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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit pe 
Souheil Al-Ghazzi. ambasadorul 
Republicii Arabe Siriene la Bucu
rești, la cererea acestuia.
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Am intrat în ultimul trimestru al anului
Asamblarea

DE FORTE SI MIJLOACE
primului mineralier 
de 55000 tdw

pentru punerea in funcțiune a tuturor
capacităților prevăzute

Ce’e aproape trei luni care eu 
rămas pină la sfirșitul acestui an 
sint hotărîtoare pentru încheierea 
grabnică a lucrărilor de construcții- 
montaj. efectuarea probelor tehno
logice și punerea in funcțiune * 
tuturor obiectivelor și capacități
lor cuprinse in planul de stat pc a- 
cest an. De fapt, avind in vedere 
frecvența statistică medie înaltă a 
premierelor industriale din această 
perioadă — 3—4 pe zi — ulti
mul trimestru al anului 1973 de
vine trimestrul punerilor în func
țiune. O realitate de care trebuie să 
se țină seama și care se cuvine 
tratată cu maximă atenție, fără a 
neglija, nicidecum, alte laturi esen
țiale ale activității generale' de 
investiții : pregătirea fronturilor de 
lucru pentru timpul friguros, asi
gurarea unul înalt ritm de execuție 
la lucrările aflate, in continuare, cu 
scadențe în 1974. deschideri de noi 
șantiere ș.a. Cu pricepere și răs
pundere. conducerile șantierelor, 
constructorii, beneficiarii, furnizorii 
de utilaje și materiale, sub directa 
îndrumare a organelor și organiza
țiilor de partid, trebuie să acorde 
o importanță deosebită încadrării 
cu rigurozitate in graficele de exe
cuție. respectării termenelor de pu
nere in funcțiune.

Există de acum o valoroasă ex
periență acumulata pe majoritatea 
șantierelor. unde colectivele de 
constructori și montori nu au pre
cupețit nimic in lunile august și 
septembrie, răspunzind prin fapte, 
prin rezultate pozitive chemării 
adresate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru recuperarea res
tanțelor și realizarea integrală a

planului de investiții. Momentul 
oferit de încheierea celor trei tri
mestre prilejuiește, in acest sens, 
o serie de constatări optimis
te. Potențialul productiv al econo
miei noastre a crescut simțitor prin 
intrarea în funcțiune a peste 400 de 
obiective și capacități. Peste 30 
dintre aceste obiective au început 
să producă înainte de termen, con
tribuind din plin la creșterea efi
cienței activității de investiții. 
Pe numeroase șantiere — cum sint 
cele ale Fabricii' de osii și bo
ghiuri Balș, Combinatului de celu
loză și hirtie Drobeta Tr. Severin, 
Uzinei de țevi din Roman ș.a. — 
in urma unei puternice mobilizări 
a tuturor factorilor participantă la 
realizarea investițiilor, restanțele 
au fost lichidate in decursul luni
lor august și șeptembrie. Mai a- 
mintim. la acest succint bilanț, 
încă un fapt : ultima zi a lunii sep
tembrie a marcat realizarea a peste 
80 Ia sută din planul anual de in
vestiții de către unitățile Ministe
rului Construcțiilor Industriale.

Avem în față un tablou elocvent 
al hărniciei și entuziasmului cu 
care au muncit și muncesc colec
tivele de constructori, montori și 
instalatori de pe o serie de șantie
re. al efervescenței creatoare cu 
care se materializează măsurile 
practice pentru respectarea terme
nelor dc punere in funcțiune, ela
borate ca răspuns la chemarea se
cretarului general al partidului. A- 
ceste bune rezultate trebuie conso
lidate printr-o muncă și mai susți
nută, în aceste zile, pe fiecare șan
tier în parte, la fiecare punct de 
lucru, astfel ca toate capacitățile

de producție planificate pe acest 
an să fie date in exploatare.

De ce insistăm asupra imperati
vului punerii in funcțiune a tutu
ror obiectivelor și capacităților 
planificate ? După cum se știe, da
torită unor motive obiective sau 
subiective, in trimestrele preceden
te n-au început să producă, la ter
menele stabilite, cîteva zeci de ca
pacități industriale, deosebit de im
portante. cum sint : 2 linii de ci
ment de la întreprinderea din Cîm- 
puiung Muscel, secția IV azot de la 
Combinatul de îngrășăminte din 
Piatra Neamț, unele capacități de 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra ș.a. Evident, economia națională 
a contat și, contează pe pro
ducția aferentă acestor capaci
tăți. Altfel spus, abaterile de 
la disciplina de investiții provoacă 
o triplă pierdere : se mențin imo
bilizate o serie de valori ma
teriale : nu se realizează conform 
planului unele cantități de produse 
(o producție in valoare de 200 mi
lioane de lei se pierde in acest an 
numai la Piatra Neamț) și acumu
lările bănești aferente noilor capa
cități ; se creează numeroase difi
cultăți beneficiarilor, care urmau 
să pricească produsele' npilor uni
tăți. Iată de ce, neintîrziat, trebuie 
ca toate obiectivele de Investiții 
restante să fie puse in funcțiune, 
să se asigure condiții materiale pen
tru începerea producției la toate 
capacitățile planificate în acest tri
mestru.

„Maximă concentrare pentru pu
nerea în funcțiune a tuturor obiec-

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Scinteii" G. Mihăe3cu). — Ieri. 
8 octombrie, 1a Șantierul naval 
din Constanța, pe partea din 
platforma noilor docuri uscate, 
care a fost dată In exploatare 
zilele acestea, au Început lucră
rile de asamblare a primelor 
bloc-secții ale mineralierului de 
55 000 tdw. Momentul a coincis 
și cu darea în exploatare a pri
melor două macarale de mare 
tonaj, una de 120 tone și alta 
de 50 tone, construite In șantie
rul constănțean. în cooperare cu 
constructorii de mașini de la 
Reșița. Cu ajutorul acestor uti
laje. uriașele părți de navă au 
fost lansate pe platforma docu
lui, unde a și început asambla
rea. In paralel se desfășoară 
activitatea constructorilor de la 
I.C.H. și T.C.I.N.D., care depun 
eforturi pentru a da în exploa
tare in avans noile docuri și 
halele de construcții și montaj.

Cu acest prilej, colectivul 
șantierului a trimis o telegramă 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune, printre altele : 
Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că indicațiile dumnea
voastră vor fi realizate integral 
și in anul 1975 primele două 
nave de 55 000 tdw vor intra în 
dotarea flotei maritime a țării.

LA CONST ANT A 
A ÎNCEPUT

siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj din partea 
președintelui Republicii Arabe Si
riene. Hafez Al-Assad.

Imagine de pe Șantierul naval din Galați

Pavoaz sărbătoresc
FABRICA D£ CABLURI 

ELECTRICE SLATINA

la Mila 80

(Continuare în pag. a IlI-a)

• Adunarea generală a organizației de partid - 
școală o spiritului revoluționar

• Au fost stabilite noile norme cu privire la reparti
zarea cheltuielilor de folosință, întreținere și re< 
parații ale clădirilor. în pagina a II-a

Randament maxim, calitate 
superioară, iată două condiții 
pe care le realizează formațiu
nile complexe de lucru pe tere
nurile consiliului intercoopera- 
tist Biled. din județul Timiș

SLATINA (Corespondentul 
„Scînteii" Emilian Rouă). La 5 
octombrie a.c. au început pro
bele tehnologice la fabrica de 
cabluri electrice din cadrul în
treprinderii de prelucrare a alu
miniului Slatina. Noua unitate 
va produce cabluri de aluminiu 
de diferite dimensiuni penlru 
instalații de forță necesare șan
tierelor de construcții. Acum, 
pe măsură ce constructorii, mon- 
torii și instalatorii execută la 
noua și moderna fabrică ultime
le operații, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii scot de pe ben
zile de montaj primele cantități 
de cabluri. Angajamentul lor 
este ca pină la sfirșitul anului 
să producă peste 500 kilometri 
cabluri de forță din aluminiu.

Semnele toamnei. în 
noile și mereu repeta
tele ei culori de fier, 
de aramă ori de aur, 
încep, pe neștiute, să 
se piardă incet in 
frunzele spinzurate 
frumos în văzduhul 
albastru ivit încă din 
primăvară.

Frunzele ! încep să 
cadă „din locurile lor 
de sus“, pentru a de
veni, pină una-alta, un 
covor sunător supus 
impulsurilor unui vint 
in creștere. Alerg in 
felul meu pe oglinda 
de asfalt dintre Bucu
rești—Buzău, lăsind in 
urină plopii-luminări 
de pe marginea șose
lei, învestiți, de-acum, 
cu acele frunze ca niș
te vechi bani de soa
re. La Istrița de Jos 
fac la stingă și — 
ciudat — in locul pra
fului de altădată — 
preț de un lat de pal
mă — mă văd aler- 
gind tot pe asfalt, pe 
un asfalt mai dihai 
parcă decit cel de pe 
națională. Trec prin 

' Greceanca, Breaza — 
de Buzău — ajung la 
Vispești — un sat de 
deal. De-a lungul a- 
cestui drum, de o par
te și de alta, rid scân
teietoare, albe și roza
lii, margarete, petunii, 
circiumărese, crăițe, 
regina nopții ?i alte 
flori, o dovadă a ideii 
de frumos și de iubire 
ce domnește la gospo
darii de pe aici. Mă 
opresc In Virful Ispa
sului, un platou în
tins, un fel de centru 
al satului, asfaltat în 
Întregime. Pe acest 
platou, unde 8e ține 
mare tîrg-mare. la 
Drăgaicâ. frumos trec 
grăbite, încărcate cu 
roade, mașinile C.A.P.- 
ului satului. Peste um
bra Monumentului E- 
roilor se înalță o 
clădire nouă, impună
toare. terminată în a- 
nul 1968. unde se află 
și sediul cooperativei 
„6 Martie". O fru
moasă sală de festivi
tăți te întimpinâ cald. 
Aici, copiii vișpeșteni- 
lor dau serbări de vis, 
tncifrind fel de fel de

evenimente : coopera
torii văd filme, dau 
baluri și — de ce nu ? 
— fac nunți, țin ședin
țe, unde se vorbește 
cu entuziasm și cu fo
los despre munca și 
despre viața oame
nilor.

Nu știu, dar poate 
cel mai emoționant 
mi s-a părut a fi fap
tul că, aici, se află, 
admirabil și sublim 
amenajată, creșa, unde

CLOȘCA
CU PUII
DE AUR
cadre de inimă și de 
specialitate au o grijă 
atentă față de acești 
parcă niște prințișori 
ai cooperatorilor. Aș 
mai semnala că grădi
nița de cipii funcțio
nează in clădirea fostei 
primării. Dar. oameni, 
cite nu se mai află in 
această clădire ridica
tă pe o verticală a 
dorinței de mai bine a 
vispeștenilor.

Mă uit oeste acest 
sat — odinioară sărac 
și plin de necazuri. 
Văd case noi. care de 
care mai frumoase. 
Văd aparate de radio, 
televizoare, mașini de 
spălat, covoare, lumi
nă electrică, copii ve
seli și sănatosi. Văd 
un număr impresio
nant de cișmele cu o 
apă. jur. ca de argint, 
captată din Urgoaia, 
acea Inimaginabilă Ur- 
goaie-izvoară. min- 
dră și foarte sprinte
nă. supusă atit de fru
mos dorințelor și voin
ței oamenilor.

Mă uit in cele patru 
puncte 
acestor 
itor și 
grele 
coarnă, 
miioasă, șasla. 
ș.a.m.d., 
de toamnele de 
bogat din poezia 
Ion Pillat

Văd, aproape, 
ma cea nouă, 
piersicii, nucii, porum- 
burile și văd florile de 
prin aceste locuri. Mă 
uit in ginduri. în Vir- 
ful Ispasului, în virful 

, strădaniilor mele, în 
virful strădaniilor a- 
cestor oameni harnici, 
încrezători in viitor și 
văd profilindu-se, în 
argint și aur, satul de 
miine, un dar al 
timpului de azi.

Mă uit, aproape 
nostalgic. în umbrele 
serii — intr-un parcă 
neverosimil apus de 
soare — și, peste dea
luri. in niște linii albe 
ca de var. văd intr-un 
punct parcă îndepăr
tat, acolo unde regele 
vizigoților. Atanaric — 
în fuga lui speriată, 
precipitată de, vai ! 
alte noi năvăliri — 
și-a îngropat comoa
ra, pe care noi am bo
tezat-o, in felul nos
tru, „Cloșca cu puii 
de aur“.

Văd cu ochii anului 
2000 tezaurul inesti
mabil de la Pietroa
sele. căruia Al. Odo- 
bescu i-a fost închi
nat primul studiu 
științific, dîndu-i o 
valoare nouă.

Toamnă ! Vispeștl. 
Un sat din Buzău. 
Un sat ca oricare al
tul din România nouă. 
Mă uit peste umbrele 
serii. Văd. în soa
rele vremilor noastre, 
„Cloșca cu puii de 
aur". Văd comorile de 
azi, comorile recolte
lor noi. Ii văd pe oa
menii harnici stăpîni 
pe munca lor. pe roa
dele muncii. în fața 
lor. a comorilor noas
tre noi. mă aplec 
adine.

cardinale ale 
așezări de vi- 
văd viile, viile 
de struguri : 
razachie, tă- 
, ’ . grasă
amintindu-mi

Cil de vechi e nțeșle- 
, țugui construcției de nave 
la Galați ? Se pare că 
tot atit de vechi ca și lo
calitatea insăși. Cert este' 
că vocația Galaților a fost 
aceea de „schelă", de 
constructor de nave. De-a 
lungul secolelor nume
roase mențiuni atestă 
acest lucru. Galațiul a 
fost unul din locurile de 
pe Dunăre unde s-au 
născut numeroase corăbii, 
caravele. galioane, cano- 
niere, fregate, șalupe, ca
iace, șeice, tombazuri...

1893. Sfirșit de secol pa- 
. tetic : lumea se indus

trializează. O bornă de 
început se ivește și la 
Dunărea românească. La 
Galați iau ființă „Uzinele 
de construcții mecanice 
și turnătoria de fier și 
bronz G. Fernic et Comp“, 
cum pompos a fost intitu
lat micul atelier. Așadar 
nu ne este greu să ne 
imaginăm șantierul de la 
sfirșitul secolului trecut. 
Care sint de fapt treptele 
în timp ale șantierului 
naval din Galați ?

— Orașul de la Dunăre 
a crescut generație după 
generație de oameni ai 
fluviului ; profesia în 
sine de constructor naval 
a intrat în conștiința lo
cuitorilor săi demult și 
pentru totdeauna, ne spu
nea într-o discuție tova
rășul Panait Melisaratos, 
director general al Cen
tralei industriale navale 
din Galați.

Șantierul de la Mila 80 
de pe Dunăre a fost de 
fapt cea mai veche matcă 
muncitorească a Galațiu- 
lui, ale cărei deștine s-au 
îngemănat cu țara. Treap
tă cu treaptă, .meșteșugul 
a trecut de la un schimb 
la altul, de la o generație

la alta, muncitorește, țu 
măsura timpului, cu rijs- . 
pnnderile ce aveați să au
reoleze viitorul. adică 
ziua de azi.

Acum, cind șantierul de 
la Mila 80 trăiește clipa 
sărbătorească a celor 80 
de ani de existență, re
constituind drumul par
curs de făuritorii de nave, 
se cuvine adresat un 
omagiu pionierilor con
strucțiilor navale româ-

automată șj semiautoma
tă, pentru asamblarea in 
secții și blocsecții...

Un remarcabil salt ca
litativ l-a constituit anul 
1950, anul livrării prime
lor remorchere de 1 200 
CP. Au urmat, în serie, 
alte salturi, potrivit noi
lor ritmuri ale României.

Toamna jubileului de 
zece ani ai renublicii : 
se lansează in fabricație 
primul cargou românesc

OPT DECENII DE ACTIVITATE

O SAPTAMINA HOTARITOARE PENTRU
ÎNCHEIEREA SEMĂNATULUI Șl RECOLTĂRII

vr

Ion BANUȚA

A ȘANTIERULUI NAVAL 
DIN GALAJI

nești, celor care au urmat 
după ei, celor care au bă
tut primele „nituri de 
aur" ale flotei noastre.

Suprapunind trecutului 
anii republicii, distingem 
și aici ritmurile noi ale 
istoriei patriei. în primji 
ani se muncea cu greu, cu 
eforturi mari, dar cu en
tuziasm, cu dăruire. Cu o 
singură macara de 10 tone 
a început realizarea de 
noi tipuri de nave flu
viale : remorchere, tancuri 
petroliere, vase pescă
rești din lemn și metalice, 
șalande... O nouă treaptă 
pe harta vremii, căr.eia 
i-au urmat alte și alte 
trepte. Maiîntii. legenda
ra întrecere a nituitorilor 
de la Galați cu cei de la 
Drobeta Tr. Severin. Apoi, 
intrarea în modernitate : 
abandonarea nituitului și 
opțiunea pentru sudura

de 4 <500 tone, pentru ca 
la numai cîteva luni, mai 
precis la 15 iunie 1958, să 
se bată „nitul de aur". La 
30 noiembrie 1960 por
nește în cursă primul 
cargou românesc de 4 500 
tone, care fusese „bote- 
zat“ cu humele orașului 
in care a fost făurit, con
structorii lui dind astfel 
navei o părticică din su
fletul lor îmbogățit și to- 
nifiat de perspectivele 
deosebite care li se des
chideau.

— Momentul marca, de 
fapt, hotarul dintre pro
ducția de nave fluviale și 
cea de nave maritime, cu 
capacități de transport în 
creștere, ne spunea to
varășul Gclu Kahu, di
rectorul general 1 al 
ICEPRONAV Galați.

Și încă o confirmare a 
priceperii constructorilor

de nave gălățeni : de un
deva, din nordul Oceanu
lui Atlantic, unde car
goul Galați trecuse prin- 
tr-o furtună de gradul 10, 
o radiogramă se adresa 
făuritorilor navei : „In 
numele întregului echipaj, 
felicităm constructorii de 
nave din Galați pentru 
calitățile și rezistența teh
nică a vasului".

— Dintotdeauna. ne 
spune inginerul Gelu 
Kahu, șantierul naval gă- 
lățean a avut rolul de 
pionierat în acest dome
niu. Aproape în fiecare 
an a fost supus cîte unul 
examen. A susținut exa
menul remorcherelor de 
1200 CP, al motonavelor 
de 2 000 tdw, âl cargouri
lor de 4 500 tdw, de 12 500 
tdw, de 7 500 tdw, pentru 
ca examenul cel mai re
cent să fie luat și el cu 
brio : la 15 iulie 1972, in 
cinstea Conferinței Națio
nale a Partidului Comu
nist Român, era lansată 
cea mai mare navă con
struită pină acum in șan
tier, Bulk-carrierul de 
18 000 tdw.

— S-ar putea spune că 
perioada 1965-1970 a con
sacrat definitiv șantierul 
nostru — ne spunea in
ginerul Ion Brașovean, 
directorul „uzinei dc 
nave" — ca mare unitate 
industrială constructoare 
de vase maritime, pro
ducția sa bucurîndu-se de 
aprecierile unanime ale 
specialiștilor din țară si 
din străinătate.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii'

(Continuare 
în pag. a Il-a)

DECLARAȚIA
Agenției române de presa privind

La sfirșitul săptăminii trecute mai erau de recoltat 
culturile tirzii de pe circa 3,5 milioane de hectare, 
de cules strugurii și fructele de pe circa 400 000 hec
tare. De asemenea, mai sint de însămințat circa un 
milion de hectare cu diferite culturi. Desigur, aceste 
cifre s-au diminuat, deoarece duminică a fost o zi 
de muncă record la cules și semănat. Se apreciază că, 
in această zi. peste un milion de cooperatori, mecani
zatori, studenți, elevi, salariați din întreprinderi și 
instituții au participat din primele ore ale dimineții 
la lucrările agricole in cimp. în grădinile de legume, 
in vii și livezi. In județul Satu-Mare, de exemplu, 
s-au însămințat 1 600 hectare cu griu, alte 30 coope
rative agricole anunțind 'încheierea insămințărilor. De 
asemenea, in județul Arad, bilanțul zilei de 7 octom
brie consemnează faptul că s-au recoltat 2 000 ha cu 
porumb și 400 ha cu soia, s-au arat 1 500 ha, s-au 
pregătit pentru Insămințări 4 000 ha, s-au însămințat 
cu griu și alte culturi circa 2 000 ha. Au terminat 
semănatul numeroase cooperative agricole din ju
dețele Dolj, Harghita și altele. Tot în această zi au 
Încheiat recoltarea cartofilor județele Covasna, Bra
șov șl Bacău. Au fost culese mari cantități de struguri

în podgoriile din județele Prahova, Buzău, Galați, 
Vrancea, Iași, Vilcea, Dolj etc.

Așa cum s-a arătat, in cimp, în grădinile de le
gume, în vii și livezi mai sint de executat un mare 
volum de lucrări la semănat și stringerea recoltei. 
Există condiții ca, în zilele următoare, să fie inten
sificate însămințările, deoarece 85 la sută din suprafață 
este pregătită, iar utilajele sint transferate rapid din 

.unitățile care au terminat semănatul in cele în care 
a mai rămas de executat un volum mai mare de 
lucrări. Cea mai mare atenție trebuie acordată, in 
continuare, stringerii și depozitării in bune condiții 
a recoltei. Chiar și în zonele mai nordice, cu mici 
excepții, porumbul ș-a copt, incit poate fi cules. De 
asemenea, trebuie să se manifeste grijă deosebită 
pentru culesul legumelor și al strugurilor, astfel ca 
recolta bună din acest an. să fie conservată și pre
lucrată fără pierderi.

Urmează o săptămînă de muncă intensă pe ogoare, 
care trebuie să se soldeze cu încheierea însămînțări- 
lor și cu Btrîngerea in cea mai mare parte a recol
tei care a mai rămas în cimp.

Relatări ale corespondenților noștri, in pagina a lll-a

in
Agenția română de presă Ager- 

pres este împuternicită să declare ur
mătoarele :

Opinia publică din România este 
îngrijorată de izbucnirea ostilităților 
militare in Orientul Mijlociu, care 
provoacă grele pierderi de vieți o- 
menești și mari daune materiale, 
agravează starea de încordare din a- 
ceastă zonă, generează noi primej
dii pfentru pacea și securitatea ge
nerală. Evenimentele actuale demon
strează că perpetuarea ocupației de 
către Israel a teritoriilor arabe — 
acaparate prin forță — constituie o 
permanentă sursă de încordare și 
tensiune, un pericol permanent de 
reluare a confruntărilor militare.

