc în ul
timul timp au deschis 
noi perspective rela
țiilor româno-nigerie
ne. Pe linie economi
că, de exemplu. în 
urma unui acord in
tervenit s-a creat so
cietatea mixtă romă- 
no-nigeriană „Serom- 
wood“, pentru exploa
tarea industrială a 
lemnului în statul Ka- 
labar. Se cooperează, 
în același timp, la 
realizarea instalațiilor 
de preparare a fosfa- 
ților de la M’Rata. Ex
pozițiile românești 
deschise în Nigeria, 
ca și recentul turneu 
al Ansamblului artis
tic național nigerian 
în tara noastră au con
tribuit, alături de alte 
manifestări culturale, 
la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la a- 
dîncirea prieteniei șl 
colaborării româno-ni
geriene.

Urmărind cu simpa
tie pașii tinărului stat 
pe calea consolidării 
independenței, dezvol
tării economice și so
ciale, poporul român 
adresează poporului 
nigerian, cu prilejul 
sărbătorii sale națio
nale. urarea sinceră de 
a obține noi succese în 
realizarea aspirațiilor 
sale de progres fl 
pace.

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Federale Nigeria — 1 octom
brie — ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România,

George Maeoveacu, a adresat o tele
gramă de felicitare omologului său 
nigerian dr. Okoi Arikpo.

ȘARBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
A REPUBLICII BOTSWANA

Excelenței Sale SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

GABERONES

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Botswana, îmi este deosebit 
de plăcut ca, in numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului 
român, să adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări, precum și cele mai 
bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
poporului prieten, botswanez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta continuu, in interesul ambelor popoare și al 
cooperării internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu șapte ani 
septembrie 1966, 
a apărut un nou 
Republica Botswana.

In dorința de a dezvolta cola
borarea cu tînărul stat, anul trecut 
România a stabilit cu Botswana

în 
pe 

stat

urmă, la 30 
harta Africii 
independent :

relații diplomatice. Dezvoltarea le
găturilor dintre cele două țări co
respunde intereselor popoarelor 
noastre, cauzei păcii și colabo
rării.

în fotografie : clădirea Parla
mentului din Gaberones, capitala 
tării.

• SPORT « SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

fotbal Ieri si azi, în divizia A
...........  J '

în cîteva rînduri
La fotbal, campionatul diviziei A 

revine in actualitate. Ieri s-au dis
putat două dintre partidele contind 
pentru etapa a VIII-a. La Cluj, 
echipa C.F.R. a intîlnit pe Steagul 
roșu Brașov. După o primă repriză 
echilibrată și încheiată cu un scor 
alb. fotbaliștii clujeni au ciștigat cu 
1—0. Singurul gol l-a marcat, Adam, 
în min. 50. dintr-o lovitură de la 11 
m. La Tg. Mureș, formația locală 
A.S.A., care miercuri va susține in 
deplasare manșa a doua a finalei 
„Cupei balcanice", a primit replica 
echipei arădane U.T.A. în final, sco
rul a fost 0—0.

Celelalte șapte meciuri ale etapei 
au loc astăzi, după următorul pro
gram : derbiul etapei — Ia Craiova : 
Universitate’» — F.C. Constanța ; 
Jiul Petroșani — Rapid ; F.C. Argeș 
— Sportul Studențesc ; C.S.M. Re
șița — Universitatea Cluj ; Politeh
nica Iași — S.C. Bacău ; Dinamo — 
Politehnica Timișoara (ora 16, pe

stadionul din șos. Stefan cel Mare) ;
Steaua — F.C. Petrolul (ora 18, pe 
stadionul „23 August").

RAPID 50
Clubul sportiv Rapid Bucu

rești împlinește 50 de ani de la 
înființare. Evenimentul vă fi 
marcat de un mare spectacol 
cultural-sportiv, ce se va desfă
șura astăzi cu începere de la 
ora 10, pe stadionul Giulești. în 
program ; o paradă a echipelor 
și sportivilor clubului sărbăto
rit, gimnastică de ansamblu : 
demonstrații ale sportivilor 
fruntași din secțiile de lupte, 
judo, haltere ; muzică ușoară, 
balet și... un meci inedit de 
fotbal — între o echipă femi
nină și una masculină.

La concursul internațional atletic 
de la Varna, Viorica Viscopoleanu a 
ciștigat proba de săritură ia lungime 
cu 6,36 m. Lusis (U.R.S.S.) s-a cla
sat pe primul loc la aruncarea su
liței cu 81,12 m.

Cu prilejul concursului internațio
nal de atletism de la Kiev, tinărul 
sportiv român Gh. Megelea a reali
zat în proba de aruncarea suliței o 
performantă de 82,26 m (nou record 
european de juniori). Această per
formantă constituie în același timp 
si un nou record românesc la se
niori. Vechiul record era de 81,21 m 
și aparținea lui AI. Bizim.