Ținind seama de gravitatea situa
ției create în prezent, opinia publi
că, poporul român consideră nece
sar să se pună de indată capăt osti
lităților militare, să se reinstaureze 
pacea in Orientul Apropiat In spi
ritul politicii sale consecvente, Re
publica Socialistă România se pro-

nunță pentru rezolvarea conflictului 
din Orientul Mijlociu pe cale politi
că, ,pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, astfel 
incit să se ajungă la retragerea tru
pelor israeliene din' teritoriile arabe 
ocupate, la Instaurarea unei p&ci 
drepte, echitabile, care să asigure re
cunoașterea dreptului la existență 
suverană și independentă a tuturor 
statelor din această regiune. Guver
nul român se pronunță pentru re
zolvarea problemei populației pa- 
lestinene. în conformitate cu intere
sele și aspirațiile sale naționale.

Guvernul român conșiaeră că este 
o datorie de înaltă răspundere a tu
turor națiunilor lumii de a acționa 
cu fermitate pentru stingerea foca
rului de încordare din Orientul Mij
lociu, pentru soluționarea rapidă a 
conflictului din această zonă, in con
formitate cu interesele supreme ale 
popoarelor, cu principiile dreptului 
internațional, cu interesele păcii și 
destinderii internaționale.
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Ceas unicat
Mihail Ghejan din Luduș a 

pregătit pentru fiul sdu cel 
mare. SorineL elev al liceului 
industrial din Cimpia Turzii. un 
dor deosebii : un ceas progra
mator, executat de el. înzestrat 
cu un „creier automat". ceasul 
— în atari de indicarea minu
tului, orei, silei, lunii, anului și 
a orei pe plob — programează 
pe un an de rile pornirea și o- 
prirea încălzirii centrale, regla-? 
rea iluminatului, funcționa
rea șoneriilor. pornirea și în
chiderea aparatului de radio, 
televizorului, poate pune în 
mișcare stafiile de amplificare, 
magnetofoane. picapuri si altele. 
Comenzile pot fi transmise 
chiar si de la distanțe de zeci de 
kilometri. Mecanismul creieru
lui automat, conceput după un 
sistem orioinal, are un „cod" 
incit nu poate fi pus în func
țiune de nimeni, in afard 
tatd si fiu.

de

Contabilul 
cu idei

In urma unei 
aerviciu, aci da te 
nelegală a sumei 
șeful șantierului

Inneglijențe 
cu cheltuirea 
de 26 000 lei, 

„___,__________ 3 Bacău al
Trustului de construcții indus
triale Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
contabilul-șef și șeful serviciu
lui de transport au fost pena
lizați de organele bancare cu 
cite o amendă in valoare de 
450 lei. Banii au fost plătiți pe 
loc și toată lumea și-a văzut 
de treabă. Singurul care nu 
s-a împăcat cu ideea că tre
buie 6ă suporte această pena
lizare a fost contabilul-șef Au
rel Goșman. S-a gindit omul, 
a chibzuit și, in cele din urmă, 
i-a venit ideea salvatoare. Să-i 
recupereze. Dar de unde ? Fără 
nici o decizie legală și. in afara 
starului de plată, a reținut in 
ziua ‘salariului de la 17 mun
citori cîte 25 de lei pentru efec
tuarea. chipurile, a unor trans
porturi ilegale. $i in felul a- 
cesta și-a făcut suma. Dar din 
nou a venit controlul. Acum, 
bineînțeles, urmează măsurile. 
Ce idee i-o mal veni de 
dată contabilului ?

— După cum ae știe, docu
mentele partidului nostru defi
nesc adunarea generală n orga
nizației de bază ca for de dez
batere colectivi a Intrepij acti
vități economice, politice și so
ciale din raza sa de activitate, 
ca școală da educație comu
nistă. Cum se desfășoară adu
nările generale avind la ordi
nea dc zi dezbaterea unor Pro~ 
blcme educative ?

— îndeosebi In cel aproape doi ani 
earc an trecut dc — — •
r.C.R. din noiem
brie 1971, care a 
elaborat progra
mul dc educație 
comunistă. adu
nările generale 
ale organizațiilor 
de bază din jude
țul Teleorman au 
constituit in tot 
mai mare măsura 
momente cu im
plicații profunde 
asupra dezvoltării 
conștiinței socia
liste, a spiritului 
revoluționar. Ex
periența noastră 
relevă — și sint 
sigur că nu nu
mai a noastră — 
că eficiența edu
cativă a adunări
lor de partid este 
conferită, in pri
mul rind. de asi
gurarea unui con
ținut bogat de 
idei al materiale
lor supuse aten
ției, de nivelul șl exigența discuțiilor 
propriu-zise, precum și de caracterul 
concret al hotărârilor adoptate și, 
bineînțeles, de modul in care se trans
pun in viață. Pentru că dezbaterile 
trebuie să vizeze o finalitate precisă in 
ridicarea nivelul ideologic șl politic, 
in însușirea și aplicarea tn viață de 
către toți comuniștii a normelor co
dului nostru etic. Urmărind o ase
menea finalitate, organizațiile de 
partid de la uzina mecanică și 
I.A.S. din Roșiori de Vede, combi
natul chimic și liceul din Turnu Mă
gurele. S.M.A. Piatra, C.A.P, Pere tu 
și „Dezrobirea", Liceul nr. 2 din 
Alexandria ș.a. au dezbătut — în lu
mina Programului adoptat la Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971 teme cum ar fi : „Activitatea 
idcologică-educativă de dezvoltare a 
conștiinței socialiste", „Organizarea 
vieții și activității fiecărui comu-

Ia Plenara C.C. ai

nlst pe baia principiilor eticii șl 
echității socialiste**, „Contribuția In- 
văț.ămtntului de partid la educarea 
comunistă a oamenilor muncii", 
„Cum sprijini comuniștii procesul 
educării revoluționare a noilor mem
bri dc partid și a iiteciștilor", „Va
loarea educativă a muncii politice dc 
ninsă" etc.

Urmărind sprijinirea birourilor 
organizați Bor dc bază în pregătirea 
temeinică a adunărilor generale am 
organizat schimburile de experien
ță : „Ce discutăm în adunarea ge-

stabillte pentru cursurile Invățămîn- 
tului de partid chiar in cadrul adu
nărilor generale, alături de alte 
puncte de pe ordinea de zi.

— Fdrd a aeneralita. trebuie 
să recunoaștem că există șe
dințe in care se dezbat anumite 
probleme importante, ’■*' 
dar fără să se 
«Iile educative

— Este adevărat, 
menea fenomene. 
noastră, elo sint datorate in primul

desigur, 
tragi sl conclu- 
cuvenite...
Intllnim și «se-
Dup.4 părerea

ADUNAREA GENERALA

din noiembrie 1971 a fost concepută 
nu ca o campanie, ci ca o acțiune 
susținută șl dc durată pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a oa
menilor, pentru afirmarea tot mal 
puternică a principiilor de muncă și 
viață comunistă. Bunăoară, organi
zația de bază din C.A.P comuna 
Frmnoaaa se ocupa, pină la un mo
ment dat, in adunările generale, doar 
de „Mersul îndeplinirii cifrelor do 
plan", „Stadiul lucrărilor de între
ținere a culturilor", deși, odată cu 
mobilizarea cooperatorilor la asigu

rarea bunului 
mers al lucrări
lor agricole. st 
Impuneau cu ne
cesitate 
pâri 
pontru 
unei

Un militant de
seamă pentru cauza

clasei muncitoare

astă

Competiția 
cartofilor

într-o notă inserată la aceas
tă rubrică în toamna anului 
1971 („Scinteia" nr. 8958) con
semnam ci la cooperativa agri
colă de producție Petresti (Șatu- 
Mare) au fost recoltați sute de 
cartofi care cintăreau in jur de 
1 kg fiecare, cel mai mare din
tre ei avînd 1,170 kg. Iată insă 
că fn aceste sile „recordul" car
tofului de la Petrești a fost do- 
borit. Zilele trecute, la coope
rativa agricolă de producție din 
satul Cămin, din același județ, 
a fost recoltat un cartof care 
cintărește 1.180 kg. Dar. pen
tru cooperatorii din Cămin e- 
venimentul cel mai îmbucură
tor este recolta propriu-zisâ de 
cartofi din această toamnă (cea 
mai mare din toți anii ți pri
ma pe județ) care se ridică la 
aproape 29 000 kg la hectar. Mai 
bine de 10 la sută din întreaga 
producție este alcătuită din 
cartofi de peste 400 gr fiecare. 
Sint șanse ca recordul acesta 
să fie doborit ? Răspunsul co
operatorilor din Cămin (ca -și 
al celor din Petrețti) este pe 
deplin afirmativ. In ce ne pri
vește, urăm concurenților mult 
succes fi la toamna viitoare... 
noi recorduri l

Centura de

A ORGANIZAȚIEI DE PARTID
școală a spiritului revoluționar

Convorbire cu tovarășul Teodor ROMAN, secretar ol Comitetului județean Teleorman ol P.C.R.

nerală" ?, „Criteriile care stau la 
baza alegerii temelor teoretice", „Me
tode și procedee ale stimulării dez
baterilor". în urma acestora, in u- 
nele organizații s-a încetățenit 
metoda consultării anticipate a co
muniștilor în vederea stabilirii unei 
tematici de perspectivă, pregătirea 
prin rotație de către membrii de 
partid care nu îndeplinesc funcții 
de răspundere a materialelor care 
urmează să fie supuse dezbaterii etc. 
în prezent, ajutăm birourile organi
zațiilor de bază să lărgească aria 
dezbaterilor teoretice din cadrul adu
nărilor generale. Preocuparea a- 
ceasta va fi facilitată de practica 
— ce se va încetățeni începlnd din 
această toamnă — programării in- 
vățămlntului de partid in aceeași 
zi in care este convocată și 
narea generală a organizației
bază și a dezbaterii unor tenie

Printr-o recentă Hotărîre a Comitetului pentru Pro

blemele Consiliilor Populare au fost stabilite noile

Norme privind repartizarea
cheltuielilor de folosință,7 7

întreținere și reparații
ale clădirilor
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Aflat la o Înălțime de circa 
4 metri. instalatorul Nicolae 
Buzdugan vopsea o conductă 
din incinta Fabricii ’ 
ții și tricotaje T 
pentru că lucra in asemenea 
condiții, potrivit normelor de 
protecția muncii, era legat cu 
centura de siguranță, 
moment dat

La un 
insă a alunecat. 

Centura cu care era legat s-a 
rupt si N.B. a căzut la sol. A 
fost internat de urgență la spi
tal, dar cu toate îngrijirile a- 
cordate n-a mai putut fi salvat. 
La cercetările efectuate ulte
rior s-a constatat că centura sa 
era uzată.
s-a soldat 
ganede de 
stabilească 
respectivă ...........
șl înlocuită la timp.

Recent a apărut 
în Buletinul oficial 
partea I — Hotârirea 
nr. 2/1973 a Comitetu
lui pentru Problemele 
Consiliilor Populare, 
care — aducind o se
rie de îmbunătățiri la 
vechile reglementări — 
stabilește noile norme 
cu privire la reparti
zarea. pe locatari prin
cipali și proprietari, 
persoane juridice și fi
zice, a cheltuielilor 
comune de folosință, 
întreținere și reparații 
la clădirile cu mai 
multe apartamente cu 
destinație de locuințe, 
precum și la clădirile 
cu destinație mixtă 
(locuințe și altă desti
nație decit aceea de 
locuință).

Față de vechile re
glementări, noile nor
me fac o serie de pre
cizări. Astfel, la repar
tizarea intre locatari a 
cheltuielilor pentru în
călzirea centrală se va 
avea in vedere ca in 
suprafața locativă lua
tă In calcul să se in
cludă doar acele de
pendințe care au siste
me proprii de încălzire 
(radiatoare, coloane, 
conductori etc.). Deci, 
cămările, pivnițele, lo- 
giile, terasele acope
rite, boxele, magaziile 
din zid, debaralele 
ș.a. nu intră in calcul. 
La fel se procedează și 
la repartizarea chel
tuielilor în clădirile la

care încălzirea se face 
pe bază de gaze.

întrucit în vechile 
reglementări nu exis
tau precizări în legă
tură cu cheltuielile a- 
ferente funcționării 
hidrofoarclor, in noile 
norme s-a prevăzut ca 
ele să se repartizeze 
între locatari, propor
țional cu cheltuielile 
aferente consumului 
de apă. Cheltuielile 
pentru curățitul coșu
rilor de fum se vor re
partiza proporțional cu 
numărul sobelor și al 
mașinilor de gătit ra
cordate la coșurile * de 
fum.

în legătură cu chel
tuielile pentru func
ționarea ascensoarelor, 
noile norme prevăd că, 
in cazul utilizării unor 
ascensoare de către 
locatari care, prin na
tura activității lor 
(croitori, cosmetlcieni, 
coafori etc.), primesc 
la domiciliu și alte 
persoane, cota-parte 
de cheltuieli pentru a- 
ceștia se stabilește 
pe baza hotărîril co
mitetului asociației lo
catarilor, prin luarea 
în calcul a 1—5 per
soane peste numărul 
persoanelor pentrA 
care se calculează in 
mod obișnuit cota de 
contribuție la cheltuie
lile comune, in func
ție de volumul activi
tății respective.

Tot ca o noutate, 
noile norme precizea
ză că acei „locatari

principali șl proprie
tari care cazează tu
riști, cetățeni români 
sau străini, direct sau 
prin unitățile de tu
rism, sint obligați să 
contribuie la plata 
cheltuielilor comune, 
proporțional cu numă
rul persoanelor ca
zate și al zilelor res
pective".

Pentru acele persoa
ne caro lipsesc din 
imobil una sau mal 
multe luni, și dacă au 
anunțat in scris des
pre aceasta, comitetul 
asociației locatarilor, 
noile norme prevăd că 
ele „nu participă în 
lunile respective la 
plata cheltuielilor a- 
ferente consumului de 
apă. taxe de canali
zare, consumului ener
giei electrice necesare 
funcționării cremato
riului, combustibilu
lui necesar preparării 
apei calde, ridicării 
gunoaielor menajere și 
vidanjere".

Prin noile regle
mentări se mai stabi
lește, printre altele, 
că ..posesorii de auto
vehicule care folosesc 
pentru uzul acestora 
apa din conductele de 
alimentare aferente 
clădirii vor suporta 
plata consumului de 
apă si canal determi
nate potrivit cu ha
remurile stabilite de 
întreprinderea presta
toare. în funcție de 
categoria autovehicu
lului".

rind faptului că unii tovarăși din 
birourile organizațiilor de bază nu 
înțeleg încă pe deplin că trebuie să 
aibă un rol educativ important nu 
numai acele adunări generale care 
dezbat probleme teoretice sau elice. 
Ca urmare, deseori, discuțiile asu
pra unor probleme de producție se 
rezumă la citarea sau, în cel mal bun 
caz, la „prelucrarea" unor cifre, fără 
ca să se vizeze dezvoltarea răspun
derii comuniste față de bunul mers 
al producției, sarcinile ce decurg pen
tru colectivul respectiv din documen
tele Conferinței Naționale, din hotări- 
rllc plenarelor C.C. al P.C.R., din cu- 
vîntărlle șl articolele tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, crește
re* eficienței economice. Iată un e- 
xomplu. Constatind o mare risipă de 
materiale, birourile organizațiilor de 
bază de pe șantierele din Roșiori de 
Vede au organizat dezbateri în adu
nări generale. Dîndu-și seama că a- 
dunările nu s-au soldat cu rezultatele 
scontate datorită faptului că au avut 
ca punct de pornire informări și ra
poarte generale, biroul comitetului 
județeăn a propus ca înainte de a 
se convoca alte adunări să fie înre
gistrate pe peliculă imagini ale ri
sipei de pe șantier. Totodată s-a or
ganizat o expoziție de fotografii care 
a înfățișat constructori certați cu 
spiritul gospodăresc, manifestări 
de neglijență și indolență ale 
unor salariați in păstrarea și 
folosirea judicioasă a materiale
lor. Filmul a fost prezentat .in loc 
de referat în mai multe adunări ge
nerale. Caracterul lui concret, co
mentariul său au determinat ca și 
discuțiile să fie la obiect, să aibă 
o mare contribuție la cultivarea spi
ritului de responsabilitate față de 
avuția poporului, a intransigenței 
față de risipă și' risipitori. Pentru 
a nu lungi prezentarea acestui e- 
xemplu, menționez doar că la una 
din aceste adunări s-a lansat iniția
tiva — „La 100 de apartamente, să 
construim două din material econo
misit" — care în prezent se aplică 
cu bune rezultate.

— Există, din păcate, și situa
ții cind se consideri că din mo
ment ce s-a organizat o dez
batere sau două, sarcinile edu
cative au fost realizate...

— într-adevăr. în asemenea situa
ții nu s-a înțeles că intensificarea ac
tivității politico-educative, in spiri
tul hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R.

preocu- 
susținute 
formarea 

___ atitudini 
combative, 
transigente 
de abuzurile 
sustragerile 
recoltă, fată 
pagubele provo
cate prin încăl
carea legii pri
vind apărarea și 
conservarea fon
dului funciar, sar
cină ce nu pu
tea fi soluționa
tă temeinic doar 
cu o discuție sau 
două. Sesizind a- 
cast neajuns, co- 
mlletul județean 
a sugerat comi
tetului comunal 
de partid organi
zarea unei adu

nări de partid deschise cu tema „Cit 
pierd cooperatorii șl unitatea dacă 
pămintul nu este bine lucrat". Pre
gătită amănunțit, cu argumente con
crete. tema adunării a suscitat dis
cuții vii care au marcat începutul 
unei acțiuni politico-educative ample 
atit in această comună, cit și în alte 
localități rurale din județ. în alte 
adunări generale s-au dezbătut ase
menea teme importante ca : „Pămin
tul poate produce mai mult, depin
de cit de bine îl folosim", „Răspun
derea comună a mecanizatorilor șl 
cooperatorilor pentru soarta produc
ției". Edificați ei înșiși asupra prin
cipalelor sarcini de a căror realizare 
depinde înflorirea cooperativelor, 
membrii de partid au participat ca 
agitatori la munca politică de masă 
consacrată dezvoltării răspunderii 
față de avuția obștească, față de 
apărarea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste. Rezultatul acestor ac
țiuni e concludent : antrenarea coo
peratorilor la lucrări de înlăturare a 
excesului de umiditate pe circa 25 000 
ha numai în acest an, o sensibilă 
creștere a veniturilor cooperativelor 
și, implicit, a cooperatorilor.

Biroul comitetului județean de 
partid consideră că ceea ce s-a 
realizat in creșterea rolului educativ 
al adunărilor generale constituie o 
experiență bună, care va trebui ge
neralizată cu perseverență. în a- 
cest sens consider că trebuie să 
acordăm mai multă atenție înlă
turării unor manifestări de for
malism, concretizate între altele, 
în discuții de dragul discuțiilor, fără 
finalitate practică în viața economi
că și socială. Ne vom strădui în 
viitor ca pe ordinea de zi a adună
rilor generale să se înscrie siste
matic dezbateri care să constituie 
momente importante în dezvoltarea 
conștiinței socialiste, în educarea 
membrilor de partid, datori să-și for
meze o înaltă conștiință socialistă, să 
constituie un exemplu de conduită 
comunistă in muncă, în comporta
mentul lor in familie și societa
te. De altminteri, această sarcină 
constituie una din prevederile cele 
mai importante ale planului de ac
țiune întocmit în spiritul Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și 
a cărei realizare se află în centrul 
preocupărilor comitetului județean de 
partid.

in- 
față

9i 
din 
de

în marile bătălii sociale purtate 
de clasa muncitoare, de masele 
largi ale oamenilor muncii din țara 
noastră împotriva exploatării și a- 
supririi, pentru drepturi și libertăți 
democratice. pentru o orinduire 
nouă, socialistă, s-au ridicat nume
roși militant! de seamă, care au în
deplinit un rol important in orga
nizarea și conducerea luptelor re
voluționare. între aceștia se numără 
și Boris Stefanov, de la a cărui naș
tere s-au împlinit 90 dc ani.

S-a născut la 8 octombrie 1883, 
intr-o familie cu vechi tradiții re
voluționare. încă din fragedă tine
rețe a luat cunoștință de Ideile 
marxiste și s-a alăturat mișcării so
cialiste.

In timpul și mal ales după pri
mul război mondial, Boris Stefanov 
s-a legat strins de 
ționară a pro
letariatului din 
România, a luat 
parte la organi
zarea unor acți
uni greviste de 
amploare in di
ferite centre ale 
țării, «evldențiin- 
du-so cn un lup
tător dirz pentru 
interesele vitale 
ale clasei muncitoare. A fost ales 
în Consiliul general al Partidului 
Socialist din România, iar in 1920 
deputat in parlament. S-a aflat prin
tre milit-anțll socialiști care au acti
vat hotărit pentru transformarea 
partidului in partid comunist. Pen
tru participarea sa la organizarea șl 
desfășurarea grevei generale din oc
tombrie 1920, a fost arestat și apoi 
implicat in procesul din Dealul Spi- 
rii, in timpul căruia^ de pe ’ 
acuzării, a apărat cu mult 
cauza partidului comunist.

Eliberat din închisoare. în 
amnistiei din 4 iunie 1922, ____
Stefanov a desfășurat, in perioada 
următoare, o amplă activitate pen
tru cristalizarea tacticii și strategiei 
de luptă ale P.C.R., pentru afirmarea 
poziției partidului în cele mai dife
rite probleme care frămîntau socie
tatea românească, pentru stringerea 
legăturilor partidului cu masele. La 
Congresul al II-lea al P.C.R. a fost 
ales membru al Comitetului Cen
tral și președinte al comisiei agra
re, numită de congres.

în anul 1924, cînd Partidul Co
munist Român a fost aruncat in ile
galitate, Boris Stefanov a făcut 
parte din Directoriul P.C.R. — 
conducerea provizorie care a luat' 
primele măsuri de reorganizare pe 
baze ilegale a partidului și a pregă
tit Congresul al III-lea. La acest con
gres a fost din nou ales membru 
al Comitetului Central, iar la scurt 
timp cooptat în Biroul Pplitic.

Activitatea sa revoluționară l-a 
atras continua urmărire din partea 
organelor represive. Arestat în au

mișcarea revolu-

90 de ani. de la 
nașterea lui 

Boris Stefanov

banca 
curaj

urma 
Boris

gust 1926, pentru a executa o con
damnare de 10 ani pronunțată In 
contumacie in 1025, a fost aupua 
unui regim aspru de detențiune, 
purtat ani in șir prin Închisorile Ji
lava, Brașov șl Alud. .Judecat din 
nou in 1828, a fost condamnat 
la 8 ani închisoare. Acest din urmă 
proces, in care s-a apărat cu dem
nitate de revoluționar, a avut un 
larg ecou in țară și peste hotare.

A fost eliberat în 1933, iar in de
cembrie 1934 i s-a încredințat res
ponsabilitatea de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

De-a lungul anilor, Boris Stefa
nov a publicat, in presa cotidiană 
și periodică a partidului („Socialis
mul", „Lupta de clasă", „Scinteia", 
„Cultura proletară" ș.a.) sau in 
reviste «le Comlnternului. un nu
măr apreciabil de articole in care, 

fie sub semnătu
ră proprie, fie 
sub pseudonime 
ca Gheorghe Min- 
cu, V. Popescu, 
a abordat cele 
mai de seamă 
probleme care 
preocupau parti
dul, mișcarea 
noastră muncito

rească revoluționară, poporul român.
Atit în activitatea practică, cît șl 

tn articolele publicate, Boris Stefa
nov a manifestat și o serie de li
mite, enunțind unele idei neconfor
me cu realitățile României, cum a 
fost, de pildă, ideea cu privire la 
necesitatea „naționalizării" pămln- 
tului, sau la starea de „neoiobăgie" a 
țărănimii române, precum și unele 
aprecieri eronate referitoare la via
ta politică internă și internațională, 
care au provocnt controverse și 
și-au pus o amprentă negativă asu
pra strategiei și tacticii partidului 
dintr-o anumită perioadă.

Ca militant al partidului, Boris 
Stefanov a participat la congresele 
al V-lea și al VII-loa ale Internațio
nalei Comuniste ; la Congresul 
al VII-lea al Internaționalei Comu
niste a fost ales membru al Comi
tetului Executiv al acestei organiza
ții, iar între anii 1925—1926 a fost, de 
asemenea, membru al Biroului Exe
cutiv al Federației Comuniste Bal
canice.

în 1939 a plecat in U.R.S.S., Iar 
după terminarea războiului s-a stabi
lit in R. P. Bulgaria. A încetat 
din viață la 11 octombrie 1969. Nu
mele său va rămine întotdeauna 
îrjșcris printre cele ale milltanților 
revoluționari care 
cu interesele clasei 
celor ce muncesc.

s-au identificat 
muncitoare, ale

STANESCUDr. M. C<__________
cercetător principal 
la Institutul de studii istorice 
si social-politice 
de pe lîngâ C.C. al P.C.R.

Noi construcții de locuințe
în noul cartier „George Enescu" 

din Suceava a fost predat recent un 
nou lot de apartamente.

Pină acum aici au fost date în fo
losință peste 300 de apartamente, ur- 
mînd ca pină la sfîrșitul anului alte 
circa 350 apartamente să-șl pri- 
mea'scă locatarii.

★
La Turceni — Gorj au început lu-

crările de construcție la primul cvar
tal de locuințe. în această locali
tate. în vecinătatea căreia se află 
în execuție cea mai mare termocen
trală din tară, vor fi construite 
blocuri însumînd peste 1 000 aoarta- 
mente. Vor fi ridicate 2 comdexe 
comerciale, o unitate de alimentație 
publică, o creșă-grădinită, o școală 
generală cu 16 săli de clasă.

Convorbire realizata de 
Ioan VLANGA

dintre cele mai diverse, precum 
și cu un bogat program de di
vertisment asigurat de ansam
blul vocal-instrumental de mu-

ușoarâ „Valahii . 
punînd da condițiile necesare, 
unitatea este deschisă tot 
timpul anului.

Pe soseaua ce duce spre 
Creveaia, la numai 20 de kilo
metri de București, cooperația 
de consum a pus la dispoziția 
turiștilor un popas deosebit de

ospitalier. Amplasat într-un ca
dru natural oaihnitor, pe malul 
lacului Buftea, restaurantul „La 
calul bâlan" își îniimpinâ vizi
tatorii cu preparate culinara

O neglijentă care 
cu o tragedie. Or- 
resort urmează să 
acum de ce centura 
n-a fort verificați

(Urmare din pag. I)

Nero din
Săcueni

Ale-Intr-o seară, Cseppentd 
xandru din Sicueni (Bihor) s-a 
oprit intr-un birt să facă de
gustarea noii producții de pa
lincă. A luat un țoi, două ți 
alte cine știe cite. Pină elnd 
i-a scăpărat prin minte o idee: 
să dea foc propriei case I Și, 
cum a ieșit din circiumă, a 
pornit să o pună in aplicare. 
După ce a admirat flăcările 
care începuseră să mistuie gos
podăria, s-a făcut nevăzut. De
pistat insă în scurt timp, și în
trebat de ce a săvirțit un aseme
nea act nesăbuit, C. A, a răs
puns mirat : „Ce, Nero n-a dat 
foc Romei 7“ Cu alte cuvinte, 
dumnealui a vrut tă-l imite pe 
ilustrul înaintaș. De prisos să 
mai spunem că „imitația* res
pectivă i-a ars propria pun
gă. Dar in afară de aceasta. 
C. A. va trebui să dea socotea
lă pentru infracțiunea de dis
trugere de bunuri.

Rubricfi redoctatâ de
Dumitru TÎRCOB 
și corespondenții „Scinleii'

dis-

Cum se „simte" azi vîr- 
sta octogenară a șantieru
lui in realitățile colectivu
lui de aici ?

Am adresat întrebarea de 
mai sus tovarășului Aurel 
Nica, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid din 
șantier.

— Ca și în basmul des
pre tinerețe fără bătrinețe, 
construim nave, formăm 
•ament, dar. in același timp, 
construim și șantierul. In 
următorii ani. potrivit pro
gramului special al con
strucției navale, aprobat de 
conducerea partidului, avem 
de executat lucrări de in
vestiții de aproape jumătate 
de miliard lei. Vasele de 
mare tonaj care se află deja 
pe planșetele proiectanților 
impun condiții tehnice co
respunzătoare...

Despre ce condiții este 
vorba ? Doar tehnice ? Nu, 
în primul rind umane.

Stăteam de vorbă, in ur
mă cu două zile, cu Nicu 
Macovei, maistru principal, 
șeful atelierului asamblat 
montaj de la secția I A, 
unul dintre veteranii Milei 
80.

— DeBigur, ne spunea a- 
eeeta, imaginea de azi a 
șantierului e alta față de 
cea de acum 30 de ani. Iar 
in viitorul foarte apropiat

va fi alta decit cea pe care 
o arată azi... Dar oricit de 
bune utilaje am avea, ori
cit de bine construite ar fi 
halele, nu poți să nu-ți dai 
seama că în oameni, în 
constructorii de nave, se 
află marea bogăție a șan
tierului. Sint cei care me
reu trebuie să rezolve pro
bleme noi, care trăiesc nu

șeful atelierului de confec
ționat, Ghiță Angheliu, șe
ful atelierului de asamblat, 
brigadierii Tudorel Dănilă, 
Ion Petre, Pătruț Hristache, 
Nicu Andrei, Ion Petre, 
Gheorghe Cioată, maistrul 
Ilie Rădulescu, inginerul 
Victor Paladescu, strunga
rul Constantin Capătă sau 
tehnicianul Mlrcea Roibu,

rii tineri vorbesc cu deose
bit respect de Gheorghe 
Lupea, căruia îi datorează 
o bună parte din aflarea șl 
însușirea tainelor nobilei 
meserii. Frumoasele tradi
ții vechi și noi ale con
structorilor de nave gălă- 
țpni se află pe miini bune. 
Alături de virstnici, cel ti
neri aduc aici, la Dunărea

Pavoaz sărbătoresc
mai cu imaginea perspecti
vei. Oamenii redimenslo- 
nează șantierul și, totodată, 
ișl redimensionează pro
priul profil spiritual. Pen
tru că n-a fost ușor să se 
treacă de la nit la sudura, 
de la metode meșteșugărești 
la tehnica inaltă, trecere 
care devine cu atit mai 
semnificativă cu dt știm că 
reperele care Intră In con
strucția unei nave depășesc 
cifra de 1 milion.

Un adevăr pe cît de sim
plu, pe atit de esențial. Cu 
entuziasmul de temerar! al- 
piniști ai noului, oameni ca 
Nicu Macovei, Gheorghe 
Lupea, șeful atelierului de 
lâcătușerie, Aurel Spanache.

șeful atelierului de turnă
torie (cel care, Împreună cu 
oamenii lui, și-au pus am
biția la Încercare turnind e- 
llcele navelor construite in 
șantier, aducind prin a- 
ceasta economii de peste 

milioane de lei) ; ei. și 
ca ei mulți alții, sint, cum 
spunea meșterul Nicu Ma
covei, marea bogăție a șan
tierului, comuniști de nă
dejde. investiți nu numai 
cu înalte răspunderi profe
sionale, ci și politice și ob
ștești.

Ei sint aceia care vor 
preda ștafeta noilor gene
rații de navallști. In atelie
rul de lăcătușerle muncito

românească, viitorul, îl In
tegrează în marea competi
ție care face ca, „printre 
sutele de catarge" ce brăz
dează apele lumii, tricolo
rul României socialiste să 
poarte fluturarea unui tot 
mai înalt prestigiu.

„în dezvoltarea sa, ade
vărata renaștere, spectacu
loasa înflorire și locul Bău 
de frunte In industria na
vală — se arată in mono
grafia șantierului, ieșită de 
curind de sub tipar — le-a 
putut dobîndi numai in 
condițiile perioadei de edi
ficare a noii societăți, a so
cietății in care oamenii, 
conduși de partidul comu

nist, au devenit stăpinii 
propriului lor destin... De 
la edec și carul cu boi, la 
modernele cale de construc
ție și puternicele macarale; 
de la simplele magazii, la 
spațioasele hale ; de la da- 
ian și pistoalele pneuma
tice, la aparatele de sudu
ră automată ; de la simple 
ambarcațiuni fluviale, la 
nave maritime... Acestea-s 
paralelele a ceea ce a fost 
în trecut și ceea ce este 
astăzi șantierul".

La acest ceas sărbătoresc 
— împlinirea a 80 de ani 
de existență a Șantierului 
naval Galați — trecutul, 
prezentul și viitorul iși dau 
mina aici la Dunăre, in a- 
ceeași armonie in care ge
nerațiile de constructori 
care s-au succedat de 80 de 
ani încoace s-au înțeles și 
s-au continuat firesc. în vir
tutea tradiției, pentru a 
înălța cit mai sus, cit mai 
semeț pavilionul țârii, pe 
navele făurite la Galați.

Acum, la clipa bilanțului, 
oamervii șantierului octoge
nar de la Mila 80 de pe Du
năre pregătesc atent mo
mentul baterii unor noi ni
turi de aur. a unor noi și 
prestigioase succese, cu gin- 
dul înnobilat de mărețele 
obiective ale contempora
neității : programul celui 
de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român

J IN JUDEȚUL MARAMUREȘ ]
!------------------------- i
j SE EXTINDE REȚEAUA

} COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI j
’ BAIA MARE (Corespondentul 
ț „Scinteii", Gheorghe Susa). — Șl 
i in acest an, una din preocupările 
1 de seamă ale cooperației meșteșu- 
i gărești maramureșene este extin- 
’ derea rețelei de prestări de servi- 
ț cii către populație și a secțiilor de 
i producție. In vederea atingerii a- 
1 cestui scop, in mai multe localități 
l din județ au fost construite din 
. fonduri proprii și date in folosin- 
ț ță sau se află în fază de finisare 
l o serie de spații destinate secții- 
’ lor de profil ale cooperativelor 
L meșteșugărești. In cartierul Săsar
■ din Baia Mare a fost dat în fo- 
J losințfi cel mal mare complex ca 
L număr de servicii din județ. Aici 
’ iși desfășoară activitatea secții de 
ț întreținere și reparații radio-tele-
■ vizoare, obiecte de uz casnic, in- 
j stalații sanitare, reparații șl con- 
i fecții de încălțăminte după coman- 
/ dă. confecții pentru femei și bâr- 
) bați, centru de primire a obiecte- 
i lor pentru curățat sau vopsit Sec- 
» țiilor de producție ale cooperației

meșteșugărești le-au fost destinate
-

in cursul acestui an spații noi, co- 1 
respunaătoare profilului activită- 1 
ții lor. La Seini urmează să fie ’ 
dată In folosință o construcție l 
nouă pentru secțiile de timplărie. i 
confecții și incălțămlnle de serie ; 1 
la Sighetul Marmațioi — o hală ( 
nouă pentru secții de tricotaje și ’ 
confecții. Asemenea spații au mai \ 
fost construite in Vișou de Sus, i 
pontru timplărie, și în Tirgu Lă- 1 
puș, pentru extinderea secției da i 
covoare orientale destinate expor- ? 
tului. Magazinele de desfacere eu ț 
amănuntul din rețeaua cooperației ( 
meșteșugărești pun la dispoziția ’ 
cumpărătorilor o gamă largă de i 
produse de sezon : confecții, trieo- / 
taje, încălțăminte, inarochinărie, 1 
precum șl diferita obiecte de arti- l 
ranat. Expoziția permanentă cu ’ 
vlnzare deschisă in strada Andrei l 
Mureșanu nr. 14, din Baia Mare, 
oferă confecții și tricotaje unica- } 
te, articole de Îmbrăcăminte cu J 
un oolorlt și o linie modernă, 1 
după gustul și cerințele sezonu- ’ 
lui de toamnă. I
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O SĂPTĂM1NĂ HOTĂRÎTOARE PENTRU 
ÎNCHEIEREA SEMĂNATULUI Șl RECOLTĂRII

MAXIMĂ

CONCENTRARE
DE FORȚE 

Șl MIJLOACE 
(Urmare din pag. I)

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT
INITIATIVE A- 

DECVATE CERIN
ȚELOR LA ZI. » 
dețul Arad sint coopera
tive agricole ca Pescari, 
Mâderat si altele care au 
încheiat semănatul griu
lui. Avansează repede si 
culesul porumbului. To
tuși. în timp mai există 
un mare volum de lucrări 
de efectuat. De aceea au 
fost extinse clteva initia
tive menite să grăbească 
insâmintările. Asa. bună
oară. defecțiunile tehni
ce la tractoare si mașini 
agricole sint înlăturate o- 
oerativ : aparatul de su
dură. unele piese de 
schimb stînd la dispozi
ția mecanizatorilor la ca
pătul tarlalelor unde se 
lucrează. La Chisineu- 
Cris. cu două semănători 
adaptate au fost fertili
zate cu azotat de amoniu 
peste 300 ha. Pe o altă 
tarla, la aceeași unitate, 
lucrează un cuplaj de ma
șini. După semănători au 
fost atașate grace cu 
colți fi csi. iar semănăto- 
rile sint prevăzute cu 
creutăti duble. La brăz- 
darele marginale s-au a- 
olicat apărători de cau
ciuc pentru a împiedica 
înfundarea tuburilor cu 
praful rezultat de la ro
tile semănătorilor.

Const. S1M1ON

IN RENUMITELE 
PODGORII ALE 
I.A.S. SEGARCEA 
S-A TERMINAT CU
LESUL STRUGU
RILOR. Aci s-a Rea
lizat. in plus față de plan, 
o producție de 463 tone 
struguri. „Cu toate că 
am avut o recoltă marc, 
ne relata inginerul-șef 
Anatolie Pânuș, culesul 
strugurilor s-a terminat 
la vreme datorită ajuto
rului pe care l-am primit 
din partea studenților din 
Craiova și a elevilor din
Segarcea. Am putea spu
ne că aproape toată pro

ducția realizată peste 
plan a fost culeasă de 
studenti si elevi". Dealul 
Obcdinului din Breasla 
este plantat cu vii pentru 
struguri de masă. De aici 
au fost recoltate și valo
rificate pînă in prezent 
peste TOO tone struguri.

Nt»tor ȚXJICU

DE CE STAU 
TRACTOARELE? In 
tot cursul BăDtămînli tre
cute. deci in șapte zile 
splendide de lucru. în ju
dețul Vîlcea nu au fost 
insămlntate decît 2 500 
ha. Este adevărat că in 
această perioadă mai 
multe cooperative agri
cole de producție, cum 
sint cele din Bercioiu. 
Lăcusteni. Rugctu. Bu- 
leta. Cremenari etc., au 
incheiat semănatul griu
lui. Dar avansul cîstigat 
de unele unitâti este ani
hilat de altele care, in 
mod neiustificat. au în
cetinit ritmul de lucru. 
Aceasta se datoreste. in 
principal, faptului că nu 
se eliberează terenul de 
plantele premergătoare. 
La cooperativa agricolă 
Lădesti. după demarajul 
bun luat în primele zile, 
însâmîntările au stagnat. 
Au fost zile cînd semăna
tul s-a întrerupt deoare
ce consiliul de conducere 
nu s-a ingriiit să indice 
tractoriștilor terenurile e- 
liberate de porumb. La 
brigăzile Mâldărești si 
Ciumați. era teren elibe
rat deoarece se recolta
seră de 4 zile două par
cele. In numeroase coope
rative agricole — Or- 
lcștl. Mareea. Bălcesti etc. 
— tractoriștii umblau din- 
tr-un loc în altul în cău
tarea unei palme de te
ren eliberat de coceni. 
Ritmul necoresDunzător 
in care s-au desfășurat 
lucrările agricole de 
toamnă si. îndeosebi se
mănatul griului, a con
stituit obiectul unei ana
lize la comitetul lude- 
tean de partid, analiză ce 
a fost finalizată cu un 
program de măsuri. Cu 
acest prilei s-a hotărit

ca toti membrii biroului 
comitetului iudetean de 
partid să îndrume consi
liile de conducere ale 
cooperativelor agricole 
rămase in urmă să ur
mărească zilnic stadiul 
lucrărilor în funcție de 
graficele stabilite. Spriji
nul acordat a început să 
se facă deja simțit. In 
două zile (s Îmbăta si du
minică) au fost frisă- 
mintate cu griu peste 
1 000 ha și s-au recoltat 
800 ha porumb, ceea ce 
reprezintă mai mult de 
jumătate din realizările 
săotămlnil trecute.

Ion STANC1U

RITM BUN LA 
CULESUL STRU
GURILOR. In coope- 
rativele agricole din ju
dețul Sibiu — Apoldul de 
Jos, Seica Mare. Moșna, 
Ighiș și altele — din cau
za ajungerii la maturi
tate a boabelor cu. o oa- 
recarea intirziere. sem
nalul începerii culesului 
a fost dat mai tirziu. In 
scurt timp, ritmul recol
tării strugurilor a atins 
viteza maximă planifi
cata. Prin măsurile luate 
pînă simbătă, 6 octom
brie. fuseseră recoltați 
peste 2 000 tone de stru
guri, ceea ce reprezintă 
mai mult de jumătate din 
cantitatea planificată. In 
condiții bune se desfășoa
ră și prelucrarea strugu
rilor. Recolta din acest 
an este bună atit din 
punct de vedere cantita
tiv, dar mai ales calitativ, 
strugurii sint mari, sănă
toși, cu o foarte bună a- 
cumulare de zahăr. Ca 
urmare, vor rezulta vi
nuri din cele mai bune, 
specifice podgoriilor din 
Valea Tirnavelor. Pre
gătind din timp fiecare 
utilaj in parte și organi
zed „din mers" schimbu
rile de lucru in funcție 

volumul și frecventa 
transporturilor, bazele de 

.vinificație efectuează o- 
perațiile de prelucrare zl 
șl noapte.

Nlcoîae B RUJ AN

Acum, clnd plnă la sfîrșitul anu
lui agricol a rămas doar o lună, iar 
din clmp s-au strins o bună parte 
din produse (mat puțin cele gro
siere), in fiecare unitate agricolă 
trebuie analizat modul cum se în
cheie balanța furajeră, măsura in 
care s-a reușit să se asigure hra
na animalelor, pe perioada de sta- 
bulațle, pină la noua recoltă. Cum 
se prezintă din acest punct de ve
dere sectorul cooperatist al agri
culturii din județul Vrancea ?

Intrucîț în condițiile județului 
VrAncea creșterea taurinelor pre
zintă anumite particularități — ju
mătate din efectiv fiind concen
trat în asociații intercooperatiste — 
se impune o analiză aparte pentru 
fiecare din cele două forme de or
ganizare. La asociațiile intercoope
ratiste situația este bună : s-a reu
șit să se acopere peste 80 la sută 
din necesarul de furaje pentru pe
rioada de stabulațle, iar prin acțiu
nile ce se întreprind acum, de 
stringere și lnsilozare a tuturor co
cenilor de porumb și a altor produ
se secundare, există posibilitatea 
ca majoritatea asociațiilor să-și e- 
chllibreze balanța furajeră. Dintre 
asociațiile cu rezultate deosebite 
menționăm, in primul rînd, pe cea 
de creștere și exploatare a vacilor 
pentru lapte de la Unirea, care nu 
numai că și-a asigurat întreaga 
cantitate de furaje necesare, dar la 
unele sortimente, cum ar fi fi nurl
ie și suculentele, balanța furajeră 
înregistrează chiar un excedent 
de 400 și, respectiv, 560 tone. Aici 
cocenii sint adunați și tocați conco
mitent cu recoltatul știuleților. 
Prin insilozarea cocenilor care ■mai*’ 
au o suculentă ridicată (30-40 la 
sută) rezultă un furaj cu o mare 
valoare nutritivă. Asemenea acți
uni se întreprind, în aceste zile, si 
în asociațiile intercooperatiste din 
Adjud și Milcov. De altfel, în a- 
ceste două unități, fînurile au fost 
asigurate în întregime și au fost 
însilozate peste 85 la sută din can
titățile prevăzute în plan.

In schimb, în majoritatea coope
rativelor agricole, la ora actuală 
balanța furajeră este deficitară. Si
tuația este mai grea in special in 
unit;".,ile crescătoare de bovine din 
zona de sud a județului. Seceta 
din vară, la care se mai adaugă 
pășunatul unor importante supra
fețe cu finețe, a făcut ca unitățile 
din această zonă să nu-și poată a- 
sigura din producție proprie nici 
măcar 15 la sută din necesarul de 
fin. In mod normal ar fi trebuit ca 
deficitul de fin să fie acoperit pe , 
seama suculentelor și grosierelor, * 
deci să sporească mult cantitățile 
însilozate. Dar chiar și in cazul a- 
cestor furaje, balanța furajeră înre
gistrează un deficit de 34 la sută 
la siloz și 50 la sută la grosiere. 
Ceea ce pfqduce și mai multă în
grijorare este faptul că in cimp se

mai găsesc Importante cantități de 
furaje, dar se neglijează strinsul șl 
însllozarea lor. Să urmărim balan
ța furajeră din clteva cooperative 
agricole mai reprezentative.