TENIS — • Turneul internațional 
de tenis de la Chicago, concurs cbh- 
tînd pentru „Marele Premiu -r 
F.I.L.T.", a programat partidele din 
cadrul sferturilor de finală ale pro
bei de simplu. Ilie Năstase l-a în* 
trecut eu 6—2, 7—6 pe englezul Gră* 
ham Stilwell și va juca în semifi
nală cu olandezul Tom Okker, În
vingător cu 6—4. 6—4 în partida sus
ținută cu Gerald Battrick (Anglia).

terenurilor.de
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BRAZZAVILLE

I» CENTRUL DEZBATERILOR - PROBLEME
Nava cosmică „Soiuz-12“ COMUNICAT

MAJORE ALE VIEȚII INTERNATIONALE
» »

NEW YORK 29. — Trimisul special „Agerpres", V. Martalogu, 
transmite ; Dezbaterile de politică generală din cadrul Adunării Gene
rale a O.N.U. continuă.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne zambian, Elijah Mudenda, a 
subliniat importanța deosebită a 
destinderii, apreciind că obiectivul 
principal al statelor membre ale 
O.N.U. trebuie să-l constituie întă
rirea păcii și securității interna
ționale.

Remarcînd rezultatele slabe rea
lizate în domeniul dezarmării, mi
nistrul de externe al Uruguayului, 
Juan Carlos Blanco, a lansat un 
apel pentru utilizarea in scopuri 
pașnice a energiei nucleare.

Problema dezarmării a fost abor
dată, de asemenea, de ministrul 
de externe al Bahreinului, Mohamed 
Ben Mubarak Al-Khalifan. care a 
subliniat necesitatea opririi cursei 
înarmărilor,

Referindu-se la problemele cu 
care sint confruntate țările în curs 
de dezvoltare, ministrul de externe 
columbian, Alfredo Vasquez Carri- 
zosa, a apreciat că speranțele de 
dezvoltare ale acestor state nu vor 
fi împlinite dacă nu va fi realizată 
o nouă diviziune internațională a 
comerțului, prevăzîndu-se, totodată,

★
NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager- 

pres). — Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cambod- 
giei. a adresat secretarului general 
al O.N.U. un mesaj, în care, rele- 
vînd realitățile din Cambodgia și 
atitudinea adoptată cu privire la a- 
ceaslă țară de participanții la Con
ferința la nivel inalt a țărilor ne
aliniate, desfășurată în perioada 
5-9 septembrie a.c. la Alger, cere

un acces mai liber al produselor lor 
de export pe piețele mondiale.

Ministrul de externe turc, Haluk 
Bayulken, a relevat, la rîndul său, 
evoluția spre progres și destindere 
caracteristică ultimilor ani, care 
deși lentă — a spus el — oferă mo
tive de satisfacție și optimism. 
Bayulken a amintit, în context, 
realizările înregistrate în direcția 
convocării Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și cooperare.

Nesti Nașe, ministrul afacerilor ex
terne al Albaniei, a subliniat că 
tendința pozitivă din relațiile inter
naționale dovedește progresul luptei 
popoarelor împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonialismu- 
lui, în general împotriva forțelor 
reacționare. în ce privește dezarma
rea, ministrul albanez s-a pronunțat 
pentru un acord care să consacre 
interzicerea fabricării și utilizării ar
melor nucleare, precum și distruge
rea stocurilor existente.

Necesitatea reducerii decalajului 
economic dintre țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare a fost 
subliniată și de ministrul de externe 
al Sierrei Leone, Desmond Luke.

★
ca pe agenda lucrărilor Adunării 
Generale a O.N.U. să fie inclusă, 
problema restabilirii drepturilor le
gitime ale Guvernului Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei in 
Organizația Națiunilor Unite.

La cererea a 19 state membre ale 
O.N.U.. între care și România, me
sajul lui Norodom Sianuk a fost 
distribuit ca document oficial al ce
lei de-a 28-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Expoziție consacrată 
vizitei tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
in țări ale 

Americii Latine
BRAZZAVILLE 29 (Ager

pres). — La Brazzaville a fost 
deschisă, sub auspiciile Asocia
ției congoleze de prietenie între 
popoare, o expoziție care înfă
țișează aspecte din vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Cuba, Costa Rica, Venezuela, 
Columbia, Ecuador și Peru.

Expoziția evocă, de aseme- ■ 
nea, vizita pe care președin
tele Consiliului de Stat a fă
cut-o in Republica Populară 
Congo, în cursul anului trecut, 
și întilnirile recente, de la 
București, dintre șeful statului 
român ți președintele Marien 
N’Gouabi.

CAIRO

REUNIUNE CONSACRATĂ COMEMORĂRII
LUI GAMAL ABDEL NASSER

CAIRO 29 (Agerpres). — La Cai
ro a avut loc, în prezența președin
telui R.A. Egipt, Anwar Sadat, o 
reuniune comună a Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Ara
be și a Adunării Poporului, consa
crată comemorării a trei ani de la 
moartea lui Gamal Abdel Nasser.