Cooperativa agricolă Movilita este 
una din unitățile mari crescătoare 
de animale din Județ. Ferma zo
otehnică nr. 4, de exemplu, dispune 
de un efectiv de 470 taurine și 2 000 
ovine. Fermei l-a fost atribuită o 
suprafață de teren de 165 ha. din 
care 105 ha cu finețe naturale și 
50 ha cu lucernă. Pășunea urma 
Bă se exploateze în comun

moară de foame — ne «punea șeful 
fermei, Vasile Topîmac. La fin 
am perfectat cumpărarea unei can
tități de 300 tone din zona de 
munte. Mai scontăm pe 100 tone 
tălței de sfeclă. Sper să primim și 
ceva făină de tescovină. Vom trece, 
de asemenea, la toca rea și melasa- 
rea tuturor grosierelor in hrănirea 
animalelor, care, așa după cum se 
știe,_ le asigură o valoare nutritivă 
mai'mare. Aceasta însă este o re
zolvare de moment, care nu poate 
fl acceptată nici din punct de ve
dere al tehnologiei de creștere a

Lent, mult prea lent 
se actinnează 

în cooperative din Vrancea 
pentru asigurarea furajelor
cu celelalte ferme zootehnice, 
iar pentru completarea necesa
rului de furaje in perioada 
de stabulație, porumbul siloz și 
sfecla furajeră urmau să fie culti
vate in cadrul fermelor de cimp. 
Acestea au fost toate resursele de 
care s-a ținut seama la întocmirea 
balanței furajere care prevedea 
asigurarea a 630 tone fin, 750 tone 
suculente (siloz) și 1 270 tone gro
siere. Numai că aceste cantități nu 
sint suficiente pentru o furajare 
rațională a animalelor, deoarece nu 
acoperă nici măcar rația anuală de 
întreținere. Dar nici măcar acest 
minim necesar nu a putut fi acope
rit. La fin s-au asigurat doar 250 
tone. Cauzele ? Din cele 105 ha cu 
finețe au fost cosite doar 45 ha, 
restul fiind pășunat. La lucernă s-a 
pierdut o coasă din lipsa forței de 
muncă și a mijloacelor mecanice. 
Suculentele vor putea fi asigurate 
în proporție de 66 la sută. In cazul 
grosierelor, 6e scontează pe cantita
tea prevăzută. Cum se preconizează 
ieșirea din acest impas ? „Sigur că 
pină la urmă vom găsi o cale, pen
tru că nu putem lă§a artimalele să

animalelor și nici al eficienței eco
nomice".

Deficite mari de furaje înregis
trează balanțele furajere în fer
mele zootehnice ale cooperativelor 
agricole Panciu, Corbița, Bordeasca 
etc., ca să amintim numai pe citeva 
din cele mai importante unități 
crescătoare de animale din județ. 
In principal, cauzele sint cele pre
zentate la cooperativa agricolă din 
Movilița. Să vedem cum se preco
nizează, la nivelul organului jude
țean, rezolvarea acestui mare defi
cit de furaje. Ne răspunde 
tov. Traian Sonea, director cu 
producția animală la Direcția 
agricolă județeană.

„Avem multe cooperative agri-- 
cole care își vor încheia balanța 
furajeră cu minusuri mari de fu
raje. Din datele centralizate de 
care dispunem rezultă că balanța 
furajeră a unităților cooperatiste se 
va încheia, anul acesta, cu un de
ficit de 43 000 tone fin, 70 000 tone 
suculente, 50 000 tone grosiere. Ce 
reprezintă acest deficit ? La fin, 
peste 63 la sută din cantitatea nfe- 

'cesară ; 34 la sută la sucuîentte*

circa B0 la iută la grosiere. Re
cent fi-â făcut o analiză amănunțită 
a situației existente șl /-au stabi
lit măsurile ce se vor lua în flecare 
unitate pentru asigurarea hranei 
animalelor. în prezent, sub îndru
marea directă a organelor agricole 
județene, se desfășoară acțiunea de 
identificare a surplusului de fin 
din unitățile cooperatiste si la pro
ducătorii individuali din zona de 
munte. Pînă în prezent, s-a găsit 
aici un surplus ae 10 000 tone, care 
va fi cumpărat cu prioritate de 
unitățile cu situația cea mai grea. 
Contăm, de asemenea, pe borhotul 
de la fabricile de zahăr. Pe lingă 
fiecare bază de reoepție au fost in
stalate mori pentru tocatul ciocă- 
lăilor de porumb. Pe această cale 
se vor obține peste 11 000 tone fu
raje cu însușiri calitative superioa
re. Prin uscarea și măcinarea tes
covinei se vor asigura alte 6 000 
tone de făină care să fie folosită 
în hrănirea oilor. Pe această calo, 
deficitul cantitativ poate fi supli
nit de calitatea superioară a hra
nei, ceea ce ne va ajuta să trecem 
cu bine peste perioada de stabu- 
lație".

Nu ne îndoim că aceste măsuri 
se vor încheia cu rezultatele scon
tate, că ele vor contribui la acope
rirea unor importante cantități din 
deficitul de furaje. O* resursă mult 
mai mare o reprezintă insă însilo- 
zarea furajelor existente in cimp : 
porumb din cultura dublă, colete 
de sfeclă în amestec cu cocenii to
cați etc. Și cind spunem aceasta 
avem în vedere, in primul rînd. 
cooperativele agricole cu deficite 
mari și care au însllozat pină acum 
doar între 20 și 30 la sută din can
titatea prevăzută.

Organele județene de partid șl de 
stat au luat măsuri ca. paralel cu 
celelalte lucrări de sezon, să se in
tensifice și insilozarea furajelor. 
Măsurile concepute la nivelul orga
nelor județene sint, fără îndoială, 
bune. Dar răspunsul la întrebarea 
dacă toate cooperativele agricole 
din județ vor avea cu ce hrăni ani
malele il poate da numai activita
tea concretă din unitățile agricole, 
munca efectivă pentru a se stringe 
și conserva toate rezervele de fu
raje. Se impune observația că nu 
peste tot comitetele comunale de 
partid, primăriile urmăresc în ce 
măsură cooperativele agricole își 
asigură furajele necesare, nu în
treprind măsuri hotărîte pentru 
echilibrarea balanței furajere. în 
aceste zile trebuie să se acționeze 
cu hotărire pentru strîngerea șl 
conservarea cocenilor, coletelor de 
sfeclă, a altor resturi vegetale pen
tru a se asigura hrana animalelor 
pe timpul iernii.

Iosif POP 
'>>- Ion N1STOR 
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PRODUCȚIA ANULUI VIITOR TREBUIE PREGĂTITĂ DIN TIMP
Adunarea generală a oa

menilor muncii de la între
prinderea de geamuri din 
Buzău,, care trebuia să dez
bată problemele realizării 
sarcinilor de producție pe 
acest an. precum și planul 
peptru anul 1974. a fost 
amînată sine die. Nici acum, 
cu două luni și jumătate 
înainte de începutul noului 
an. nu se cunosc încă indi
catorii de plan. structura 
producției ce va^ fi fabrica
tă. destinația produselor În
treprinderii.

— Trebuia să amînăm adu
narea generală — ne expli
că ing. Onofir Podar, direc
torul întreprinderii. Sarcinile 
de plan care ne-au fost sta
bilite erau in neconcordanță 
cu posibilitățile reale ale u- 
nității noastre. Undeva, la 
organele centrale de plani
ficare se sconta pe o anu
mită structură a fabricației, 
care ținea seama numai de 
studiul tehnico-economic e- 
xistent la aprobarea inves
tițiilor. S-a omis însă că. pe 
parcurs, unele capacități de 
producție nu au mai fost 
oonstruite. in schimb s-au 
realizat altele, neprevăzute 
la început. Sint consideren
te pentru care am cerut re
vizuirea indicatorilor de 
plan. In acest scop au ve
nit la Întreprindere nume
roși reprezentanți din M.I.U. 
și C.S.P., dar pină acum nu 
avem un rezultat concret, 
deși ni s-a dat dreptate.

Cercetăm documentele pe 
care ni le pune la dispozi
ție directorul Întreprinderii. 
Actele confirmă spusele sale. 
Producția, in structura indi
cată inițial, nu se poate re
aliza decît dacă unitatea ar 
dispune de capacități supli
mentare. care însă nu exis
tă. Investigațiile ne permit 
să relevăm că. în ultimul 
timp, prin eforturile colecti
vului a avut loc o Înviorare 
a activității e-oononuce, re
flectate intr-un spor sub
stanțial de producție de la 
o lună la alta, de la un tri
mestru la altul. Astfel, pe 
nouă luni din acest an. pla
nul producției giobale a fo<t 
îndeplinit in proporție de 
100.4 la sută. Față de a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut. producția realizată în 
nouă luni este cu 66 la sută 
mai mare. Totuși nu se poa
te spune că potențialul exis
tent este folosit integral. în
treprinderea dispune de im
portante rezerve de sporire 
a producției Bl a product - 
vității muncii, de economisi
re a resurselor materiale, 
prin forțele proprii ale colec
tivului de aici. Astfel, o ma
șină de șlefuit geamuri care 
trebuia să produci ineft din 
luna martie, nici acum nu • 
fost pusă în funcțiune. De 
o lună stau in atelierul me
canic. așteptând să fie mon
tate, sitele vibratoare pentru

cernerea nisipului de șlefui
re. Conveiorul de tăiere me
canizată a geamului continuă 
să producă numai... amorti
zări. De ce ?

— Vina ne aparține nouă, 
conducerii întreprinderii, sec
ției mecano-energetice, șefi
lor de secții — ne spune di
rectorul. Nu am reușit să a- 
sigurăm o pregătire cores
punzătoare muncitorilor care 
lucrează la utilaje, care le 
întrețin, astfel ca mijloace
le tehnice din dotare să func
ționeze în permanentă fără

nu pot determina sporul de 
producție și de eficiență de 
care economia are nevoie. 
O mare răspundere revine 
in acest sens forurilor de re
sort care trebuie să asigure 
toate condițiile pentru desfă
șurarea normală a activită
ții economice, astfel ca inves
tiția făcută să fie superior 
fructificată.

— Noi am reanalizat sarci
nile de plan, atît ale unității 
din Buzău, cit și ale între
gului sector de fabricație 
a geamurilor și am făcut

trebui refăcut studiul tehni
co- econom ic. Ministerul In
dustriei Ușoare are această 
sarcină.

Aceasta este deci situația. 
Deși se știe foarte bine că 
încă din luna august s-a ho
tărit reașezarea planului la 
fabricația de geamuri pe 
baza capacităților de pro
ducție reale, lucrările de a- 
naliză și planificare au fost 
nepermis de mult tergiversa
te. Nici acum nu se cunoaște 
cu certitudine care sint noile 
sarcini de plan și cînd va

Un colectiv industrial 
își așteaptă 

cifrele de plan...
De ce s-a amînat „sine die“ adunarea generală 

a oamenilor muncii de la întreprinderea 
de geamuri din Buzău

defecțiuni. Acum introdu
cem acordul global și cre
dem că vom elimina neajun
surile de acest gen. De pil
dă. mașina de buprafinisat. 
nu prea era utilizată deoa
rece unii muncitori si chiar 
maiștri considerau că este 
cam „peste mină" să mal 
supună geamurile la încă o 
operație de prelucrare. Lu- 
crind in acord global, sporul 
de calitate al producției ce 
se poate obține folosind ma
șina respectivă nu va mai fi 
neglijat, iar gradul de utili
zare a mașinilor și instala
țiilor va spori substanțial.

Cum se vede, conducerea 
întreprinderii cunoaște bine 
cauzele deficiențelor activi
tății productive si a stabilit 
măsuri pentru remedierea 
celor care depind de insuși 
colectivul aceatei unități. Râ- 
mine ca aceste măsuri să fie 
traduse in viață cu mai mul
tă perseverentă decît pină 
acum. Dar trebuie să o spu
nem cu toată claritatea că 
singure eforturile colectivu
lui întreprinderii de geamuri

propuneri concrete Ministe
rului Industriei Ușoare — 
ne-a declarat TraJan Uță, 
șeful serviciului plan din 
Centrala sticlei.

— Am primit propunerile 
Centralei sticlei, ni le-am În
sușit și le-am înaintat La 
rindul nostru Comitetului de 
Stat al Planificării. Spe
răm ca. într-o aăplămină să 
se stabilească cifrele de plan 
— ne-a spus Constantin Mo- 
rărescu, director general ad
junct in Ministerul Indus
triei Ușoare.

— Deși este cam tirziu. lo
tuși nici -acum situația între
prinderii de geamuri din Bu
zău nu va fi rezolvată decit 
provizoriu, pentru anul 1974. 
Care este stadiul de elabora
re a noului studiu tehnico- 
economic. pe profilul real al 
unității ?

— Ministerul noștru a pre
luat de puțină vreme între
prinderea respectivă. Dar fi
rește. după recepția ultimei 
capacități de producție afla
te In probe tehnologice, cea 
de cărămizi din sticlă, va

putea fl convocată adunarea 
generală a oamenilor muncii 
la unitatea din Buzău. în ce 
privește noul studiu tehnico- 
economic, practic nu s-a în
treprins nimic.

Ceea ce este însă deosebit 
de grav, nu sint asigurate 
aprovizionările cu materii 
prime de bază, Îndeosebi cu 
nisip. După cum nu s-a sta
bilit destinația produselor ce 
se realizează pe două capa
cități nou intrate în funcțiu
ne : instalația de termopan 
și cea de cărămizi de sticlă. 
De fapt, s-a făcut prea pu
țin pentru ca benefi
ciarii să afle de existența 
produselor fabricate pe aces
te capacități. Pentru viitor... 
intenții. Cert este că nu se 
știe precis care va fi soarta 
instalațiilor respective, deși 
s-au cheltuit milioane pen
tru achiziționarea lor.

— Dacă mă refer la apro
vizionare — ne-a spus tov. 
Ion Șendroiu, director in 
Centrala sticlei — aici lu
crurile sint mai complicate 
pentru că la nisipul de Vă

leni, de pildă, resursele alo
cate prin balanță de către 
Ministerul Minelor nu aco
peră decit patru cincimi din 
necesarul pentru consuni. 
Iar nisipul utilizat pentru 
șlefuirea sticlei nu întot
deauna este corespunzător 
calitativ. La fel, nici calca
rul nu este asigurat in con
formitate cu necesitățile pro
cesului tehnologic.

— Abia acum aud că re
sursele alocate pentru fabri
ca de geamuri sint insufi
ciente — afirmă mg. Mir
cea Drăgan, director in Mi
nisterul Minelor. Petrolului 
și Geologiei. Nu avem nici o 
sesizare oficială. Cariera Vă
leni, pentru nisip, este, de 
fapt, in administrarea... Cen
tralei sticlei. Centrala și mi
nisterul de resort nu au fă
cut obiecțiuni atunci cind 
am transmis cotele la nisipul 
de Văleni. Chiar ne miram 
de ce nu începe contracta
rea la nisipuri.

Așadar, probleme stringen
te ale fabricației anului vii
tor la întreprinderea de gea
muri din Buzău nu sint so
luționate.

— Este timpul să se înțe
leagă de către toți factorii de 
răspundere că redresarea în
treprinderii de geamuri de 
la Buzău trebuie să aibă loc 
neintirziat — ne-a spus to
varășul Ion Sirbu, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R. Pro
ducția unității respective in
teresează nu numai munici
piul Buzău sau Centrala sti
clei, ci, mai întii de toate, e- 
conomia națională. Intrucit a 
mai rămas puțin pină la în
ceputul anului viitor, consi
der că este absolut necesar 
ca. lăsind la o parte forma
lismul, reprezentanți ai 
M.I.U., C.S.P. și M.M.P.G. să 
se întrunească aici, la între
prindere, și, împreună, să de
cidă asupra soartei produc
ției acestei unități și condi
țiilor in care pot fi realizate 
sarcinile de plan. Comitetul 
județean de partid își pro
pune să sprijine și pe 
viitor o asemenea colabo
rare, să urmărească și 
să controleze îndeaproape 
cum se aplică in întreprin
dere măsurile hotărîte, pre
cum și modul în care colec
tivul său, organizația de par
tid acționează pentru Îmbu
nătățirea activității econo
mice.

Este, de fapt, și concluzia 
anchetei noastre. întreprin
derea de geamuri din Bu
zău are nevoie de un sprijin 
neintirziat, efectiv și efi
cient din partea forurilor de 
resort. Deci nu vorbe și pro
misiuni, ci acțiuni și decizii, 
urmate de asigurarea tuturor 
condițiilor tehnice și mate
riale absolut necesare desfă
șurării activității economice.

Comeliu CARLAN 
Mihai BAZU
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0 PREOCUPARE PERMANENTĂ:

CALITATEA
Datorită diversității și calității 

produselor pe care le realizează, 
Fabrica de confecții din Bacău a 
devenit bine cunoscută atit in 
țară, cit și peste hotare. Unifor
mele școlare, confecțiile pentru 
bărbați și copil, lenjeria pentru 
toate virstele, ca și costumele de 
protecție destinate muncitorilor si- 
derurglști șl chimlștl sint tot mal 
solicitate de beneficiarii interni șl 
externi. Răspunzind acestor cerin
țe, colectivul fabricii băcăuane a 
livrat magazinelor de specialitate, 
de la Începutul anului și pină 
acum, o producție suplimentară in 
valoare de peste patru milioane 
lei. Acest spor se datorește hărni
ciei muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor fabricii, creșterii pro
ductivității muncii, eficientei orga
nizări a fluxurilor tehnologice. In 
această pasionantă Întrecere au 
apărut nume noi de fruntași : Pau
lina Popa, Elisabeta Feldeș, Save- 
ta Godoi, Constanta Uricaru șl 
mulți alții. In prezent, colectivul 
fabricii băcăuane este preocupat de 
realizarea unor confecții moderne, 
elegante și ieftine. Inginerul Aris
tide Silvestru, directorul întreprin
derii, ne spunea că pentru a satis
face gusturile tuturor cumpără
torilor, anul acesta au fost reali
tate și prezentate comerțului peste 
300 de noi modele de confecții : 
paltonașe și pardesie pentru copii, 
costume pentru adulți, pantaloni 
6upraelastici. lenjerie de tot felul. 
Toate acestea sint confecționate 
din țesături specifice sezonului.

fantezi, ușoare și rezistente la pur
tat. Este meritul creatorilor de aici, 
care ae străduiesc să țină pasul cu 
moda, realizind confecții pentru 
toate virstele și gusturile. Pentru a 
obține confecții mai multe și mal 
Ieftine, muncitorii de aici sint 
preocupați In permanență de re
ducerea oonsumurilor specifice de 
materii prime șl materiale. Cele 
mal mari economii se realizează 
in secția de croit. Apdicind o sea
mă de mode noi, îmbunătățite, 
cum ar fi croitul prin folosirea 
șpanurllor lungi, reprolectarea ti
parelor, folosirea cupoanelor la 
confecționarea pieselor auxiliare, 
eliminarea rlhtulril după croit, 
Constantin Dimofte, Sebastian Strat, 
Ion Ganea, Nlcolae Coșeraru, Du
mitru Vlrnă și alții au reușit să e- 
conomisească in ultima lună o can
titate de stofă din care se pot con
fecționa 300 uniforme școlare. Șl, 
ca o . ultimă noutate, zilele aces
tea a fost Introdusă in fabrică 
termocularea, procedeu tehnolo
gic modern, care contribuie in mod 
substanțial la reducerea consumu
rilor de materiale și la Îmbunătă
țirea calității confecțiilor. La a- 
ceastă dată, întregul colectiv de 
muncă din această fabrică este 
angajat plenar pentru realizarea 
Înainte de termen a sarcinilor de 
producție oe-i revin pe anul în 
curs și să pregătească condiții op
time pentru desfășurarea produq- 
țiel din anul care vine.

Gh. BALTA
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tivelor anului 1973" — lată cu- 
vlntul de ordine pentru construc
tori șl beneficiarii de investiții, 
Printr-o neslăbltă șl eficientă cola
borare, el au datoria nA respecte 
cu strictețe graficele la obiectivele 
cu termene de punere în funcțiune 
elaborate In comun. In esență, a- 
ceasta presupune menținerea unui 
înalt r|tm <1e luoru In flecare zi. 
Atunci cind «e acționează cu 
promptitudine, fermitate și Înaltă 
răspundere, măsurile stabilite pen
tru buna desfășurare a activității 
constructorilor, monturilor șl furni
zorilor do utilaje Ișl dovedesc pe 
deplin eficacitatea. Astfel, construc
torii întreprinderii de construcții 
industriale Cluj au realizat pină a- 
cum peste 82 la sută din planul â- 
nual de investiții. Numai în luna 
septembrie au fost puse In funcțiu
ne, înainte de termen, o serie do 
capacități noi la Zalău, Cluj, Ne
grești, Satu-Mare. Aleșd și In alte 
localități. La rindul lor, construc
torii și mentorii noii întreprinderi 
textile de pe platforma industria
lă a orașului Slatina, recuperlnd 
integral restanțele Înregistrate anul 
trecut șl in primele luni din acest 
an. au pus In funcțiune, la terme
nul prevăzut, primul obiectiv : sec
ția de țesătorle, cu 40 Ia sută din 
capacitatea proiectată. In prezent, 
eforturile celor care lucrează la 
realizarea acestei moderne unități a 
industriei 'noastre ușoare sint con
centrate asupra devansării, cu cir
ca 30 de zile, a termenului de pu
nere. in funcțiune, la Întreaga ca
pacitate, a țesătoriel, precum și a- 
supra celorlalte două secții ale În
treprinderii : filatura șl finisajul.

Din păcate, cerinței majore de 
accelerare a ritmului de lucru la 
obiectivele cu termene de punere 
în funcțiune in acest an nu i se 
răspunde, pretutindeni, cu aceeași 
atenție. Ne referim Îndeosebi la 
unele șantiere unde se constru
iesc obiective ale Industriei chimi
ce sau constructoare de mașini și 
ale căror termene au expirat. Cau
zele sint cunoscute : slabă activi
tate a constructorului, sosirea cu 
întîrziere a unor utilaje, lipsă de 
forță de muncă, organizarea neco
respunzătoare a lucrului. Cauzele 
sint cunoscute, dar din păcate se 
apelează cu prea mare ușurință, 
atit de către constructor, cit și de 
către beneficiar, la practica jus
tificărilor, promisiunile de redresa
re a activității șl, apoi, reproșurile 
pentru nerespectarea cuvintului țl- 
nindu-se lanț. Nu există timp pen
tru ședințe, discuții și paradiscuții 
in aceste zile. Delegat special, di
rector, ministru, muncitor specia
list, fiecare cadru angajat în pro
cesul finalizării Investițiilor să 
pună umărul, să soluționeze prac
tic, operativ, la fața locului, pro
blemele cu care se confruntă un 
șantier sau altul.

In această ordine de idei, o pro
blemă fundamentală iși așteaptă 
gtabnlc soluționarea : utilajele teh
nologice. Este vorba, atit de livrai 
rea acestora in strictă concordan
ță cu nevoile și cererile șantierelor, 
cit și de montarea neîntârziată a 
stocurilor de utilaje formate pînă a- 
cum, mai ales pe șantiere ale meta
lurgiei și chimiei. întreprinderile, 
centralele industriale, înșiși fur
nizorii generali — cele două minis
tere constructoare de mașini — au 
obligația de mare răspundere de a 
acționa energic pentru înlăturarea 
neconcordanțelor existente pe un 
șir de șantiere, intre ritmul de li
vrare a unor utilaje șl cerințele 
unui montaj ritmic și rapid, în 
strinsă legătură cu termenele de 
punere în funcțiune. Sint vizate, in 
principal, întreprinderile „Grivița 
roșie", „Vulcan" din București, în
treprinderea de utilaj chimic Plo
iești. Este drept, aceste unități au 
Înregistrat, In ultimele luni, impor
tante realizări, recuperind o în
semnată parte din restanțe și chiar 
livrînd in avans unele utilaje, dar 
ele mai au o serie de „completări" 
de făcut la diferite obiective esen
țiale pentru punerea lor in func
țiune, asupra cărora trebuie să-și 
concentreze atenția.