Șeful statului egiptean, Anwar Sa- 

•evotamentul acestuia față de cău
tă țării sale.

După ce a subliniat hotărîrea po
porului egiptean de a merge îna
inte spre realizarea obiectivelor 
sale. președintele Sadat a spus : 
„Eliberarea teritoriilor ocupate este 
sarcina noastră principală“. Anwar 
Sadat a definit, în continuare, ca 
obiective ale poporului egiptean, 
continuarea dezvoltării generale a 
interesul maselor, adîncirea demo
crației.

PROCLAMAREA REPUBLICII GUINEEA-BISSAU — 
un nou pas spre eliberarea completă 

a continentului african
O declarație a secretarului general al P.A.l.G.C.

ALGER 29 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat unui corespondent 
al ziarului algerian „El Moudjahid", 
secretarul general al Partidului Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde, 
Aristide Pereira, a declarat că pro
clamarea Republicii Guineea-Bissau 
reprezintă o nouă pagină glorioasă 
in istoria poporului său, încă un pas 
spre eliberarea completă a continen
tului african de sub dominația colo
nialismului. Totodată, Aristide Pe
reira și-a exprimat încrederea în

triumful luptei de eliberare a popo
rului din Guineea-Bissau impotriva 
colonialismului portughez și a arătat 
că noul stat își va întări, pe toate 
căile, legăturile cu statele libere ale 
Africii și cu celelalte țări ale lumii.

★
Noul stat african — Republica 

Guineea-Bissau a mai fost recu
noscut de către Egipt, Etiopia, Tu
nisia, Maroc, Zair, Camerun. Uganda. 
Burundi, Niger și de către Guvernul 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei.

și-a încheiat cu succes misiunea
Cosmonauții V. Lazarov și O. Makarov s-au înapoiat 

pe Pămînt
bord perfecționate, 
menționează agenția, 
în cursul activității de 
manevrare, orientare 
și stabilizare a navei 
a fost pusă la punct 
dirijarea 
manuală 
regimuri 
form 
cosmonauții au 
tuat spectrografierea 
fenomenelor naturale, 

înainte de a coborî 
de pe orbită, echipa
jul a orientat nava și, 
Ia momentul stabilit, 
a pus In funcțiune in
stalația motoare de 
frînare. La oprirea 
motorului s-a produs 
separarea comparti
mentelor navei, iar a- 
paratul de coborîre a

MOSCOVA 29 (A-
gerpres). — închein- 
du-și programul de 
activități la bordul 
navei cosmice „Soiuz- 
12", cosmonauții so
vietici Vasili Lazarev 
și Oleg Makarov s-au 
înapoiat pe Pămînt — 
transmite 
T.A.S.S.

La ora 
Moscovei) 
coborîre al 
a efectuat 
lină, la 
sud-vest 
Karaganda, 
zahstan.

In cursul 
orbital au 
tuate experimentele 
planificate și au fost 
verificate sistemele de

agenția

14,34 (ora 
aparatul de 
cosmonavei 
o aterizare

400 kilometri 
de orașul 

din Ka-

zborului 
fost efec-

automată și -imediata 
în diferite 

de zbor. Con- 
programului, 

efec-

intrat pe traiectoria 
descendentă.

La înălțimea de 7,5 
kilometri a fost pus 
în funcțiune sistemul 
de parașutare, iar în 

apropiere a 
Pămîntului au început 
să funcționeze motoa
rele de aterizare lină. 
Astfel, aparatul de 
coborîre a aterizat lin 
in regiunea stabilită.

Pe tot parcursul 
zborului, sistemele a- 
gregatului și aparata- 
jul științific al navei 
„Soiuz-12“ au functio
nal. ireproșabil.

Examenul medical 
la care au fost supuși 
cosmonauții chiar Ia 
locul aterizării a ară
tat că starea sănătății 
lor este bună.

în legătură cu situația din Chile
SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager

pres). — La aproape trei săptămîni 
de la lovitura de stat militară, Chile 
continuă să rămînă sub regimul 
stării de urgență.

Generalul Cezar Mendoza, directo
rul general al corpului de carabinieri 
și membru al juntei, a recunoscut, 
intr-un interviu, că „in țară conti
nuă să existe focare de rezistență, 
deși armata a luat toate măsurile 
necesare".

în Anzi au loc ciocniri scurte, dar 
violente, între forțele armate și gru
puri de adepți ai Unității Populare. 
Autoritățile militare apreciază că m 
pădurile din zona montană peste 3 000 
de susținători ai Unității Populare 
acționează împotriva trupelor juntei. 
Agenția Associated Press relatează că

★

MOSCOVA. — C.C. al P.C.U.S., 
a dat publicității, simbătă, o de
clarație în care protestează îm
potriva actelor de ilegalitate și sa
mavolnicie din Chile, împotriva per
secutării patrioților. Se adresează, 
totodată, un apel către forțele demo
cratice și progresiste din lume de a 
se ridica în apărarea tuturor demo
craților din Chile, pentru a nu per
mite reprimarea fizică a lui Luis 
Corvalan.

SOFIA. — C.C. al P.C. Bulgar, co
muniștii și oamenii muncii din Bul-

general al P.C. din Chile, Luis Cor-

în apropierea orașului Panguipulli, la 
900 kilometri sud de capitală; grupuri 
armate rezistă, de asemenea, împo
triva operațiunilor lansate de unități 
militare.

★
HAVANA 29 (Agerpres). 

Havana a avut loc un miting 
drul căruia Fidel Castro, 
secretar al C.C. al P.C. din 
primul ministru al guvernului re
voluționar, a condamnat cu fermi
tate lovitura militară de stat și ac
tele antipopulare ale juntei militare 
din Chile, exprimînd solidaritatea 
poporului cubanez cu patrioții chi
lieni. La miting a luat, de asemenea, 
cuvîntul fiica lui Salvador Allende, 
Beatrice Allende.

— La 
în ca- 
prim- 
Cuba,

★

valan, și cer cu fermitate punerea 
lui imediată in libertate, precum și 
eliberarea miilor de adepți și mili- 

’ tanți ai guvernului Unității Populare 
— se spune în declarația C.C. al 
P.C.B., dată publicității, simbătă, la 
Sofia.

PARIS. — Secretarul general al 
P.C. Francez. Georges Marchais, a 
făcut. în cadrul unui articol publi
cat simbătă în ziarul „l’Humanite". 
un apel în sprijinul organizării unei 
ample campanii pentru eliberarea 
secretarului general al P.C. din 
Chile, Luis Corvalan.±>rrcn.ri ruimu ai r. v;. 
Italian, cere opiniei publice să-și

exprime cu și mai multă forță pro
testul împotriva regimului reacționar 
și să-și manifeste solidaritatea activă 
cu toți democrații chilieni arestați.

NEW YORK. — Președintele na
țional al P.. C. din S.U.A.. Henry 
Winston, și secretarul general al 
partidului, Gus Hali, au cerut înce
perea unei campanii de masă in 
apărarea secretarului general al P.C. 
din Chile.

LONDRA. — „Morning Star", or
gan al P.C. din Marea Britanie, 
subliniază că „trebuie intensificate 
cererile pentru eliberarea prizonieri
lor politici 
presiunilor

BEIRUT, 
de presă 
condamnă cu fermitate noua acțiu
ne represivă a juntei militare din 
Chile și iși exprimă solidaritatea cu 
lupta poporului chilian.

și. pentru încetarea re
in Chile".
— „Al Nida", organ 
al P. C. din Liban,

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ
LA HELSINKI

STOCKHOLM

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — In 
zilele de 27 și 28 septembrie, la Stock
holm a avut loc o reuniune consul
tativă, la care au luat parte repre
zentanți ai unui număr de 21 
partide 
dentală. 
vocarea 
fanților 
organizată în luna ianuarie 1974, cu 
următoarea ordine de zi : Criza ac
tuală a capitalismului in Europa oc
cidentală, acțiunile partidelor comu
niste pentru progres social, democra
ție, independență națională, pace, 
pentru socialism și lupta lor pentru

de 
comuniste din Europa occi- 
Participanții au hotărît con- 
unei conferințe a reprezen- 
acestor partide, care va fi

unitatea forțelor muncitorești și de
mocratice.

S-a convenit, totodată, să se orga
nizeze o serie de colocvii și intilniri 
colective avînd ca teme de dezbatere 
criza monetară occidentală, conținu
tul și formele noi ale luptelor mun
citorești și populare, problema mun
citorilor imigranți și alte probleme 
actuale ale vieții sociale 
occidentale europene.

Reuniunea consultativă 
totodată, în unanimitate, 
de solidaritate cu muncitorii și de
mocrații din Chile în lupta contra 
juntei militare.

din țările

a adoptat, 
o rezoluție

cu privire la cea de-a șaizeci și patra 
ședință a Comitetului Executiv al

Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Un panou uriaș, fixat în holul 
Centrului internațional de conferințe 
de La Geneva, anunță zilnic orarul 
ședințelor diverselor comisii și sub
comisii ale celei mai mari reuniuni 
internaționale consacrate securității 
și cooperării europene. „...5 și 2 con
tinuă ; 1, 8 și 10 au terminat ; 4 și 
8 au ședințe după-amiază...“. Indi
cativele organelor de lucru, devenite 
familiare delegațiilor, ca și reprezen
tanților presei par, prin limbajul ci
frat, a fi fost concepute pentru ca 
rezultatele negocierilor, Ia rîndul lor 
cifrate, să poată fi introduse într-un 
computer în vederea sistematizării 
numeroaselor propuneri ce cuprind 
vasta problematică a Conferinței eu
ropene.

Ce ar arăta computerul nostru ima
ginar acum, după două săptămîni de 
la începerea fazei a doua ?