Activitatea susținută îndreptată 
spre recuperarea restantelor și pu
nerea grabnică în funcțiune a tu
turor obiectivelor anului 1973 nu 
trebuie, nicidecum, să slăbească 
grija gospodărească, exigența și 
răspunderea atit din partea con
structorului, cit și a beneficiarului, 
pentru execuția unor lucrări de ca
litate ireproșabilă, pentru respecta
rea deplină a reglementărilor le
gale la recepționarea noilor ca
pacități.

Supunem atenției această proble
mă, intrucit, uneori, anumiți titu
lari sau beneficiari de investiții, sub 
presiunea timpului, forțează pune
rea în funcțiune a unui obiectiv 
sau altul. Așa s-a întâmplat, în 
urmă cu clteva luni, la întreprin
derea de alumină din Tulcea, unde, 
datorită grabei manifestate în e- 
fectuarea probelor tehnologice, s-au 
înregistrat defecțiuni tehnice mari 
după intrarea în funcțiune. Nea
junsuri ce puteau fi preîntâmpina
te dacă se respectau prevederile le
gale existente în acest sens. Toc
mai pentru a preveni asemenea 
situații, conducerea partidului a 
atras atenția că se interzice cu 
desăvîrșire recuperarea restanțe
lor, în finalizarea lucrărilor de 
Investiții, la darea lor în ex
ploatare, prin reducerea duratei 
probelor tehnologice. Totodată. In 
spiritul Legii privind organizarea, 
planificarea și executarea investi
țiilor, H.G.M. 900/1970 precizează : 
„La recepția punerii In funcțiune 
a capacității de producție Indus
trială se verifică efectuarea prea
labilă a probelor tehnologice, exis
tența condițiilor pentru exploata
rea normală, la Întreaga capacitate, 
a instalațiilor și utilajelor tehnolo
gice, astfel Incit să se asigure ca
litatea produselor șl atingerea in
dicatorilor tehnico-economlci aprobați".

Zilele care au mai rămas pină la 
sfîrșitul anului trebuie folosite din 
plin pentru a se obține maximum 
de rezultate de către constructorii 
și montoril de pe fiecare șantier, 
pentru a pune în funcțiune toate 
obiectivele cuprinse in planul de 
stat pe acest an, astfel ca econo
mia noastră să beneficieze Ia timp 
de pe urma efortului de Investiții 
pe care-1 face. Sub directa condu
cere a organelor șl organizațiilor 
de partid, pe fiecare șantier să se 
asigure o largă mobilizare a poten
țialului tehnic șl uman, să se folo
sească integral timpul prielnic, ast
fel ca sfîrșitul acestui an hotăritor 
al cincinalului să marcheze un bi
lanț pozitiv al muncii entuziaste 
desfășurate In vederea dezvoltării 
*i modernizării economiei noastre.
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ADEVĂRUL VIEȚII 
IN SPECTACOLUL 
CINEMATOGRAFIC

în ultime vreme, în domeniul crea
ției cinematografice internaționale se 
observă fenomenul îmbucurător al re
venirii — ca «ursă principală de in- 
soirație — la faptul real, la eveni
ment. la Intimplarea autentică rela
tată de pe poziții politice înaintate. 
Filmul, dintotdeauna. a cerut ca 
ceea ce se desfășoară pe pinza ecra
nului să fie cit mai adevărat, cit 
mai real. Viața, cu neîntrecuta ei 
..fantezie-', a stimulat hotăritor crea
ția majorității filmelor intrate in 
Istoria celei de a șaptea arte ; cu 
cițiva ani in urmă, anumite interese 
de ordin comercial sau un anume 
spirit de frondă, tentația unor reali
zatori din diferite țari de a se Im
pune ..șocind" publicul, au determi
nat afluența, invazia peliculelor care 
— trecind de la diletantismul mas
cat de artificii formale la promova
rea unor concepții morbide, anti
umane — au reprezentat o orientare 
îngrijorătoare dar, din fericire, de 
scurta durată. Obosit de ..valurile" 
succesive ale modelor efemere, care 
au oscilat intre ambiguitate și erme
tism, intre sexualism și violență, ori
pilat de pelicule pornografice, cu 
pretenții de ..analiză artistică a psi
hologiei cuplului", spectatorul de ci
nema de pretutindeni își manifestă 
acum net interesul spre filmele care, 
chiar dacă de pe poziții ideologice 
diverse, răspund unor preocupări ale 
omului de azi, reconstituie, cu mij
loacele artei. împrejurări, cazuri 
reale și semnificative, sau propun 
subiecte de ficțiune inspirate de con
fruntările. de problematica specifică 
realității contemporane, de aspira
țiile spre progres ale umanității.

Pentru noi, regizorii de filme care 
lucram in cadrul unei cinematografii 
socialiste, conștient si ferm angajată 
In afirmarea unor idealuri sociale și 
morale superioare, această tendință 
constituie, desigur, prilejul unei 
emulative satisfacții.

Tn ultimii ani. tot ce a produs mai 
bun cinematografia românească — 
fie în domeniul filmului de actuali
tate. fie în cel al filmului istoric, 
al filmului polițist sau al oricărui alt 
gen — a fost rodul investigării reali
tăților țârii noastre si al efortului de 
a surprinde momente, procese sau 
eroi reprezentativi pentru aceste 
realități. Știm CU toții că au existat 
nu puține insuccese sau neimpliniri, 
că filmul românesc are datorii ne- 
onorate față de public. Repetînd 
acest adevăr, nu putem împărtăși 
punctul de vedere al acelora care — 
chiar dacă sint. poate, animați de 
bune intenții — se grăbesc să con
teste in bloc reușitele și progresele 
noastre cinematografice. Pentru că 
aceste reușite sau progrese sint 
reale și evidente, stindu-le mărturie 
o serie întreagă de filme susținute în 
fața publicului, o* de o coloană ver
tebrală verticală, de miezul auten
tic, de senzația viabilității, de faptul 
că procentul de ..adevărat", de „po
sibil adevărat", de „foarte adevărat" 
a crescut, ajungind uneori la o pon
dere substanțială. Aș putea aminti 
aici realizări mai vechi sau mai noi, 
inclusiv filme nu lipsite de anumite 
imperfecțiuni dar, totuși, concluden
te — o enumerare care ar releva 
încărcătura de autenticitate a unor 
evocări (de la ..Valurile Dunării", 
..Cerul n-are gratii", ori „Duminică 
la ora 6". pînă la „Mihai Viteazul" 
sau. reconstituind realități social- 
nolitice din primii ani de dună eli
berare. de la „Facerea lumii" pîr.â 
la „Cu miinile curate", ori „Puterea 
și Adevărul"), ca și a unor filme 
consacrate actualității (de la „Dimi
nețile unui băiat cuminte", pînă la 
„Apa ca un bivol negru" sau „Fra
ții", care au constituit debutul unor 
tineri regizori, ori, dintre ultimele 
premiere, „Zestrea". „Drum in 
penumbră". „Dragostea începe vi
neri"). La această înșiruire, deloc 
completă și care nu î$i propune nici 
o ierarhizare (ar fi meritat să citez

și o comedie ca „Astă seară dansăm 
în familie", și un film pentru copii, 
ca „Veronica", sau alte producții 
care să ilustreze diversitatea de 
preocupări a cinematografiei noas
tre), aș putea adăuga și propriile 
experiențe, acele filme care (de 
la ..Setea" pinâ la „Explozia") ne-au 
oferit in mod nemijlocit temeiul — 
și. mărturisesc, satisfacția — de a 
afirma că actualitatea, actualitatea 
noastră, oferă cineastului cele mai 
ample și diverse posibilități de crea
ție. de confruntare concludentă cu 
marele public. Pentru noi, regizorii, 
și pentru cinematografia română in 
ansamblul ci, orientarea spre actua
litate (in sensul actualității imediate 
in primul rind, ca și al reconstituirii 
unor momente importante de istorie 
prin prisma actualității, de pe pozi
ția artistului zilei de azi) este șl ră- 
mîne un obiectiv esențial.

Această trăsătură fundamentală a 
producției noastre de filme trebuie 
— după părerea noastră — subliniată 
și, in același timp, consolidată, cul
tivată in continuare, ca una dintre 
condițiile succeselor viitoare.

Ar fi totuși o greșeală gravă să 
fetișizăm această trăsătură, să con-

puncte de vedere

siderăm destul pentru reușita unui 
film sursa autentică a inspirației, 
cantitatea de fapte reale pe care o 
cuprinde. Experiența noastră și a 
altor cinematografii a evidențiat nu 
o dată, cit de mult contează felul in 
care materialul de viață este prelu
crat de autorii 'filmului, cît de im
portant este darul de a povesti cine
matografic, ce rol deosebit are far
mecul actorilor care populează ecra
nul. Unii dintre noi uită adesea că 
filmul esle, trebuie să fie un specta
col cinematografic, și anume specta
colul cu cea niai marc rază de rc- 
țiune, cu penetrație in toate catego
riile de spectatori. Realizarea unui 
bun spectacol cinematografic, a că
rui coliziune cu publicul de toate 
felurile și de toate virstele ' să fie 
mare, al cărui impact cu spiritul și 
conștiința acestui public să fie cit 
mai puternic, presupune — odată 
cu premisele de conținut existente în 
scenariu — un efort artistic deosebit, 
talent și. în orice caz. cunoașterea 
reală a meseriei, precum și studie
rea. înțelegerea complicatelor meca
nisme psihologice, de recepție, ale 
spectatorilor.

Nu vreau cituși de puțin să neg 
calitățile, investiția de muncă artis
tică și de talent cuprinse într-o serie 
de filme, care — deși sint inspirate 
din realitate, deși conțin idei fru
moase și momente foarte izbutite — 
sint respinse de spectatori sau întru
nesc un număr modest de intrări în 
sala de cinematograf unde rulează. 
Vreau doar să-mi exprim convinge
rea că autorii lor și, în primul rind. 
regizorii au acordat prea puțină a- 
frenție sau nu au reușit, n-au avut ca
pacitatea să închege un spectacol ci
nematografic atrăgător, captivant, in
teresant, nu au utilizat bine toate 
posibilitățile de a-1 realiza.

Sint unii regizori, nume uneori so
nore din păcate, care, in urma in
succeselor in raport cu publicul, s-au 
îndepărtat de acesta, și-au „adaptat" 
convingerile potrivit acestei situații 
sau și-au construit diferite teorii 
explicative : teorii după care filmul 
nu trebuie judecat totdeauna și din 
punctul de vedere al răsunetului in 
masa spectatorilor, dat fiind că arta 
cinematografică ar fi evoluat mai 
rapid decît gusturile publicului, care 
are mari goluri în cultura cinemato
grafică. ori e prea diferențiat din 
punct de vedere al educației artisti

ce etc. în consecință, cineaștii la 
care mă refer declară că fac filme 
pentru ei înșiși, pentru nevoia de a 
so exprima cinematografic, că se 
adresează doar acelora care le Înțe
leg, celor cițiva care iubesc aseme
nea filme, afirmînd că ele vor avea 
succes cindva, peste decenii. Și în 
sprijinul acestor teorii sint invocate 
exemple notorii din literatură sau 
din alte arte, uitindu-se că in istoria 
artei cinematografice mondiaîe nu ae 
găsește măcar un film care la ivirea 
lui să fi fost respins do public și 
numai peste treizeci, patruzeci de 
ani să cunoască succesul In fața unui 
public „mai evoluat". Arta cinema
tografică. la fel ca toate artele, are 
specificul ei și exemplele într-ade- 
văr edificatoare trebuie căutate in 
propria sa experiență. Or, această 
experiență a arătat de nenumărate 
ori că un film fără spectatori e un 
film mort, ceea ce e de altfel firesc, 
dat fiind' că cinematograful este prin 
definiție o artă de public. In aceas
tă ordine de idei și făcind abstracție 
de snobismul eminamente anticine- 
matografic la care m-am referit, aș 
adăuga că orice film care nu întru
nește adeziunea publicului este un 
film „mut", oricit de multe idei ar 
exprima vorbele ce se spun pe ecran 
și oricit de frumoase ar fi imaginile 
secvențelor sale. -Pot exista, firește, 
filme mai dificile, filme care recla
mă intr-adevăr cultură cinematogra
fică (e cazul, de pildă, al unor pro
ducții ale cinematografiei japoneze 
— intre care „Insula" este frecvent 
citat) ; aceste filme, adeseori de înal
tă valoare, se adresează cu precă
dere unui public cu o experiență 
artistică mai bogată (problema cul
turii cinematografice nu trebuie sub
apreciată, iar in acest domeniu mai 
sint multe de făcut). Dar avem in 
vedere aici nu filmele japoneze, ci 
filmele noastre, raportul dintre fil
mele noastre și public, necesitatea 
de a cunoaște și de a ține seama de 
nivelul, disponibilitățile acestui pu
blic aflat in plină evoluție și a cărui 
receptivitate a fost adeseori confir
mată de succesul chiar al unor pro
ducții aparent mai dificile, prezen
tate pe ecrane în vremea din urmă.

Dacă vrem intr-adevăr să contri
buim, prin filmele noastre, la pro
cesul de formare a publicului, tre
buie să facem totul pentru ca dru
mul spre public al acestor filme să 
fie cit mai sigur, cît mai direct. 
Fenomenul educațional, prin inter
mediul filmului, devine realitate nu
mai în sala de cinematograf, in pre
zența privitorilor, și numai prin 
osmoza, prin comunicarea ce se 
realizează intre peliculă și spectatori. 
Faptele de viață pilduitoare. întim- 
plările semnificative, ideile cuprinse 
sau reflectate de aceste fapte și in- 
timplări se cer nu comunicate infor
mativ, prezentate mai mult sau mai 
puțin logic și cronologie ; publicul 
țrebuie emoționat, trebuie pus in sta- 
țe .de rezonanță artțstică, trebuie 
ciștigat, făcut să vibreze in ritmul 
filmului, determinat artistic nu nu
mai să accepte ideile înalte pentru 
care pledează opera cinematografică, 
ci să considere, la terminarea spec
tacolului, aceste idei ca fiind ale 
sale, să mediteze la adevărurile puse 
in dezbatere pe ecran.

Experiența cinematografiei noaslre 
ne îndeamnă să milităm mai insis
tent și cu mai multă consecvență 
pentru filme de actualitate, preocu
pați nu numai de ce spunem, ci și 
de cum materializăm în imagini in
tențiile de la care pornim, adică de 
autenticitatea filmului, de ținuta și 
forța artistică a spectacolului cine
matografic.

Cred cu toată convingerea că aceas
ta este calea principală spre inima 
și mintea spectatorului, că aceasta 
este calea pe care trebuie să o ur
măm ca slujitori ai artei filmului 
românesc.

Mircea DRAGAN

1.00 Tcleșcoală : • Cronici de 
piatră — Turnul Chindiei • 
Geografie (clasa a V-a). Lo
cul PAmtntulul in Univers. 
(Televiziune școlară integra
tă). • Biologie (clasa a V-a). 
Fiziologia rădăcinii șl tulpt- 
nll. (Televiziune școlară in
tegrată). • Limba română 
(clasa a VTIÎ-a). „Moartea 
căprioarei" de Nlcolae Lablș ; 
..Învățăturile lut Neagoe 
Basarab". (Televiziune șco
lară completivă).

10,00 Telex.
10.0S Avanpremiera.
10.10 Revista literar-artlstlcă T.V. : 

Realismul — o atitudine 
creatoare.

11,00 Film artistic : „Anna Kareni
na". Producție a studiourilor 
cinematografice sovietice. A- 
daptare după romanul cu 
același titlu de Lev Tolstoi. 
Partea I. Regla T. Lukașe- 
vicl. In distribuție : A. Ta
rasova, N. Sosnin, P. Mas- 
salskl.

12.10 Telejurnal.
16,30—17.00 Lume* copiilor : •

Meșter Faur — mtlnl de aur 
(episodul I). • Numărați cu 
noi. « Aventurile neînfrica
tului Mighty Mightor". (HI).

17.80 Curs de limba germană. 
Lecția 62.

18.00 Telex.
18,05 Arta . i ‘ -----

Paciurea.
18.20 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală. Deschi
derea stagiunii de concerte 
șl spectacole.

10.40 Ghișeul.
18.55 Timp șl anotimp în agricul

tură.
19.10 Patrie, pămînt de aur. Cîntă 

corul Palatului culturii din 
Ploiești.

18.30 1001 de seri : „în curte- — 
desen animat.

19,50 Telejurnal. • Cincinalul Îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

20,00 Cîntecul săptfimînil : „De-a 
colindat aceste locuri, cine
va". Muzica — Vasile Vese- 
lovschi. Textul — Mihai 
Maximilian. Interpretează 
Marcel Roșea.

20,05 Reflector.
20.20 Publicitate.
20,25 Telerecital Irina Răchițeanu- 

Șirianu. Invitați : Emil Botta, 
Toma Dimitriu. Emil Llptac, 
Geo Barton, Florin Piersic, 
Adrian Georgescu șl Cristina 
Hoffman.

îl,50 Valori arhitecturale roma
nești — film documentar, 
producție a studioului cine
matografic „Al. Sahia".

22,03 24 de ore. • România în 
lume.
PROGRAMUL II

20,00 Tlifri* serial : Daktari.
20,25 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanului. Emisiunea
are ca temă buna gospodă
rire. curățenia șl înfrumu
sețarea orașului.

20,45 Formații studențești laureate 
ale Concursului de muzică 
dc cameră de la Brașov — 
ediția 1973.

21.10 Telerama — „Omul. marea 
si micul ecran" (IV).

21.35 Telex.
21.40 Roman 

roșii" 
diourllor de televiziune ceho
slovace. după romanul lui 
Frantișek I-Iecko. (episo
dul V).

plastică

foileton : „Vinul
producție a stu-

Omagierea centenarului 
nașterii lui Dimitrie Paciu
rea (1873—1932), pe lingă 
fireasca recapitulare a con
tribuției sale la dezvoltarea 
culturii românești, impune 
și atenta reconsiderare șt 
repunerea In drepturi a u- 
nora dintre cele mai preți
oase opere din istoria 
sculpturii noastre. A făcut-o 
Ion Frunzettt, în substan
țiala sa monografie consa
crată lui Dimitrie Paciurea. 
Acum, pe planul confruntă
rii vizuale, ampla expozi
ție organizată de Muzeul, 
de Artă al republicii con
firmă pe deplin sensurile 
artistice și umane superioa
re nle acestor opere. In
tr-adevăr, alături de Brăn- 
cuși in sculptură, de Lu
chian, Petrașcu, Pallady în 
pictură, Paciurea a de
monstrat prezența artei ro
mânești moderne in univer
salitate. In opera sa, cău
tările artistice și aspirațiile 
cele mai expresive pentru 
umanitatea începutului de 
veac XX se încarnează o- 
rlginal, în forme plastice 
pecetluite de o puternică 
personalitate și, in același 
timp, se încheagă organic 
în spiritul evoluției, pe a- 
tunci încă foarte tinerei 
sculpturi românești moder
ne. Fertilitatea viziunii lui 
Paciurea și caracterul mul
tilateral al implicațiilor ei 
se adeveresc cel mai bine 
prin opera discipolilor săi: 
Jalea, Medrea, Anghel, fie
care dinitre ei valorificând 
pe linia propriei personali
tăți unul sau mai multe 
dintre punctele de plecare 
ale lui Paciurea. Astăzi ni 
se par surprinzătoare ne
dreptățile care i s-au făcut 
la vremea sa, în special in 
direcția afirmării sale ca 
autor de monumente, știut 
fiind că mai toate proiec
tele și machetele prezentate 
la concurs i-au fost respin
se în favoarea adesea a u- 
nor artiști mai puțin valo
roși. Condițiile economico- 
sociale ale vrettiii și raci
lele care ertăpîneau pe- a- 
tunci viața artistică oficială 
explică în parte acele ne
dreptăți. Le explică insă și 
condițiile dezvoltării isto
rice a fenomenului de re
ceptare artistică. Abia as
tăzi. ca urmare a unei mai 
adînci cunoașteri de an
samblu a culturii artistice 
europene din seci £X. j>ot4 
fi așezate in adevăratul lor 
context istoric și apreciate 
la justa lor valoare expe
riențele înnoitoare ale lui 
Dimitrie Paciurea. Studiul 
creației sculptorului, in lu
mina ultimelor cercetări a- 
supra istorici artei europe
ne. permțte o serie de co
relări semnificative.

Născut în 1873. Paciurea 
intră, in 1890. la Școala de 
arte și meserii din Bucu
rești -si începe să expună 
din 1894 la Expoziția ar
tiștilor in viață, cea mai

importantă manifestare ar
tistică a epocii. In anul ur
mător pleacă la Paris, ca 
bursier. Este de reținut 
faptul că aici, odată cu 
studiile propriu-zi se de 
sculptură, urmează cursu
rile școlii de arte decorati
ve și industriale. Preocupă
rile legate de arta decora
tivă și implicit de procesul 
de democratizare a artei 
prin intrarea ei In circuitul 
vieții cotidiene, preocupări

creatoare umane in lupta 
împotriva stavilelor de pre
judecăți și rutină. Esența 
simbolică a acestui măreț 
monument poate fi rapor
tată asupra întregii opere a 
lui Paciurea, dominată, de 
tensiunea internă a unor 
forțe contradictorii și care 
reiese atit din scria de 
compoziții fantastice, in pri
mul rind din „Himera", cit 
și din admirabilele lui por
trete, în special din cele ale

0 PUTERNICA
PERSONALITATE
A SCULPTURII

ROMÂNEȘTI
Însemnări pe marginea

expoziției D. Paciurea

foarte răspîndite în epocă 
și care au marcat evoluția 
multor artiști de seamă ai 
vremii, vor juca un rol și 
in evoluția viziunii lui Pa
ciurea. întors în țară, ar
tistul începe o activitate pe 
cit de intensă, pe atit de 
rodnică. Anual expune sau 
prezintă la concursuri lu
crări, machete. Interesul lui 
se îndreaptă în egală mă
sură spre portret, spre com
poziția alegorică, spre mo
numentul -.comemorativ. 
Printre lucrările de tinere
țe se află celebra statuie 
„Gigantul" concepută in ve
derea ansamblului monu
mental, fosta ..Grotă Fila
ret". denumită și „Legenda 
jepilor", din parcul Liber
tății. Realizată in colabo
rare cu sculptorii Frederic 
Storck și Filip Marin, pre
cum și cu arhitectul Remus 
Iliescu, statuia „Gigantul", 
lucrare de o excepțională 
forță expresivă, incarnează 
unul din idealurile epocii, 
care era afirmarea energiei

unor mari figuri creatoare: 
Beethoven, Tolstoi, Luchian.