Mai întii, faptul că au fost soluțio
nate pozitiv unele chestiuni organi
zatorice, ceea ce in mod unanim aici 
s-a apreciat ca fiind o premisă de 
bun augur pentru desfășurarea ne
gocierilor. Apoi, că, rînd pe rind. 
și-au început activitatea diversele 
subcomisii ale conferinței. Unele 
dintre ele lucrează intens încă din 
prima săptămînă. altele au trecut la 
dezbateri generale abia la sfîrșitul 
celei de-a doua, fiind preocupate de 
rezolvarea unor aspecte de proce
dură. De fapt, numai acum se poate 
spune că „toate motoarele sint pe 
cale să intre în acțiune" — pentru a 
folosi cuvintele unuia dintre delegați.

O altă constatare ce s-ar impune 
este aceea că în cadrul conferinței a 
fost abordat, cu prioritate, grupul 
de probleme oare se circumscriu 
punctului I al ordinii de zi, intitu
lat : Probleme referitoare la securita
tea europeană. O dovadă o constituie 
faptul că activitatea cea mai in
tensă a 
organul 
celelalte 
toate la 
aspectele _ 
re ale securității, 
derea acestor probleme în ansamblul 
preocupărilor conferinței, avansul în
registrat în acest cadru este apre
ciat ca pozitiv și menit să aibă in
fluență favorabilă și asupra lucrări
lor altor sectoare. Organul special 
are ca mandat examinarea măsurilor

menite să facă efectivă nerecurgerca 
la forță sau la amenințarea cu forța' 
și a căilor de reglementare pe cale 
pașnică a diferendelor dintre state. 
Prin chiar acest mandat, organul 
special ocupă un loc central avînd 
legături directe cu toate celelalte 
compartimente ale conferinței.

Documentul de bază supus organu
lui special de lucru îl constituie 
proiectul României privind măsurile 
menite să facă efectivă nerecurgerea 
la forță sau la amenințarea cu forța 
— document care se referă, din un
ghiul nefolosirii forței în relațiile in-

două săptămîni să fie consacrate 
examinării în detaliu a documente
lor românesc 
să 
nutului celui elvețian.

Și in domeniul problemelor mili
tare — importantă parte componen
tă a securității — România și-a adus 
o contribuție constructivă. Se știe că, 
încă în recomandările reuniunii pre
gătitoare, recunoscindu-se importan
ța adoptării unor măsuri concrete pe 
plan militar, au fost formulate, ca 
un prim pas, propuneri destinate să 
conducă la creșterea încrederii și în-

HELSINKI 29 (Agerpres). — In 
capitala Finlandei s-au deschis, sîm- 
bătă, lucrările Conferinței interna
ționale de solidaritate cu lupta po
porului din Chile. Conferința a fost 
organizată- de un comitet de iniția- nvtx -irrria.iivic«, jysno - w—«vxaxa i.tpțc- 
zentanți ai majorității partidelor 
politice din Finlanda, și de Secreta
riatul Consiliului Mondial al Păcii. 
Iau parte un mare număr de dele
gați din circa 50 de țări, precum și 
reprezentanții unor organizații inter
naționale. în rîndul participanților 
chilieni se află fiica lui Salvador 
Allende. Isabel, și nepotul său. Fran
cisco Allende. Din România la con
ferință participă o delegație a Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Păcii, formată din 
secretar al comitetului, 
univ. dr. Paul 
gescu.

La deschiderea 
panții au păstrat 
legere în memoria președintelui Sal
vador Allende. Soția președintelui 
defunct, Hortensia Bussi de Allende, 
care nu a putut participa la con
ferință, a adresat delegaților o te
legramă în care își exprimă speranța 
că „mesajul reuniunii va ajunge Ia 
toate popoarele ■ care luptă pentru 
cauza libertății și păcii". „Salvador 
Allende, se arată în telegramă, nu 
este mort. El va continua să trăiască 
in amintirea tuturor chilienilor care 
luptă contra violenței, execuțiilor și 
nedreptăților ce au lovit pe atîția 
patrioți din Chile".

dr.

Sanda Rangheț, 
și prof. 

Alexandru Geor-

reuniunii, partici- 
un minut de recu-

în perioada 25—28 septembrie 1973 
a avut loc la Moscova cea de-a șai
zeci și patra ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

La ședință au participat1 T. Țo- 
lov, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria. F. Hamouz, vicepre
ședinte al Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, F. Bravo, vice- 
prim-ministru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba, G. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, D. Gombojav. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Mongole. M. Ja- 
gielski, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, G. Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România. D. Lazar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare. M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de T. Țo- 
lov, reprezentantul Republicii Popu
lare Bulgaria.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
ședința Comitetului Executiv a par
ticipat, la examinarea unor proble
me, M. Orlandici. membru al Con
siliului Executiv Federal al R.S.F.I.

Comitetul Executiv a exami
nat raportul Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru comerț exterior, cu 
privire la stadiul îndeplinirii acor
durilor comerciale de lungă durată 
dintre țările membre ale C.A.E.R., 
precum și cu R.S.F.I., pe anii 1971— 
1975. S-a relevat că acordurile co
merciale de lungă durată se înde
plinesc cu succes, volumele livră
rilor reciproce de mărfuri prevăzu
te in aceste acorduri pe primii doi 
ani (1971—1972) au fost depășite. 
Schimburile reciproce de mărfuri 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. au 
crescut in cei doi ani precedenți cu 
21,6 la sută, in condițiile creșterii 
volumului producției industriale eu 
15 la sută, iar în primul semestru 
al anului 1973. în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului 1972. schim
burile de mărfuri au crescut cu 12,8 
la sută. Aceasta reprezintă o măr
turie a lărgirii și adîncirii legături
lor economice dintre țările membre 
ale C.A.E.R., a dezvoltării în conti
nuare a diviziunii internaționale so
cialiste a muncii. Comitetul Execu
tiv a luat cunoștință că țările mem
bre ale C.A.E.R. caută posibilități su
plimentare pentru extinderea conti
nuă a schimburilor reciproce de 
mărfuri în perioada 1973—1975. in
clusiv pe seama dezvoltării și adin- 
cirii specializării și cooperării în 
producție.

Examinînd informarea Consiliului 
Direcției Centrale de Dispecerat a 
sistemelor energetice interconectate 
ale țărilor membre ale C.A.E.R.. refe
ritoare la măsurile privind folosirea 
maximă a avantajelor economice și 
tehnice ale funcționării in paralel a 
sistemelor lor energetice, inclusiv 
creșterea gradului de siguranță in a- 
limentarea cu energie electrică a ță
rilor, Comitetul Executiv a relevat 
că perioada precedentă s-a caracte
rizat printr-o creștere intensă a pro
ducției și consumului de energie e- 
lectrică, prin dezvoltarea liniilor de 
interconexiune și a livrărilor reci
proce, prin îmbunătățirea indicilor 
tehnico-economici ai producției și 
transmiterii energiei electrice în sis
temele energetice interconectate ale 
țărilor. Consumul global de energie 
electrică in sistemele energetice in
terconectate in anul 1972 a depășit 
cu 7.9 la sută nivelul anului 1971. . 
Comitetul Executiv a recomandat ță
rilor membre ale C.A.E.R. să acce
lereze înfăptuirea măsurilor preciza
te de cea de-a' XXVI-a Sesiune a 
C.A.E.R. în domeniul funcționării în

paralel a sistemelor energetice in
terconectate.

Comitetul Executiv a examinat și 
a adoptat programul lucrărilor pri
vind dezvoltarea colaborării in asi
gurarea industriei chimice, de celu
loză și hîrtie a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. cu utilaje mo
derne, de înaltă productivitate, e- 
laborat în comun și prezentat de co
misiile permanente ale C.A.E.R. pen
tru construcții de mașini și pentru 
industria chimică și a relevat că în
deplinirea acestui program, cu efor
turile comune ale tarilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I., va contribui ia 
realizarea planurilor de dezvoltare a 
industriei chimice, de celuloză si 
hîrtie, preconizate de țările membre 
ale C.A.E.R.

Acțiunile cuprinse în acest pro
gram prevăd colaborarea țărilor 
membre ale C.A.E.R. în vederea so
luționării complexe a unor proble
me ale asigurării industriei chimice, 
de celuloză și hirtie a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. cu utilaje per i 
cele mai importante producții. IM 
pînd cu colaborarea în domeniul t- 
cetărilor tehnico-științifice, elab 
rii proceselor tehnologice și a c 
strucțiilor de utilaje moderne, 
proiectării în comun de instalații coi. 
plete și terminind cu specializare 
și cooperarea în producția acestor; 
Au fost definite sarcinile concreti 
reciproc corelate, pentru organele <’ 
lucru ale Comisiei pentru industr 
chimică și ale Comisiei pentru ce 
strucții de mașini, care au trecu j. 
Înfăptuirea practică a program „mi, 
precum și termenele elaborării res
pective.

Comitetul Executiv al consiliului a 
luat cunoștință că țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. vor întreprinde 
toate măsurile necesare în țările lor 
tu privire Ia realizarea programului 
menționat.

Comitetul Executiv a .examinat 
informarea Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru construcții de mașini 
referitoare la elaborarea de propuni 
privind adîncirea și lărgirea specia
lizării și cooperării in producția 
tractoarelor, principalelor mașini a- 
gricole, liniilor tehnologice completa 
și a utilajelor pentru obiectivele agri
cole cu metode industriale de pro
ducție. pe baza sistemei internațio
nale de mașini ți a adoptat hotărîri 
corespunzătoare.