Actuala expoziție de la 
muzeul de artă — prin se
lecția lucrărilor, ca și prin 
concepția muzeografică mo
dernă, care experimentea
ză la noi pentru prima oară 
o subliniere a sensurilor mai 
adinei ale operelor cu spri
jinul unor mijloace decora
tive : elemente de arhitec
tură, ambianța unor spații 
cinetico-luministice — are 
meritul deosebit de a-1 fi 
prezentat pe Paciurea sub 
aspectul lui cel mai autentic 
și mai puțin cunoscut : de 
explorator al unor noi mo
dalități de exprimare a fon
dului filozofic in sculptură. 
Expoziția, ca și catalogul ei 
și-au propus ca, divizind 
creația lui Paciurea pe ge
nuri — portrete, schițe de 
monument, compoziții fan
tastice (Himere și Zeități)— 
să evidențieze mai limpede 
trăsăturile multiple ale ta
lentului lui Paciurea, pre
cum și evoluția logică inter-

nft * fiecăreia dintre mo
dalitățile Iul principale de 
a înfățișa aspecte sau sen
suri ale realității. Foarte 
judicioasă — din punctul 
de vedere al sublinierii do
minantelor sub care creația 
sculptorului s-ar putea gru
pa după mari comparti
mente — este împărțirea 
propusă de organizatorii 
expoziției, muzeografii Pe
tre Oprea și Paula Copstan- 
tinescu: de o parte, intr-o 
sală puternic • luminată, 
portretele și proiectele de 
monumente, in cealaltă — 
Himerele, Zeitățile și cîteva 
lucrări de mici dimensiuni, 
instalate pe socluri mobile, 
care se rotesc în semiobscu
ritatea întreruptă din loc în 
loc de lumini care se pro
iectează brusc asupra cite 
unei lucrări, croind in jurul 
ei efecte de clar-obscur de 
mare intensitate emoțională 
și de solemnitate spectacu
lară. Se conturează astfel în 
fața noastră un Paciurea 
„diurn", autorul busturilor 
lui Hașdeu, Alex. Obedena- 
ru, Luchian, Beethoven, 
Tolstoi, Ibsen, Const. Not- 
tara ș.a.. analize profunde 
ale unor caractere complexe 
care au imprimat, la rind ui 
lor, un caracter epocii. Ală
turi de acest Paciurea. ana
list necruțător,' lucid și 
modelator pasionat de for
me dinamice, străbătute de 
nervul luminii, se conturea
ză și un Paciurea nocturn, 
care forează in toate zonele 
conștiinței, descoperă sufe
rințe și neliniști, aspirații 
infrinte, ambiții nelimitate, 
așa cum le-a cunoscut vre
mea în care a trăit și așa 
cum le-a incercat cu amă
răciune el'însuși. Pe toate 
le încarnează în expresii 
simbolice, simptomatic in
titulate „Sfinx", „Vultur", 
„Himere". Aceste forme, in 
care elemente ale realității 
se îngemănează cu elemen
te fantastice, într-o desăvir- 
șită unitate a alcătuirii, 
dobîndesc în expunerea ac
tuală o calitate poetică rară, 
amintind în dramatica lor 
puritate, aflată la întretăie
rea dintre întuneric și lu
mină, de udele dintre cele 
mai frumoase metafore ale 
lui Tudor Arghezi.

Completată cu proiectul 
pentru monumentul „Uni
rea Principatelor", cu baso
relieful monument funerar 
„Madona Stolojan", cu pro
iectul monumentului „Spiru 
Haret" și cu un număr de 
desene care revelează, 
structura lui intimă, 
spontaneitatea inițială

in 
în

________ a 
gestului, procesul de creație 
al marelui sculptor, expo
ziția D. Paciurea este cel 
mai elevat și cald omagiu 
adus artistului la centena
rul său și unul din eveni
mentele de seamă ale anu
lui artistic 1973.

Amelia PAVEL

Noua Casâ a tineretului din orașul Slobozia„decada cărții românești- la arad
ARAD (Corespondentul „Seinteii", 

C. Simion). In municipiul și județul 
Arad. ..Decada cărții românești" a 
prilejuit in acest an numeroase gi in
teresante manifestări, dintre care re
ținem : întâlnirile cititorilor cu scrii
torii Al. I. Ștefănescu (autorul volu
melor „Să nu fugi singur prin ploa
ie", „Al cincilea anotimp" și „Cubul 
de aer" etc). Radu Ciobanu, Lucian

Cursaru. Mircea Șerbănescu și An
ghel Dumbrăveanu — acțiuni orga
nizate la librăriile „Concordia". „Ion 
Slavici", la școala profesională tex
tilă si grupul școlar al Consiliului 
popular județean Arad, in orașul Li- 
pova — precum și în sălile editurilor 
„Eminescu" din București si „Facla" 
din Timișoara.

Pledoarie pentru studiul
limbilor străine

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
Agenda manifestă

rilor științifice ce vor 
avea loc in Capitală 
In această aăptămină 
consemnează mai 
multe reuniuni consa
crate dezbaterii unor 
probleme actuale in 
diverse domenii.

Menționăm. astfel 
cea de-a Vl-a Confe
rință de betoane pre- 
comprimate. organi
zată sub auspiciile 
Consiliului național a) 
inginerilor si tehni
cienilor și Ministerului 
Construcțiilor Indus
triale. Potrivit pro
gramului reuniunii. în 
atenția specialiștilor 
se va afla o arie largă 
de probleme cu pri
vire la stadiul actual 
și perspectivele de

dezvoltare ale teoriei 
și aplicării acestui tip 
de beton, progresele 
si tendințele apărute 
in tehnologia obținerii 
și utilizării lui. O 
altă manifestare, care 
suscită interes, este 
cel de-al III-lea Con
gres național de- igie
nă. consacrat analizei 
și elaborării unor so
luții menite să contri
buie la prevenirea si 
combaterea poluării 
chimice a mediului 
ambiant. Tot în aceas
tă perioadă. Academia 
Republicii Socialiste 
România organizează 
prin comisia sa de 
antropologie si etno
logie, o dezbatere pe 
probleme de speciali
tate.

în cadrul acțiunilor 
prilejuite dc aniversa
rea a 300 de ani de la 
nașterea eminentului 
om de cultură ro
mân. Dimitrie Can- 
temir, Muzeul de is
torie al Republicii So
cialiste România con
tinua seria intilnirilor 
și simpozioanelor con
sacrate evocării vieții 
si operei marelui sa
vant. Aceeași institu
ție bucuresteană. in 
colaborare cu comite
tele județene de cul
tură și educație so
cialistă Dîmbovița. 
Teleorman si Prahova, 
organizează o serie de 
simpozioane cu o te
matică adecvată a- 
cestui eveniment.

(Agerpres)

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
Arheologi din Iași și Focșani au 

făcut noi descoperiri în necropola de 
la Cindești. județul Vrancea. Printre 
mărturiile scoase la iveală se numă
ră mai multe coliere din chihlimbar, 
ornamentate cu aur și argint, vase 
ceramice cu incizii și picturi în mai 
multe culori, unelte pentru agricul
tură — seceri, sape, cuțite, topoare, 
coase — arme, toate lucrate cu o artă 
greu de imaginat pentru cultura 
Monteoru, din epoca bronzului. Ulti

mele descoperiri arheologice atestă 
faptul că sudul Moldovei a fost in
tens populat și că organizațiile tri
bale aveau o cultură specifică avan
sată. Comparațiile datinelor actuale 
ale locuitorilor din zona Vrancei cu 
cele ale străbunilor arată că se păs
trează încă nealterate unele obice
iuri ancestrale, dovedindu-se. astfel, 
continuitatea din cele mai îndepăr
tate timpuri a populației de pe aces
te meleaguri.

Revoluția tehnico-stiin- 
tifică actuală, ca si cadrul 
mereu mai bogat si mai 
divers pe care îl oferă o 
lume în continuă schim
bare, au extins considera
bil sfera generatoare de 
informații. Bogăția mate
rialului informațional de 
toate genurile si formele 
înregistrează creșteri spec
taculoase pe scena cultu
rală si științifică inter
națională. Acest pluralism 
al surselor generează nu
meroase probleme de 
transfer si de convertire a 
ihformațiilor ; problema cu
noașterii si selecționării 
fluxurilor de informații 
devine o componentă e- 
sentială a vieții moderne, 
o cerință a progresului.

Dintre diferitele așa- 
zise „bariere .ale comuni
cării". bariera lingvis
tică reprezintă un obsta
col real, dificil si dezar
mant pentru cea mai mare 
parte dintre consumatorii 
de informații. In această 
privință, in cuvîntarea ți
nută Ia plenara C.C. al 
P.C.R. care a dezbătut 
importante probleme pri
vind perfecționarea învă- 
tămîntulul din țara noas
tră, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu sublinia că 
„accesul la cuceririle ști
inței si tehnicii contempo
rane nu este posibil fără 
st&pinirea măcar a două 
limbi de circulație mon
dială. Astăzi, fără limba 
rusă nu te poți descurca 
intr-un sir dc probleme 
tehnice. Fără engleză, de 
asemenea, nu te poți des
curca în cele mai multe 
probleme tehnice. La fel 
in ce privește germana, 
franceza".

Consecințele pozitive ale 
intensificării «unoaș terii

limbilor de circulație mon
dială sint multiple. In cer
cetarea științifică se asigu
ră astfel operativitatea do
cumentării. compararea re
zultatelor, evitarea parale
lismelor și repetițiilor, în- 
tiietatea in abordarea unor 
teme și, în ultimă instan
ță, posibilitatea unei efici
ente superioare-a întregu
lui proces. Legătura cu 
sursele originale, cunoaș
terea nemijlocită a expe
riențelor efectuate și a opi
niilor exprimate oriunde in 
lume dau cercetării un ori
zont mai larg. După cum 
carențele in cunoașterea 
limbilor de largă circulație 
duc, în cele din urmă, nu 
numai la o informare insu
ficientă și la o păgubitoare 
izolare față . de mișcarea 
internațională de idei, ci și 
la o eficacitate redusă a 
fondurilor pentru procu
rarea publicațiilor străine.

Pentru a-și exercita in
fluența pozitivă, cunoaște
rea limbilor străine de 
largă circulație trebuie in
tegrată organic procesului 
instructiv-educativ cu con
secvență și cu mijloace a- 
decvate. De aceea, transmi
tere» metodică, sistematică 
a cunoștințelor de limbi 
străine în cadrul organizat 
al școlii s-a impus ca o obli
gație socială, care trebuie ' 
realizată după norme științi
fice. Este necesar ca tot 
complexul de mijloace și 
exigențe didactice să con
ducă la o însușire reală a 
lexicului de bază al limbilor 
studiate și la crearea de
prinderii utilizării acestuia, 
astfel tncît la terminarea 
școlii generale de 10 ani și 
cu deosebire a liceului, 
orice absolvent să se poată

folosi în activitatea sa de 
cunoștințele căpătate.

Firește nu numai școala 
are îndatoriri in această 
privință.

Se poate afirma chiar că 
in afara unor acțiuni con
jugate. a unui program 
concertat nici nu se pot 
obține rezultate scontate. 
In activitatea editorială, 
bunăoară, pot fi proiecta
te nu numai lucrări izola
te ci suite, cicluri de lec
ții si texte adaptate unui 
număr mai mare de stadii 
de cunoaștere a unei 
limbi. Deși utilitatea texte
lor bilingve este evidentă. 
— cu cîteva decenii în 
urmă o asemenea acțiune 
a fost bine primită — este 
mult prea palidă preocu
parea in acest sens. Cit 
privește editarea discuri
lor pentru studiul limbilor 
străine, aceasta este cu 
mult sub nivelul solicită
rilor. Editate în tiraje mai 
mari, cursurile pe discuri 
ar trebui să se bazeze, de 
asemenea, pe o metodolo
gie mai diversă, să tină 
seama de particularitățile 
de vîrstă și de pregătire 
ale beneficiarilor.

Pentru cei mici, ar fi u- 
tilă poate deschiderea unor 
cicluri de limbi străine in 
revistele dedicate lor, fo
losirea benzilor colorate 
cu texte reduse, organiza
rea unor concursuri în ge
nul olimpiadelor de ma
tematică. limba si litera
tura română etc. Cît pri
vește utilizarea marilor 
posibilități de cafe dispun 
televiziunea si radioul, 
considerăm că ar fi nece
sare mărirea duratei emi
siunilor gi diversificarea 
acestora.

O cale de stimulare a

cunoașterii si folosirii lim
bilor străine, insuficient 
pusă în valoare, o consti
tuie activitatea biblioteci
lor. Intensificarea lecturii 
publicațiilor în limbi stră
ine printr-o mai bună 
semnalare si difuzare a a- 
cestora ar contribui într-o 
măsură însemnată la con
solidarea cunoștințelor că
pătate în scoală si la con
tinua lor perfecționare. 
Căci în prezent există un 
decalai considerabil între 
nivelul colecțiilor biblio
tecilor si gradul lor de so
licitare.

Desigur, poate fi îmbu
nătățită si activitatea 
cercurilor de limbi străine 
din cadrul universităților 
populara, atit printr-o 
mal bună proporționare a 
cunoștințelor transmise, cît 
si prin utilizarea consec
ventă a mijloacelor audio
vizuale.

Sprijinită cu perseve
rentă și cu mijloace adec
vate, acțiunea largă de în
sușire a limbilor străine va 
conduce nu numai la o 
mai rodnică activitate In 
diferite domenii, ca urma
re a accesului direct si o- 
perativ la informațiile 
cele mai noi. ci si la for
marea unui sentiment to
nic. de. încredere, izvorit 
dintr-o mai bună cunoaș
tere reciprocă a oamenilor 
și popoarelor, la crearea de 
noi premise ale intensific 
cârii colaborării internațio
nale pe diversele planuri 
ale edificării materiale și 
spirituale.

Ion STOICA
director adjunct 
al Bibliotecii Centrale 
Universitare București

Foto : S. Cristian

• Ultimul cartuș ; Conspirația :
■ MUNCA — 16 ; 19.

cinema • Legenda negrului Charley t
BUZEȘTI — 9 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15, TOMIS — 4,
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.30.

• Șapte zile s CENTRAL — 9.15 ;
11.30 : 13,45 ; 16 : 18,15 ; 20.30.

, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.

• Departe de Tipperary : GIU-
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20.15, MO
ȘILOR — 15,30 ; 18 : 20,15.
• Aventura lui Poseidon : UNI-

• Cu toate acestea : LUMINA — REA — 15,30 ; 18 ; 20,15, VITAN —
9 : 12 ; 15,30 ; 18.30 ; 20,30. 15,30 ; 18 : 20,30.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : LUCEAFĂRUL — 9 ;

e Decolarea : CRÎNGAȘI — 15.30 ; 
18 : 20,15.

11,lo : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45,
CAPITOL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; • Polițistul : LIRA — 15,30 ; 18 ;
16,15 ; 18,30 ; 20,45. 20,15.
• Paradisul : SCALA — 9 ; 11.15 ; • Solaris : VIITORUL — 16 ; 19.
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 9 : 11,15 ; 13,30 : 16.30 ;
18.45 ; 21.

• O afacere pe cinste : 37OLGA
— 9 : 11.15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ;
20,15, ARTA — 15,30 ; 18 ; 20,15.

• Aventuri la Marea Neagră :
TIMPURI NOI — 10—19 în conti
nuare.

• Micul și marele Klaus : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 : 20,15.

• Stare de așediu : PATRIA —
9,30 : 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30,

• La răscruce de viaturi : CO- 
TROCENI — 15,30 : 18 ; 20,15.

FESTIVAL — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; • Urmărire la Amsterdam : FLO-
18,30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 12,30 ; REASCA — 15,30 ; 18 ; 20.30.
15,30 ; 18 : 20,30. FLACARA — 15.30 : 17,45 ; 20.
• Lupta după victorie : DACIA 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Pe aripile vîntuiui : VICTORIA 
— 9,30 ; 14 ; 18,30.
• Parașutlștil : DRUMUL SĂRII -

. • Dreptul de a iubi : COSMOS — 
15,30 J. 18, ; 20,15.

teatre15,30 ; 18 ; 20,15, MIORIȚA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Program de desene animate
pentru copil ; — DOINA — 9,45.
• Pisica Junglei : DOINA —

• Teatrul de operetă : „La ca-11,15 ; 13,15 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Valter apără Sarajevo : FE- Iul bălan- — 19,30.
RENTARI — 15 ; 17,45 : 20,15, • Teatrul Național „I.L. Caragia-
BUCEGI — 16 ; 19. le" (sala Comedia) : Trei frați
• Cu cărțile pe față : EXCEL- gemeni venețieni — 20.
SIOR — 9 ; 11,15 ; ’ 13.30 ; 16 ; • Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
18,15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; landra" (sala din bd. Schitu Mă-
13,30 ; 16 ; 18,30 : 20,45. MODERN gureanu) : Casa de mode — 20.
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30. • Teatrul Mic : Stllpll societății 

— 19,30.
• Singur : PACEA — 16 ; 18 ; 20. • Teatrul Giulești (In sala Stu-
• Weekend cu Ana — 10 ; 12 ; dio a Teatrului Național „I. L.
14 ; 16,30. Noaptea de Anul Nou — Caragiale") ; Comedie cu olteni
18.30, Domnul Ripois — 20,30 : — 19,30.
CINEMATECA (sala Union). • Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă-
• Albă ca zăpada și cei șapte nașe" (sala Savoy) : Trăsnitul
pitici : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; meu drag — 19,30, (sala din Ca-
13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, GLORIA — lea Victoriei nr. 174) : Jos pă-
9 : ir,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. lărla I — 19,30.
• Copernlc : POPULAR — 15,30 ; • Teatrul de revistă și comedie
19. „Ion Vasilescu" ; Crizanteme mu-
• Fantoma Iul Barbă Neagră : zicale — 19,30.
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — • Circul „București- : Al. treilea
15.30 ; 18 ; 20,15. gong la... circ — 19,30.
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RAPORTEAZĂ SUCCESE 
ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ
Telegrame adresate C. C. ‘ al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

JUDEȚUL MEHEDINȚI
Târ«nU cooperatori, mecanizatorii 

Si speciali,til din unilălile aaricolr 
ala județului Mehedinți au încheiat 
campania d? insămințare a griului. 
Cu acest prilej, comitetul județean 
de partid și consiliul popular jude
țean au adresat o telegrama C.C. a) 
r.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în care se apune :

Rezultatele obținute oonfirmA ert • 
la ne care partidul si statul, 
dumneavoastră personal, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, o acordați 
agriculturii noastre socialiste, ilus
trează hot&rirea cu care comuniștii, 
toți oamenii muncii din agricultură 
sint angajați cu Întreaga lor putere 
de muncă, pusă In slujba sporirii 
contribuției acestei importante ra
muri a economiei naționale, la creș
terea produsului social, a venitului

JUDEȚUL COVASNA
Unitățile agricole din Județul Co- 

vasna au terminat recoltarea carto
filor și lnsămințlrile de toamnă. In 
telegrama adresată de biroul comi
tetului județean de partid C.C. al 
r.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sa spune :

Vă încredințăm si cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. că vom face totul pentru ca pre
țioasele dumneavoastră indicații a- 
dresate oamenilor muncii și specia
liștilor din agricultură. îndemnurile 
înflăcărate din cuvintarea dumnea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT,

FOTBAL: ADNOTĂRI LA ETAPA A IX-A

Eterna poveste a ineficacității, 
eterna poveste a „jocului bărbătesc"

Deși fiecare din cele nouă me
ciuri ale ultimei duminici a avut 
sfera sa de interes — Legată strict de 
echipele respective și de suporterii 
acestora — etapa a IX-a a fost aș
teptată (și acum e comentată) mai 
ales pentru citeva lucruri distincte, 
mai generale, interesind de fapt pe 
toți amatorii de fotbal. Dacă, spre 
exemplu, avem in vedere programul 
in sine al partidelor, reținem că atit 
cuplajul interbucureștean, cit și „re
vanșa" U.T.A. — Universitatea Cra
iova au întrunit elementele necesare 
pentru a fi considerate „capete de 
afiș". Pe de altă parte, la București 
și Arad evoluau — suplimentind. 
deci, interesul general — cele două 
echipe calificate în turul doi al cu
pelor continentale și marea majori
tate a componentilor lotului natio
nal.

Cum a fost și ce a arătat cupla
jul „in familie- al echipelor bucu- 
reștene ? Am văzut un fotbal nici 
mal slab, dar... nici mai bun decit 
nivelul — din. păcate, mediocru ! — 
al campionatului in curs. Au trecut 
9 etape, cea mai mare competiție 
internă a fotbalului nostru este deci 
lansată din plin. în atari circum
stanțe, o astfel de constatare nu 
poate liniști pe nimeni. Credem că 
insatisfacția este nutrită (sau ar tre
buiai fie nutrită) chiar și de cei ce. 
referindu-se, de pildă, la Dinamo și 
Steaua, ar reține „productivitatea" 
lor • clștigarea ambelor puncte In 
clasament Căci acest randament — 
maxim — a fost obținut doar prin 
cite un gol, cu alte cuvinte... cu e- 
fort minim. Ineficacitatea, eterna 
problemă a fotbalului nostru, nu poa
te fi trecută ușor cu vederea, in SDe- 
cial acum cina iotul reprezentativ și 
antrenorii lui speră (ca și noi toți) 
in realizarea unui scor-fluviu, ca 
să spunem astfel, in ultima partidă 
din preliminariile C.M., duminici la 
București.

Goluri mal multe, dar și o anga
jare fizică totali, iată ceea ce se 
"cere echipelor noastre de fotbal, tu
turor jucătorilor. Consumul lor de 
energie, cum am remarcat și in ulii-

„TROFEUL CARPAȚI**
- eveniment in handbalul

Moderna sală a sporturilor din 
Pitești găzduiește, cu începere 

* de astăzi. . Trofeul Carpați". 
competiție de tradiție a handba
lului feminin internațional. Va
loarea noii ediții (a XlV-a) a 
Trofeului Carpați", atractjvita- 

t’ea meciurilor sint evidențiate 
in prealabil de faptul că la în
treceri iau parte finalistele ul
timului campionat mondial 
(R.D. Germană, deținătoarea 
titlului suprem, și Iugoslavia), 
două foste campioane mondiale 
(Ungaria și România), precum 
si nu mai puțin redutabila re
prezentativă a Uniunii Sovieti
ce — țoate aflate In pregătire 
centru campionatele mondiale 
din decembrie a.e., din Iugosla
via.