La ședința Comitetului Executiv au 
f03t adoptate „Condițiile generale de 
montaj și acordare a altor servicii 
tehnice, legate de livrările de ma
șini și utilaje dintre organizațiile ță
rilor membre ale C.A.E.R.", prezenta*- 
te de Cdmisia permanentă a G.A.EJt, 
pentru comerț exterior. Comitatul 
Executiv a recomandat țărilor mem
bre ale C.A.E.R. să introducă în vi
goare condițiile generale de montaj 
incepînd din ianuarie 1974.

Comitetul Executiv a examinat 
problema in legătură cu dezvoltarea 
colaborării dintre țările interesate 
membre ale C.A.E.R. privind sporirea 
mai intensă a extracției de țiței și 
gaze și a adoptat recomandări’ co
respunzătoare.

• Comitetul Executiv al C.A.E.R. a 
examinat raportul Institutului inter
național pentru probleme economice 
ale sistemului mondial socialist, cu 
privire la activitatea desfășurată în 
anii 1972—1973, relevînd că. in prin
cipal. institutul a soluționat proble 
mele perioadei organizatorice și 
realizat planul cercetărilor științific 
prevăzut pe anii 1972—1973. Comit 
tul Executiv a examinat planul lucr 
iilor de cercetări științifice al '. 
lutului internațional pentru prob 
ire economice ale sistemului mond 
socialist, pe anii 1974—1975.

Comitetul Executiv a examinat 
alte probleme ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R.. asupra cărora 
au. fost adoptate hotărîri corespun* 
zătoare.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
• desfășurat intr-o atmosferă de prie

tenie și înțelegere reciprocă.

>

se
și sovietic, iar apoi 

treacă la analiza conți-

La lucrările Conferinței europene,
atmosferă de lucru

Propuneri românești în centrul dezbaterilor 
din principalele organe ale conferinței

în 
în 

care, 
un Ioc, se ocupă de 

politice, juridice și miliia- 
Dată fiind pon-

avut loc pină acum 
special de lucru și 

două subcomisii, 
loc, se

terstatale, la întreaga gamă a 
problemelor relațiilor interstatale 
dezbătute în diversele subcomisii. Nu 
este de aceea întîmplător că tocmai 
la ședințele organului special pot fl 
văzuți marea majoritate a șefilor de 
delegații.

Pe masa de lucru a organului spe
cial se mai află, pe lingă documen
tul românesc, alte două documente : 
unul prezentat de U.R.S.S., care cu
prinde o serie de idei complementa
re propunerilor țării noastre și un 
proiect elvețian privind problemele 
de perspectivă ale încheierii unei 
convenții de reglementare pașnică a 
diferendelor, ca un corolar al 
nerecurgerii la forță.

După un schimb general de opinii 
asupra propunerilor prezentate, parti
cipanții au convenit ca următoarele

Estetăririi stabilității în Europa, 
vorba, în primul rind, de notificarea, 
în prealabil, a marilor manevre și 
mișcări militare, precum și de 
schimbul de observatori la manevre. 
Aceste măsuri sint acceptate, în prin
cipiu, de toate statele participante, 
discuțiile purtate în primele două 
săptămîni in subcomisia respectivă 
urmărind în special definirea moda
lităților concrete și clarificarea unor 
detalii. în același timp, în cursul 
dezbaterilor s-a relevat necesitatea 
lărgirii sferei de cuprindere a unor 
astfel de măsuri. România a 
propus, așa după cum se știe, 
includerea unei 
toare la abținerea 
de arme nucleare 
state. Pe aceeași

România 
cum 

prevederi referi- 
de la amplasarea 

pe teritoriuT altor 
linie au prezentat

propuneri și alte state, cum ar fi 
Iugoslavia, Spania, Suedia etc.

Totodată, România a prezentat un 
amplu program de măsuri de dezan
gajare militară și dezarmare, care 
pornește de la considerentul legitim 
că la elaborarea hotărîrilor și trans
punerea lor în viață trebuie să par
ticipe toate statele interesate. Pre- 
zentînd acest program, delegația tă
rii noastre a arătat că transpunerea 
sa în viață este concepută ca un 
proces care urmează a se realiza pe 
etape pas cu pas, pe măsură ce se 
vor crea condițiile propice pentru 
înfăptuirea diferitelor sale compo
nente. Esențial este, așa cum se de
gajă din dezbaterile de pină acum, 
ca acest proces să înceapă cu ac
țiuni concrete, ca să se realizeze, 
chiar în cadrul conferinței, un acord 
asupra perspectivei negocierilor res
pective.

La rîndul său, subcomisia care se 
ocupă de problema principiilor ce 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
state a făcut un prim tur de ori
zont asupra sarcinilor înscrise in 
mandatul elaborat la Helsinki. Schim
bul de opinii de pină acum, proiec
tele de documente, prezentate de 
diverse delegații pun în eyidență 
preocupările generale ca ceie zece 
principii asupra cărora s-a realizat 
un consens, să fie formulate cu cla
ritate, să se precizeze conținutul con
cret al fiecăruia, pentru a se putea 
ajunge la o unică interpretare.