Programul de astăzi este ur
mătorul (de la ora 1T) • Româ
nia' A-România B ; Ungaria - 
UR.8.8. Iugoslavia—R. D.
Germană. După cum se vede, 
ultima partidă este o reeditare 
a finalei „mondialelor" prece
dente. 

național, pentru ridicarea continui n 
bunăstării intregii noastre națiuni, 
Înfăptuind astfel cu succes sarcinile 
de plan si angajamentele pe care ni 
le-am asumat in acest an.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. că. animați do înaltul exemplu 
de viață și muncă comunistă, da 
Înaltul patriotism pa caro-1 oferă 
neobosita dumneavoastră activitate, 
vom acționa În permanență, cu dă
ruire și consecventă, pentru îndepli
nirea in industrie, agricultură, in 
toate domeniile activității economice, 
a actualului plan cincinal Înainte do 
termen, aducindu-ne pe această cale 
modesta noastră contribuție la fău
rirea mărețului ideal — edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate in scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România.

voastră la adunarea populară din 
orașul Slobozia, prilejuite de sărbă
torirea „Zilei recoltei", să fie reali
zate in cele mai bune condiții In 
vederea obținerii unor recolte tot mai 
mari, pentru a face să crească bogă
ția națională, bunăstarea întregului 
nostru popor, Înfăptuind astf nea
bătut politica partidului si stilului 
nostru de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate in Româ
nia. de Înălțare a civilizației socia
liste pe pămlntul strămoșesc al pa
triei.

ma etapă, este relativ mic. Predi
lecte râmin pasele pe suprafețe re
duse, driblingurile pe loc. Schimbu
rile de locuri In fazele ofensive, in 
așa fel incit adversarul să nu poată 
aplica marcajul om la om. sint, din 
păcate, „floare rară". Rămlnind in 
domeniul angajării fizice, cuplajul 
de pe stadionul „23 August" (care nu 
constituie nicidecum o excepție) 
ne-a arătat, totodată, o evitare a in
trărilor bărbătești, a luptei corp la 
corp. Antrenorii și jucătorii nu au 
in vedere, este limpede, o astfel de 
pregătire specială, specifică, de alt
fel, fotbalului modern. In campiona
tul nostru, nici arbitrajele (un exem
plu am avut și la cuplajul inter
bucureștean) nu promovează, nu 
încurajează un astfel de joc. Se flu
ieră orice atingere corporală, orice 
cădere a celor „pirpirii" Intr-o an
gajare atletică, toate ducind la sto
parea elanului și la frinarea luptei 
viguroase pentru minge, ca șl la 
handicaDarea fotbal știlor noștri in 
competițiile internaționale oficiale. 
Fotbalul este, in fond, un sport atle
tic, bărbătesc prin excelență (chiar și 
echipele feminine... joacă bărbătește). 
De ce, atunci, la noi să fie un sport 
de domnișoare ?

Echipa craioveană, lideră de ne
contestat în campionatul actual, și-a 
susținut cu brio „examenul" de la 
Arad. Oblemenco și ai săi intrau 
simbătă in orașul de pe Mureș cu 
temeri și emoții firești, pentru că nu 
vor uita ușor cum la Arad au ratat, 
in primăvară, titlul de campioni. 
Duminică seara insă, ei părăseau 
Aradul cu fruntea sus, mulțumiți pe 
deplin de joc și de rezultatul reali
zat, Implicațiile noii victorii a fotba
liștilor din Craiova sint evidente pe 
mai multe planuri. Clasamentul ii 
arată lideri autoritari : 16 puncte
(nici o infringere !) și un golaveraj 
excelent (17—6). Dacă, după primele 
4—5 etape, existau rezerve cu privi
re la potențialul real al echipei 
Doljului (adversarii învinși nefiind 
dintre cel mal redutabili), forma de
monstrată in ultima vreme de echipa 
antrenată de Cernăianu este remar
cabilă. crelnd, firește, optimism și 
cu privire la evoluția și rezultatele 
ei In turul al doilea al „Cupei 
U.E.F.A.". Nu mal puține speranțe 
nutresc cralovenii șl cind e vorba de 
apropiatul duel direct, in campionat, 
cu Dinamo la Craiova, la 21 octom
brie-

Nu putem încheia aceste adnotări 
fără a sublinia că mulți fotbaliști 
tineri și-au etalat șl In etapa aceas
ta talentul, dorința lor de afirmare. 
Este, Intr-adevăr, o plăcere să con- 
stați cum, meci de meci, alături de 
jucătorii mai vechi, internaționali 
consacrați, ee evidențiază — câteoda
tă chiar depâșindu-i pe aceștia — 
fotbaliști din „noul val". Rapidul, de 
exemplu, a trimis in arenă duminică, 
intr-un meci foarte greu, pe tinerii 
Rișpiță, Marin Florin șl Bartales, 
primii doi fiind chiar mai buni de
cit unii dintre vechii titulari. Caval, 
tinirul portar al dinamoviștilor, a 
făcut șl el e partidă excelentă. Prin 
tot ceea ce au realizat sau au în
cercat să realizeze, au plăcut, de 
asemenea, Marcel Răducanu și Ion 
Ion (de la Steaua), Rădulescu și 
Grigore (de la Sportul studențesc). 
In cronicile meciurilor din țară sint 
menționate cu majuscule și numele 
altor numeroși tineri mai puțin cu- 
noscuți. Ne bucurăm, evident, și aș
teptăm din partea lor noi confirmări.

După foarte scurt timp, campiona
tul, deci, se întrerupe din nou, pen
tru a face loc preparațivelor echipei 
naționale. Lotul — in alcătuirea cu
noscută șl sub aceeași eonducere 
tehnică — iși reia antrenamentele 
pentru partida cu Finlanda. Desigur, 
chiar dacă șansele noastre de califi
care sint mici, să facem totul pentru 
a le materializa.

Ion DUM1TRIU

Cronica zilei
Cu ocazia celei de-a Xl-a aniver

sări a proclamării independentei 
Republicii Uganda. - George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă dc felicitnrc lui 
Paul Etyang, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Uganda.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor
ge MacoveseU. a adresat ministrului 
afacerilor externe al Republicii Ele
no. Ch. Xanthopoulos-Palamas. o te
legramă de felicitare cu prilejul de
semnării sale In această funcție.

★

La teatrul dramatic din Brașov a 
avut loc luni deschiderea expoziției 
documentare ..Treizeci dc ani al 
Iugoslaviei socialiste". Ea redă as
pecte din diferite etano ale drumului 
parcurs de R.S.F. Iugoslavia In cel 
treizeci de ani de la eliberare. La 
vernisai au luat parte Constantin 
Drăgan. prim-secretar al Comitetu
lui Județean Brașov nl P.C.R.. repre
zentant! ai unor instituții centrale 
si organizații obștești, oameni de 
știință, artă șl cultură, un numeros 
public,

A fost de față Iso Njogovan. amba
sadorul R.S.F, Iugoslavia la București,

Constantin Cirțină, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Brașov, și Enver Humo, secretar fe
deral adjunct pentru informații, au 
vorbit despre importanta acestei 
manifestări.

Asistența a vizionat apoi expozi
ția documentară Iugoslavă și filme 
documentare.

*
Luni după-amlază a sosit la Bucu

rești Aminur Rehman Shams-Ud 
Doha, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare 
Bangladesh in Republica Socialistă 
România.

Luni dimineață a părăsit Capitala 
D.P. Kormrove. ministrul asigurări
lor sociale din R.S.F.S.R., care. inso- 
C'.ă de un grvn de șpeclsPști, a fă
cut o vizită în tara noastră ca oas
pete al Ministerului Muncii.

*
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Reoublicii Socialiste România, 
profesorului dr. Constantin H. Daniel 
i-a fost conferit Ordinul „Meritul 
Științific" clasa I pentru merite deo
sebite in domeniul cercetării științi
fice medicale, pentru valoroasa con
tribuție adusă la afirmarea medicinii 
românești in țară și peste hotare și 
priorități pe plan științific.

★

Luni au început la Cluj lucrările 
simpozionului „Dramaturgia clasică 
și publicul contemporan", organizat 
In cadrul ..Săntămin’i teatrelor na
ționale din România".

*
Biblioteca Americană din București 

organizează. începînd de Juni 3 oc
tombrie. o suită de manifestări mu
zicale. La această săptămînă a mu
zicii americane, care cuprinde con
certe si conferințe prezentate de mu
zicieni din S.U.A., a fost Invitată și 
formația camerală românească „Ars 
pova". •. i*.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 șl 12 octombrie, In țară : Vremea 
va deveni umedă In jumătatea de 
șud a țării, unde înnorările vor fi 
mal accentuate și vor cădea ploi tem
porare. In rest, cerul va fi variabil, 
Iar ploile vor fi izolate. Vfntul va su
fla potrivit, cu Intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 4 șl 14 grade, izolat 
mal coborlte în depresiuni, iar maxi
mele între 13 șl 23 de grade. La mun
te. la altitudini de peste 1 8M de me
tri, lapovițft și ninsoare. In București : 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vlnt 
potrivit, cu unele intensificări.

Insula Reunion — cu o suprafață de 2 512 kmp și o populație de a- 
proape 500 000 de locuitori — are statutul juridic de „Departament de 
peste mări" al Franței. Viața economică și socială a insulei poartă am
prenta subdezvoltării — între aspirațiile fundamentale ale poporului 
din Reunion înscriindu-se cucerirea independentei, eliberarea națio
nală și socială, progresul economic și cultural.

După cum se știe, secretarul general al Partidului Comunist din 
Reunion, tovarășul PAUL VERGES, a fost, recent, oaspete nl tării 
noastre. Cu acest priloj. el a răspuns cu amabilitate invitației de a 
acorda un interviu ziarului „Scinteia".

— Cunoaștem că activitatea 
Partidului Comunist din Re
union — urmărită cu simpatie 
de opinia publică din țara noas
tră -v se desfășoară in condiții 
complexe. V-am ruga să faceți 
o trecere In revistă a caracte
risticilor generale ale acestei si
tuații.

— în primul rlnd, amintesc că 
insula Reunion se află sub regim, 
colonial de două secole. Reunion re
prezintă un caz specific In raport cu 
modelele „clasice" de colonie, dato
rită particularităților istoriei saie. 
La inceputul secolului al XVI-lea, 
cind primul pămintean a pus picio
rul pe această insulă din Oceanul 
Indian, a găsit aici Imaginea unui 
„paradis terestru" — un teritoriu 
străin (oamenilor, dăruit de natură 
cu frumuseți de neasemuit. Coloni
zarea a Însemnat o succesiune de 
aporturi etnice, etajată in timp, care 
a dus la realizarea unui metisal 
poate unic In lume, intre o multitu
dine de naționalități europene, \afri- 
cane și asiatice. In condițiile unei 
asemenea colonizări, care a dus la 
depersonalizarea populației, la șter
gerea diferențelor etnice, a fo6t 
foarte dificilă desfășurarea unei am
ple bătălii politice, de eliberare na
țională. Maturizarea politică a popu
lației, Însăși formarea națiunii reu- 
nloneze, forjarea unei conștiințe na
ționale, a unui sentiment national 
se desfășoară astăzi in condițiile lup
tei anticolonialiste.

O altă, particularitate este dată de 
caracteristicile economice, respectiv 
de tipul de monocultură practicat — 
cel al trestiei de zahăr, care nece
sită o transformare industrială la 
fața locului, adică o prelucrare in 
fabrici. Ca urmare, Insula Răunion 
dispune de proletariat agricol, dar și 
de muncitori industriali cu un grad 
ridicat de concentrare. Astfel se ex
plică influenta de masă a partidului 
nostru, posibilitățile mai mari de 
organizare a oamenilor muncii. Tot
odată. aceasta a făcut ca lupta îm
potriva stăpinirii coloniale să aibă 
incă de la început un earacter de 
CIM>. I

Pe insulă au fost ereate o bază mi
litară de telecomunicații si un sistem 
de instalații de război, care nu fac 
decit să agraveze tensiunea socială. 
De aceea, lupta noastră de eliberare

Excelentei Sale Domnului general-locotenent 
JUAN DOMINGO PERON

Președintele Republicii Argentina

BUENOS AIRES ,

Aniversarea zile; de naștere a Excelenței Voastre îmi oferă deosebit 
de plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele Consiliului de Stat și al 
meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile tradiționale 
româno-argentinene de prietenie și oolaborare vor cunoaște o deavc’.tare 
puternică, pe multiple planuri, în Interesul celor două popoare ale noas
tre, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului SPYROS MARKEZ1NIS

. Prim-ministru al Republicii Elene
ATENA

Cu ocazia preluării înaltei funcții de prlm-minlfctru al Republicii 
Elene, sint bucuros aă adresez Excelenței Voastre calde felicitări și cele 
mal sincere urări de succea în activitatea dumneavoastră și de fericire 
personală.

îmi exprim convingerea că raporturile tradiționale de prietenie, co
laborare și respect reciproc statornicite între România și Grecia se vor 
dezvolta și mai mult, în interesul celor două ponoare, al păcii, coope
rării și bunei-veclnălăți în regiunea Balcanilor, în Europa și în lumea 
întreagă.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER 

Rudiger von Wechmar, secretar de stat, purtător 
de cuvint al guvernului R. F. Germania

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit 
luni după-amiază pe Riidiger von 
Wechmar, secretar de stat, purtător 
de cuvint al guvernului R. F. Ger
mania.

La convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cordialitate.

Membrii Comitetului
Prnședirlole Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
a primit.-luni la amiază, pe membrii 
Comitetului Director al Federației 
International? a Ziariștilor sl Scrii
torilor de Ttîrsm (F.T.J.E.T.), aflaii 
In tara noastră cu n-’lcjul lucrări
lor celui de-al XVIII-lea Congres al 
F.I.J.E.T.

La nrimire au participat Ion Cos- 
ma, ministrul turismului, și Nestor 
Ignat, președintele Uniunii ziariști
lor.

In timpul Întrevederii, desfășurată

Vizita parlamentarului britanic John Biggs Davidson
La invitația Grupului parlamentar 

pentru relațiile de prietenie Româ
nia — Anglia, in perioada 2—3 oc
tombrie s-a aflat în tara noastră de
putatul englez John Biggs Davidson, 
membru al Partidului conservator.

în timpul șederii în România, oas
petele a fost primit de Ștefan Voi- 
tcc, -președintele Marii Adunări Na
ționale, a avut întrevederi la Mi
nisterul Afacerilor Externe și Minis
terul Comerțului Exterior. De ase

națională are și un caracter antlmi- 
litarist.

Iată deci cltcva elemente specifice, 
care evidențiază o dată mai mult pe
ricolul evaluării dogmatice, după 
scheme preconcepute, a situației și 
reclamă adoptarea de către partidul 
nostru a unei strategii proprii, co

Unitate de vederi, relații strînse 
de prietenie și colaborare

Interviu cu tovarâșul Paul VERGES,
secretar genera) al Partidului Comunist din Râunion

respunzătoare condițiilor concret- 
istorice ale tării.

— Ne puteți adăuga, la cadrul 
general schițat mai sus. unele 
precizări privind viața econo
mică și socială din insulă ?

— în tara noaștră este menținută o 
structură economică ' specifică sub
dezvoltării. Agricultura Însumează 
14 la sută din produsul Intern brut, 
industria zahărului și alte activități 
industriale — 20 la sută, sectorul 
terțiar — 08 la sută. Economia este 
In Întregime dependentă de piața 
franceză sl a altor țări ale Pieței 
comune veșt-europene. Pămlntul. 
fabricile de zahăr. întreprinderile, co
merțul aparțin cltorva companii, din
tre care cele mal importante sint 
dominate de capitalul străin. Conse
cințele sint cele cunoscute In toate 
țările „lumii a treia" ; o situație eco
nomică precară, datorii externe în 
creștere, o scurgere permanentă d® 
resurse.

Pe plan social, șomajul lovește 40 
la sută din populația activă, mani- 
festindu-se concomitent cu procesul 
ruinării gospodăriilor țărănești mici șl 

au luat parte Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
Constantin Oancea. ambasadorul ță
rii noastre in R. F. Germania.

A fost prezent Wolkmar von Ar
nim, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
r:.m al R. F. Germania la Bucu
rești.

(Agerpres)

Director al F.I.J.E.T.
intr-o atmosferă cordială, s-a subli
niat importanta dezvoltării turismu
lui ca miilor d? cunoaștere, apro- 
niere si înțelegere între toate no- 
nnare’e lumii, cta întărire a_ uriote- 
nta! și colaborării Internationale.

în numsta msnnților. Jean Paul 
Dslfc'.d,-președinta'® F.I.J.E.T., a a- 
dreșnt nr’Mi’nii’i cMduroftsd Consi- 

ci? Stat si Consiliului de Ml- 
n’atak.pentau primirea care, li s-a 
făcut"' in Român a si posib.’lități'e 
largi ce li s-au cr?! centru cunoaș
terea realizărilor poporulu; român.

(Agerpres)

menea, s-a intilnit cu membri din 
oonducerea Institutului politehnic, și 
al Universității București, a vizitat 
unele obiective economice și social- 
culturale din București si din jude
țele Brașov și Suceava.

In onoarea parlamentarului brita
nic. prof. dr. Roman Moldovan, pre
ședintele Grupului parlamentar ro
mân pentru relațiile de prietenie 
România — Anglia, a oferit un prînz.

mijlocii. Potrivit Înseși recunoașteri
lor oficiale ale autorităților franceze. 
70 la sută din populație trăiește sub 
limitele unui nivel de viață normal: 
85 la sută din populație suferă de 
parazitoză intestinală ; peste jumă
tate din populație este analfabetă...

Deteriorarea situației economice și 
sociale este însoțită de accentuarea 
luptei de clasă. Clasa muncitoare 
reunioneză se manifestă ca un deta
șament foarte combativ, în ultima 
jumătate de deceniu, In fiecare an, 
pe fundalul mișcării anticolonialiste, 
muncitorii au organizat greve ge
nerale in sprijinul revendicărilor lor 
economice șt sociale. De asemenea, 
au avut și au loc puternice acțiuni 
revendicative și demonstrații de pro

test ale țărănimii și tineretului. în
tr-o țară ca a noastră, in care 58 la 
sută din populație are virsta sub 20 
de ani. tineretul constituie o for,ă 
hotăritoare a mișcării de eliberare.

— Cum se manifestă rolul de 
avangardă al Partidului Comu
nist din Reunion pe frontul a- 
cestor bdtdlii ale oamenilor 
muncii ?

— Ca unică forță politică organi
zată a maselor populare din Reunion, 
partidul comunist Impulsionează și 
conduce lupta acestora, bucurindu-se 
de o. largă audientă si sprijin, Bazin- 
du-și politica pe realitățile tării noas
tre, partidul luptă pentru dreptul po
porului la autodeterminare, preconi
zează un program economie și social 
radical, cuprinzind : o profundă re
formă agrară, naționalizarea indus
triei zahărului, controlul absolut al 
investițiilor, libertatea totală a co
merțului exterior.

în condițiile In care colonialismul 
Înăsprește politica sa de Înăbușire a 
libertăților, de represiuni permanen
te. adesea singeroase, partidul co

SĂ/?5Ă7-Q,4/?E4 națională

A UGANDEI

Excelentei Sale Domnului general
IDI AMIN DADA

Președintele Republicii Uganda
KAMPALA

Cu prilejul celei de-a 11-a aniversări a Zilai naționale a Republicii) 
Uganda, am deosebita plăcere ca, în numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al guvernului și poporului român, precum 
și al meu personal, să vă adresez calde felicitări, iar poporului prieten 
ugandez urări de pace, prosperitate și progres social.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare exis
tente Intre cele două țfiri ale noastre se vor dezvolta în viitor, spre 
binele popoarelor român și ugandez, în interesul cauzei păcii și înțele
gerii Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Astăzi este sărbătoarea națională 
a Ugandei, care aniversează 11 ani 
de la proclamarea Independenței. 
In perioada de la acest eveniment. 
poporul ugandez a depus eforturi 
pentru lichidarea grelei moșteniri 
coloniale, pentru dezvoltarea econo
mică a țârii.

între România- șl Uganda au fost 
stabilite, In urmă cu patru ani, re
lații diplomatice. Cu prilejul pre

intîlnirea organizațiilor 
de tineret din unele țări socialiste

Luni s-a deschis, la București, ln- 
tîlnirea organizațiilor de tineret din 
unele țări socialiste pe probleme ale 
tinerelului muncitoresc, organizată de 
către Comitetul Central a’ Uniunii 
Tineretului Comunist din România. 
La această reuniune Iau parte dele
gațiile : Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist din R.P. Bulgaria ; 
Uniunii Socialiste a Tineretului din 
R.S. Cehoslovacă : Uniunii Tineretu
lui Muncitor Socialist din R.P.D, 
Coreeană : Uniunii Tinerilor Co
muniști din Republica Cuba : Tinere
tului Liber German din R. D. Ger
mană : Uniunii Tineretului Re
voluționar Mongol din R. P. 
Mongolă : Federației Uniunilor So
cialist® ale Tineretului Polonez din 
R.P. Polonă ; Uniunii Tineretului Co

munist a reușit să creeze un puter
nic front anticolonialist, la scară na
țională, să intensifice mișcarea re
vendicativă a maselor populare, folo
sind toate mijloacele și metodele de 
luotă — de la mișcări greviste șt răs
coale țărănești la lupta electorală si 
demonstrații de stradă. Deși mesele 
nu-și fac vreo iluzie că alegerile vor 
conduce la schimbarea rînduielilor, 
este interesant de semnalat că, la 
ultima consultare electorală din anul 
acesta, în ciuda unor trucaje sl ma- 
sinatiuni flagrante ale puterii colo
niale. partidele de guvernămînt au 
pierdut 30 la sută din voturi, par
tidul comunist întrunind opțiunile a 
40 la sută din numărul alegătorilor.

A fost un test semnificativ, care 
ne-a confirmat că putem avea încre
dere in mase, că majoritatea popu
lației este cu noi.

—. Care sint coordonatele po
liticii partidului dv. in dome
niul relațiilor internaționala ?

— Una din direcțiile prinolpale ale 
activității noastre externe constă in 
intensificarea legăturilor cu partidele 
comuniste, cu celelalte organizații Po
litice progresiste din țările aflat®, 
ca și noi, sub dominație străină. în 
august 1971 am participat la o con
ferință a forțelor anticolonialista din 
Reunion, Guadelupa. Martiniea și Gu
yana, care a dus la elaborarea unei 
platforme comune de luptă. O re
uniune asemănătoare, lărgită prin 
participarea reprezentanților din 
Noua Caledonie și Tahiti, a avut Joc 
în mal 1072, la Paris. Solidaritatea cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
lupta popoarelor împotriva imperia
lismului, colonialismului șl neocolo- 
nialLsmului. pentru preluarea In mîi- 
nile proprii a bogățiilor naționale, 
pentru respectarea drepturilor fiecă- 

zentării scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicola® Ceaușescu, de către amba
sadorul Ugandei la București, a 
fost exprimată ’ dorința reciprocă 
de a se acționa pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cooperare 
Intre țările noastre.

In fotografie : Vedere din Kam
pala. capitala tării.

munist din R.P. Ungară : Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist din 
Uniunea Sovietică : Uniunii Tinere
tului Muncitor „Ho Și Min" din R.D. 
Vietnam. Participă, de asemenea, o 
delegație a Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

Intîlnirea iși propune să realizeze 
un larg schimb de experiență, infor
mații și opinii in legătură cu activi
tatea desfășurată de organizațiile 
partlaipante în rlndul tineretului 
muncitoresc.

La deschiderea înt’lnlrii. partici
pant li au fost salutați de tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.. ministru pentru 
problemele tineretului.

Lucrările -întUnirll continuă.
(Agerpres) 

rui popor de a-și hotărî singur ca
lea dezvoltării sale oferă un fun
dament trainic tuturor acțiunilor 
noastre.