Ca o trăsătură dominantă a ne
gocierilor de pină acum se eviden
țiază caracterul de lucru. Desigur, 
în această etapă, pozițiile exprimate 
sint de o mare diversitate — lucru 
firesc, dacă se ține seama de parti
ciparea unor țări atît de diferite ca 
sistem social-politic, ca mărime și 
nivel de dezvoltare. Acesta este insă 
un moment de început. Momentul 
următor va fi cel al armonizării 
punctelor de vedere, al conlucrării 
pentru găsirea soluțiilor accepta
bile tuturor. Și acest lucru, așa cum 
au dovedit-o lucrările de pină acum, 
este pe deplin posibil, prin eforturi 
comune, prin manifestarea voinței 
politice de a se ajunge la rezultatele 
pe care le așteaptă popoarele euro
pene.

Dumitru ȚINU

agențiile de presă transmit
întrevedere Nixon-Gro- 

mîkO. Pre?edintele S.U.A., Richard 
Nixon, l-a primit, la Casa Albă, pe 
Andrei Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., anunță agenția 
T.A.S.S. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri in probleme ale 
relațiilor sovieto-americane și a fost 
abordat un larg cerc de probleme ale 
situației internaționale, care prezintă 
interes pentru cele două părți. La 
convorbiri a participat și secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
consilierul special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale.

Cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la formarea gru
pelor de lUptă ~ unilât> armate 
ale muncitorilor — la Berlin a avut 
loc, simbătă, un miting la care a luat 
cuvîntul Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G. El a evi
dențiat cotitura care s-a produs în 
relațiile internaționale în direcția 
păcii și a coexistenței pașnice, sub
liniind că în fața dorinței popoarelor 
de a trăi în pace și libertate se 
deschide o perspectivă reală.

0 expoziție de tezaure 
arheologice descoperite în 
R. P. Chineză s a deschis 13 
Londra. Luînd cuvîntul cu prilejul 
ceremoniei de inaugurare a expoziți
ei, primul ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath, a declarat că guver
nul britanic salută cu căldură marea 
îmbunătățire intervenită in relațiile 
cu Republica Populară Chineză.

Aștept cu nerăbdare, a spus el, si 
vizitez Pekinul — sper, în curind — 
și să am posibilitatea să-l întîlnesc 
pe premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze.

al P.C.J., Kenji Miyamoto. Extre
miștii au aruncat în sediul P.C.J., 
din goana automobilului, o bombă 
artizanală. Nu au fost înregistrate 
victime.

Al doilea vicepremier
grec, Nikolaos Makarezos, care

răspundea de sectorul economic, a 
anuntat demisia sa din guvern. Ma
karezos a declarat că „aceasta se da
torează unor recente deosebiri de 
păreri cu președintele Gheorghios 
Papadopoulos în unele 
cu caracter economic". Președinția 
Republicii Elene a dat publicității 
un comunicat in care se arată că 
„președintele republicii a acceptat 
demisia lui Nikolaos Makarezos".

Senatul S.U.A. a aprobat un 
amendament la un proiect de lege 
privind exportul de armament către 
Israel. Amendamentul prevede 
lungirea cu încă doi ani 
31 decembrie 1975 
vrări.

pre- 
pină la 

a acestor li-

probleme

Tîrgul internațional de la 
Teheran și-a închis porțile. 
România a fost prezentă cu o serie 
de exponate ale industriilor con
strucțiilor de mașini grele, chimice, 
ușoare, agriculturii, industriei 
mentare și apelor.

Timp de 14 zile, oamenii de 
ceri și publicul larg au apreciat 
tatea produselor prezentate de 
treprinderile românești de comerț 
exterior.

Cancelarul vest-german,
Willy Brandt, aflat în Statele Unita 
cu ocazia celei de-a 28-a sekumi. a 
Adunării Generale a Orgamțației 
Națiunilor Unite, a fost primit, atm- 
bătă, la Casa Albă, de președintele 
Richard Nixon.

ali-

afa- 
cali- 

in-

Sediul din Kumamoto 
(insula Kyushu) al P. C. din 
Japonia a fost atacat, vineri, 
după-amiază. de elemente extre
miste anarținind. potrivit informații
lor date de poliție, organizației de 
dreapta care a pus la cale, cu cîtva 
timp în urmă. atentatul împotriva 
vieții președintelui Prezidiului C.C.

SUCCESUL EXPOZIȚIEI 
ROMANEȘTI 1N MEXIC
Prima expoziție economică ți 

industrială a României in Me
xic și-a închis, simbătă. porțile. 
Timp de zece zile, 30 de între
prinderi de comerț exterior, 
centrale industriale ți unități 
productive din țara noastră au 
expus, pe o suprafață de 1300 
metri pătrați, o amplă și va
riată gamă de produse. Expozi
ția a fost vizitată de peste 
50 000 de persoane ți de nu
meroși oameni de afaceri mexi
cani, care au avut cuvinte de 
apreciere la adresa produselor 
românești, în special, mațini- 
unelte ți mașini agricole.
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