întărim prietenia și cooperarea cu 
partidele comuniste, cu mișcarea 
muncitorească și democratică din 
țările capitaliste, mai ales din Fran
ța. Am semnat un acord cu partidul 
comunist șl partidul socialist, pre
cum șl cu centralele sindicale din 
această țară, care stabilește un pro
gram comun de luptă.

Acționăm pentru stringerea relații
lor cu întreaga mișcare comunistă 
internațională, cu convingerea că 
aceasta slujește obiectivelor luptei 
noastre, unității forțelor revoluționa
re. democratice și progresiste din 
lume, a întregului front antiimperia- 
Ust.

— în acest context, cum a- 
preciațl dezvoltarea colaborării 
dintre Partidul Comunist din 
Reunion și Partidul Comunist 
Român, ?

— între cele două partide s-au 
dezvoltat de-a lungul anilor relații 
foarte bune de prietenie și colabora
re. Deși ne separă mari distanțe geo
grafice și condiții istorice foarte di
ferite, intre partidele noastre există 
o stpinsă unitate de vederi, funda
mentată pe promovarea ou consec
vență a principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului prole
tar, ale egalității in drepturi și ne
amestecului în treburile interne, ale 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător poli
tica internă și externă. Evoluția as
cendentă a acestor raporturi a fost 
jalonată și impulsionată de numeroa
sele întilniri pe care le-am avut cu 
tovarășul secretar general. Nicolae 
Ceaușescu, cu alți membri ai condu
cerii Partidului Comunist Român.

Ultima întrevedere pe cave am 
avut-o cu tovarășul Ceaușeșeu a 
constituit un nou prilej de a ne 
exprima satisfacția profundă pentru 
relațiile de prietenie și conlucrare 
frățească statornicite între cele două 
partide. A fost reafirmată voința co
mună de a extinde și diversifica 
aceste relații, care pot fi apreciate ca 
exemplare, după părerea noastră, în 
interesul reciproc al ambelor partide, 
al solidarității comuniștilor din în
treaga lume.

în încheiere, doresc să relev- Im
presiile profunde pe eare mi le lasă 
Întotdeauna o vijiltă in țara dv., acn- 
tlmentul stenic, de optimism* pa 
care îl încerci privind realialrlle șl 
munca unul popor care își făurește 
cu încredere viitorul.

Interviu realizat de
Viorel POPESCU



viața internațională
Evoluția evenimentelor 
din Orientul Apropiat
CAIRO 8 (Agerpres). — Un comu

nicat al comandamentului militar e- 
giptean. difuzat luni de postul de ra
dio Cairo informează câ forțele egip
tene au continuat să traverseze Ca
nalul de Suez și câ. în urma atacu
rilor pe care le-au lansat Împotriva 
forțelor israeliene, controlau in între
gime malul răsăritean al canalului, 
transmite agenția M.E.N. Comunica
tul semnalează recuperarea unor sec
toare incluzînd partea estică a ora
șului Port Tewfik. El Chatt. Ismallia 
răsăriteană, zona de la sudul Lacu
rilor Amare și toată regiunea de la 
sud de Port Fouad. Se menționează 
că un mare număr de militari israe- 
Ileni au fost luati prizonieri si a fost 
capturată o importantă cantitate de 
echipament militar.

Potrivit comunicatului, avioane is
raeliene au încercat, luni, să atace 
capetele de pod stabilite peste Ca
nalul de Suez de către trupele egip
tene. dar forțele de apărare antiae
riană ale Egiptului le-au interceptat, 
doborînd cinci aparate.

Postul de radio Cairo a anunțat, 
de asemenea, că forțele de blindate 
egiptene au atins poziții avansate 
in Sinai, iar aviația egipteană a 
bombardat masiv, luni dimineața, 
aerodromurile israeliene de la Beir 
Tamada și Meliss distrugînd la sol un 
număr de elicoptere. Au fost lansate 
atacuri asupra bateriilor de rachete 
,.Hawk“; instalațiilor radar, precum 
și asupra posturilor de comandă is
raeliene din nordul și centrul Sina- 
iului. în același timp, comunicatul e- 
giptean a anunțat că forțele navale 
ale Egiptului iși continuă misiunile 
de luptă in Marea Mediterană și 
Marea Roșie.

Potrivit declarației unui purtător 
de cuvint militar din Cairo, forțele 
egiptene au doborit, în decurs de 
trei zile. 63 avioane israeliene și au 
distrus 112 tancuri, provocind inami
cului pierderi grele in oameni și e- 
cbipament de luptă.

DAMASC 8 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint militar sirian a anun
țai că trupele siriene au continuat să 
înainteze in regiunea înălțimilor Go
lan. recuperind cea mai mare parte 
a sectorului central al acestora. în 
urma unor lupte deosebit de violente 
— transmite agenția United Press 
International. El a anunțat, de ase
menea, că formațiuni de avioane de 
asalt șl bombardiere siriene au ata
cat, luni, posturi de comandă Israe
liene situate in sectorul de nord al 
podișului Golan, indeplinindu-și cu 
succes misiunea.

Pe de altă parte, purtătorul de cu
vint de la Damasc a precizat că for
țele siriene au respins contraatacu
rile lansate luni împotriva lor de 
către efectivele militare israeliene, 
in zona Înălțimilor Golan, mențio-

Declarația-program 
a guvernului grec

ATENA 8 (Corespondență de la 
I. Badea) : Noul guvern al Republi
cii Elene, condus de Spyros Marke- 
zinis, a depus luni jurămîntul in 
fața președintelui Gheorghios Pa
padopoulos.

In declarația-program transmisă 
de posturile de radio și televiziune 
grecești, noul premier al Republicii 
Elene, Spyros Markezinis. s-a anga
jat să convoace cit mai repede posi
bil alegerile generale in scopul con
stituirii unui parlament. în legătură 
cu situația economică a țării. Spyros 
Markezinis a specificat că guvernul 
său este conștient de dificultățile 
cu care este confruntat în acest do
meniu și speră să le depășească cu 
succes.

In ceea ce privește direcțiile poli
ticii externe a noului guvern, pre
mierul Markezinis a afirmat dorința 
de deschidere către toate statele, 
arătind interesul țării sale pentru 
menținerea bunelor relații cu aliații 
săi. De asemenea, șeful guvernului 
grec a declarat că guvernul său va 
continua procesul de îmbunătățire a 
relațiilor Republicii Elene cu țările 
balcanice. Referindu-se, in particu
lar, la relațiile greco-turce, Spyros 
Markezinis s-a pronunțat pentru 
întărirea lor și pe viitor.

Premierul Heath 
prezintă faza a treia a 

programului antiinflaționist
LONDRA 8 (Corespondență de la

N. Piopeanu). Primul ministru brita
nic, Edward Heath, a prezentat, luni, 
în detaliu propunerile privind faza 
a treia a programului guvernamental 
antiinflaționist.

După cum se știe, acest program 
a fost inaugurat in noiembrie anul 
trecut, cind in prima sa fază au fost 
„înghețate*' prețurile, salariile, chi
riile și dividendele. In cea de-a doua 
fază, intrată in vigoare in aprilie 
a.c., s-a impus doar o ..creștere li
mitată a prețurilor și salariilor". Co
rner tind rezultatul acestor două faze, 
care au dus la creșterea vertigi
noasă a prețurilor produselor ali
mentare. săptăminalul ..Tribune" 
scria j „Guvernul incearcă să arunce 
întreaga povară a redresării econo
miei pe spatele celor ce muncesc". 
Și aceasta cu atit mai mult cu cit 
profiturile monopolurilor nu au fost 
prea mult afectate.

Acum, in faza a treia, potrivit de
clarațiilor primului ministru, se ține 
seama de observațiile sindicatelor și 
,.se întărește controlul asupra prețu
rilor", in timp ce pentru salarii se 
promite o majorare ..care să nu 
stimuleze inflația". Șeful guvernului 
britanic a precizat că numai prețul 
laptelui nu va crește. In schimb pre
țurile celorlalte produse agroalimen- 
tare vor marca majorări, deoarece 
.alimentele și materiile prime s-au 
scumpit pretutindeni in lume". 

ntnd câ un mare număr de tancuri 
ale inamicului au fost distruse, iar 
comandantul unei companii de blin
date israeliene a fost capturat. Tot
odată, el a informat câ avioane israe
liene 8U încercat să bombardeze trei 
aerodromuri siriene, dar au fost in
terceptate de avioane de luptă si
riene și de artileria antiaeriană, care 
au provocat inamicului pierderi 
grele.- Potrivit surselor militare si
riene. 35 de avioane israeliene au 
fost distruse in cursul luptelor ae
riene de luni, transmite agenția 
Reuter.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Pos
tul de radio Tel Ăviv, citat de a- 
gențiile Reuter- și France Presse, a 
anunțat că forțele israeliene atacă pe 
toate fronturile. Potrivit postului de 
radio, intre unitățile de blindate 
israeliene, sprijinite de aviație, și 
cele egiptene au loc lupte violente 
in zona Canalului de Suez. Potrivit 
comandamentului militar israelian, 
pontoanele construite de egipteni 
peste Canalul de Suez au fost dis
truse, iar unele unități egiptene au 
fost respinse, transmit agențiile As
sociated Press și Reuter.

Un purtător de cuvint militar israe
lian, citat de agenția France Presse, 
a anunțat că un mare număr de a- 
vioane egiptene au întreprins luni 
dimineața un raid deasupra Sinaiu- 
lui, pentru a bombarda poziții israe
liene. Potrivit surselor israeliene. 15 
avioane egiptene au fost doborite 
luni dimineața in Sinai.

Pe de altă parte, un comunicat mi
litar confirmă că aviația israeliană 
a reluat, luni, atacurile asupra for
țelor siriene din regiunea Golan. Po
trivit unui purtător de cuvint mi
litar, avioane israeliene au bombar
dat cinci aerodromuri siriene, pro
vocind pierderi grele.

Comandamentul israelian, citat de 
agenția Reuter, menționează că „a- 
proape toate trupele siriene de pe 
frontul de nord au fost respinse".

BAGDAD 8 (Agerpres). — Din 
Bagdad, agențiile France Presse și 
Reuter informează că un purtător de 
cuvint militar irakian a făcut cunos
cută in mod oficial hotărîrea Iraku
lui de a plasa trupele militare ira
kiene sub conducerea Comandamen
tului militar egipteano-sirian.

AMMAN 8 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint militar iordanian a 
dat publicității, la Amman, un comu
nicat in care se arată că formații de 
avioane de luptă israeliene au sur
volat, luni, spațiul aerian al Iordaniei. 
Se precizează, de asemenea, că dispo
zitivele de apărare antiaeriană iorda- 
niene au intrat in acțiune, doborînd 
două avioane inamice.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că șase a- 
vioane de vinătoare israeliene. din- 
tr-o formație care avea misiunea să 
bombardeze pozițiile siriene din Go
lan, au survolat, luni, zona sud-estică 
a Libanului, in regiunea Arkoub.

Totodată, agenția Reuter informea
ză, citind surse oficiale libaneze, că 
apărarea antiaeriană libaneză a des
chis focul asupra unei formații de a- 
vioane israeliene care survolau aero
portul internațional din' Beirut, ră
mas deschis aviației civile.

REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ 
pentru combaterea poluării apelor

LONDRA 8 — Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae Piopeanu, transmi
te : La 8 octombrie. la Londra, 
s-au deschis lucrările Conferinței 
internaționale pentru combaterea 
poluării apelor riurilor. mărilor și 
oceanelor, la care participă repre
zentanți din numeroase țări, printre 
care si România.

Scopul conferinței, inițiată de Or
ganizația Consultativă Maritimă In- 
terguvernamentală (I.M.C.O.). este 
să elaboreze o convenție internațio
nală pentru prevenirea poluării a- 
pelor de către nave și un protocol 
de intervenție în marea’ liberă. în

DEZIDERATUL TINERELOR STATE AFRICANE LA NEGOCIERILE CU PIAȚA COMUNĂ 

Relații economice echitabile, in conformitate 
cu principiile suveranității și avantajului reciproc

Consacrată pregătirii viitoarelor 
negocieri dintre Piața comună și ti- 
herele state independente din Africa, 
reuniunea miniștrilor africani ai co
merțului, încheiată zilele trecute la 
Dar Es Salaam, a constituit un succes 
al noilor state de pe continent care 
au reușit să stabilească o platformă 
comună in vederea tratativelor ce vor 
începe la 17 octombrie la Bruxelles. 
Atit întrunirile africane precedente, 
dedicate aceleiași probleme, cit și re
uniunea din capitala Tanzaniei a- 
veau menirea să armonizeze pozițiile 
asociaților potențiali la Comunitatea 
Economică Europeană (C.E.E.) cu cele 
ale țărilor africane care au aderat 
mai demult la Piața comună. Această 
armonizare era necesară, după cum 
subliniază presa africană, din cauza 
unor viziuni diferite ale diverselor 
țări de pe continent asupra politi
cii C.E.E. față de Africa.

După cum se știe, atunci cind s-au 
pus bazele Acordului de la Roma pri
vind crearea Pieței comune, o serie 
de state africane francofone care 
nu-și cuceriseră încă independența 
politică au primit statutul de .aso
ciate" la C.E.E. Prin aceasta se ur
mărea „îmbinarea" resurselor de ma
terii prime din zonele respective cu 
industria „celor șase" fondatori ai 
Pieței comune. Cucerirea indepen
denței de către țările africane, pre
cum și evoluția C.E.E. au modificat, 
in mod substanțial, datele problemei.

ÎN ADUNAREA GENERALĂ 
A NAȚIUNILOR UNITE

chile: Ample acțiuni represive 
antidemocratice

NEW YORK 8. — Trimisul special 
Agerpres, Victor Martalogu, trans
mite : Luni, Adunarea Generală a
O.N.U. și-a întrerupt dezbaterile de 
politică generală pentru a permite 
reprezentanților R. A. Egipt și Siriei 
să-și facă cunoscute punctele de ve
dere ale guvernelor lor in legătură 
cu situația creată In Orientul Mij
lociu. A luat cuvîntul, de asemenea, 
ministrul de externe israelian.

Primul care a urcat Ia tribună n 
fost ministrul de externe adjunct al 
Siriei, Muhammad Zakaria Ismail, 
care, acuzînd Israelul de a fl avut 
inițiativa redeschiderii ostilităților, a 
afirmat că țara sa ee află In legiti
mă apărare. Vorbitorul a declarat 
că Siria cere să se pună capăt ocu
pației israeliene, să fie respectate 
integritatea sa teritorială și dreptul 
la autodeterminare al poporului pa- 
lestinean.

Exercltindu-și dreptul de replică, 
ministrul de externe israelian, Abba 
Eban, a atribuit Egiptului șl Siriei

ÎNTREVEDERI ALE MINISTRULUI
DE EXTERNE AI ROMÂNIEI LA 0. N. D.
NEW YORK 8 (Agerpres). — (Co

respondență de la C. Alexandroaie). 
— Luni, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. conducătorul de
legației țării noastre la lucrările ce
lei de-a 28-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite, a avut o întrevedere cu secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim.

Amintind de convorbirile utile șl 
fructuoase avute, in vara acestui an, 
cu președintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, Kurt 
Waldheim a mulțumit pentru primi
rea făcută la București. Totodată, el 
a evidențiat cursul pozitiv al dez
voltării oooperării dintre România și 
O.N.U.

In cursul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de păreri asupra celor 
mai importante probleme care con
fruntă astăzi organizația și comunita
tea internațională, apreciindu-se că 
numai printr-un efort susținut și 
concertat al tuturor statelor membre, 
in cadrul O.N.U., se poate ajunge lâ 
soluționarea lor pozitivă. Secretarul 
general a exprimat aprecierea sa 
pozitivă față de preocuparea constan
tă a României pentru întărirea rolu
lui Națiunilor Unite In cadrul rela
țiilor internaționale.

In dimineața aceleiași zile, minis
trul de externe al țării noastre a 
avut o întrevedere, la sediul Na
țiunilor Unite din New York, cu 
președintele actualei sesiuni a Adu
nării Generale, Leopoldo Benites, 
reprezentantul permanent al Ecua
dorului la O.N.U.

Cu acest prilej, a fost evocată în
semnătatea deosebită a recentei vi
zite a președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu,

caz de poluare. Ca președinte al 
conferinței a fost ales șeful delega
ției indiene, S. V. Bhave.

In cuvîntul de deschidere. Michael 
Heseltine, șeful Departamentului 
aerospatial și flotei comerciale a 
Marii Britanii, a subliniat ..necesi
tatea adoptării unor măsuri care să 
aoere mediul înconjurător". La rîn- 
dul său. Maurice Strong, directorul 
Programului Națiunilor Unite pen
tru mediul înconjurător, a eviden
țiat preocuparea tuturor statelor ..de 
a preveni poluarea marină si de a 
conserva mediul înconjurător mari
tim".

Astfel, convențiile de asociere sem
nate ulterior la Yaoundă (Camerun) 
au fost adaptate la noua situație, m- 
cluzind satisfacerea unora din re
vendicările tinerelor state, ca, de 
exemplu : facilități pentru desfacerea 
produselor tropicale, compensarea u- 
nor pierderi suferite de asociați la 
exportul materiilor prime. înfăptui
rea unor proiecte economice cu spri
jinul financiar al „celor șase". Apli
carea principiilor și a programelor 
stabilite atunci a cerut un efort sus
ținut din partea țărilor africane, care 
au avut de înfruntat diferite încer
cări de a se ocoli cele convenite și 
a se promova in continuare o poli
tică dezavantajoasă statelor asociate. 
Nu o dată respectivele țări africane 
și-au exprimat nemulțumirea față de 
Încetineala creșterii exporturilor lor 
către țările C.E.E., ca și față de în
târzierile in înfăptuirea unor proiec
te economice ce urmau a fi execu
tate în statele africane.

Apropiata expirare a ultimei con
venții de la Yaoundă și posibilitatea 
asocierii a noi state africane, în spe
cial anglofone, ca urmare a lărgirii 
C.E.E., și, mai ales, prin aderarea An
gliei, sînt considerate de țările afri
cane drept prilejuri pentru unele 
reformulări ale raporturilor cu 
C.E.E. Astfel, după cum au arătat clar 
aceste țări, ele insistă să se acorde

♦ mai multe înlesniri pentru accesul 

vina pentru redeschiderea conflictu
lui. Eban a reafirmat, că Israelul in
sistă pentru angajarea de negocieri 
in vederea determinării unor fron
tiere „sigure și recunoscute". El a 
adăugat că in prezent trebuie oprite 
vărsările de singe.

In intervenția sa, ministrul de ex
terne egiptean. Mohamad Hassan El- 
Zayyat, a declarat că Egiptul a 
furnizat deja numeroase exemple ale 
dorinței sale de a ajunge la o solu
ție pașnică, in special cooperînd cu 
ambasadorul Gunnar Jarring, repre
zentantul special pentru Orientul A- 
propiat al secretarului general el 
O.N.U. Zayyat a apreciat că există 
o legătură indisolubilă între necesi
tatea retragerii forțelor israeliene din 
teritoriile ocupate și încheierea stă
rii de beligerantă In regiune. Minis
trul egiptean a menționat că țara sa 
nu dorește, pentru moment, efec
tuarea de către Adunarea Generală 
a unui examen aprofundat al situa
ției din Orientul Apropiat

In unele state ale Americii Latine, 
Intre care și Ecuador, subliniindu-se 
rezultatele ei pozitive și influenta 
sa deosebită atit asupra relațiilor 
tării noastre cu statele acestui con
tinent, cit și asupra relațiilor inter
naționale în general. De asemenea, 
George Macovescu și Leopoldo Be
nites au făcut un schimb de vederi 
asupra .unora dintre cele mai im
portante probleme internaționale 
înscrise pe agenda celei de-a 28-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

întrevederile ministrului de ex
terne român cu secretarul genetal 
al O.N.U. și președintele sesiunii 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, de lucru.

„APELUL DE LA YOKOSUKA"
DEMONSTRAȚIE DE PROTEST FAȚĂ DE PREZENȚA IN APELE 

JAPONIEI A PORTAVIONULUI AMERICAN „MIDWAV"
TOKIO — (Corespondentă de la 

Fl. Țuiu). Duminică, in portul Yoko
suka, a avut loc o mare demonstra
ție de protest împotriva prezenței in 
apele teritoriale ale Japoniei a port
avionului american „Midway". La 
chemarea partidelor comunist, socia
list și Komeito, precum și a unui nu
măr de 15 organizații antirăzboinice, 
30 000 de persoane au participat la 
mitingul la care au luat cuvîntul 
Masashi Ishibashl, secretar general 
al P.S.J., Mltsuhiro Kaneko, vicepre
ședinte al secretariatului C.C. al

P. S. Japonez preconizează 
naționalizarea sectoarelor 

energetice
TOKțO 8 (Corespondentul Ager

pres transmite). — Partidul Socialist 
Japonez și-a înscris in programul său 
politic naționalizarea centralelor 
electrice particulare, a industriei căr
bunelui, precum și reorganizarea sec
toarelor industriale de prelucrare a 
petrolului și a altor resurse de ener
gie. Acest program are In vedere 
trecerea tuturor sectoarelor indus
triale legate de producția de energie 
in mina statului, pentru a se rațio
naliza pe plan național atât produc
ția, cit și consumul de energie și a 
se evita o eventuală criză de energie.

produselor lor în C.E.E. și să fie spo
rită asistența tehnică și financiară a 
Pieței comune către unele din fos
tele colonii. De aceea, în spiritul 
Cartei Organizației Unității Africa
ne. tinerele state ale continentului 
s-au consultat și de această dată, pre- 
conizind in esență plasarea secreta
riatului administrativ pentru nego
cierile cu Piața comună sub egida 
O.U.A. Această organizație a definit 
la cea de-a 10-a reuniune la niveL 
înalt cadrul general al politicii afri
cane la aceste negocieri. Comentînd 
poziția statelor africane, ziarul vest- 
german „DIE VVELT" scria recent : 
Cu conștiința valorii proprii, carac
teristică pentru tinăra Africă, țările 
continentului negru au dat de înțe
les Bruxellesului că nu sint intere
sate să perpetueze vechile „relații 
speciale", care aveau în vedere anu
mite angajamente politice.

Așadar, negocierile care încep in 
capitala Belgiei și care vor dura mai 
bine de 18 luni se anunță de pe acum 
foarte strinse, mai ales pentru fap
tul că de data aceasta în fața mem
brilor C.E.E. se găsesc țări al căror 
rol in viața internațională se afirmă 
tot mai mult și care Înțeleg să dez
volte cooperarea economică pe baze
le suveranității, egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

Augustin BUMBAC

SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager
pres). — Junta militară din Chile 
continuă să desfășoare ample acțiuni 
represive impotriva adepților Uni
tății Populare. arestări In masă, 
'percheziții și razii, informează agen
țiile internaționale de presă. Șeful 
juntei militare, generalul Augusto 
Pinochet, a reafirmat la postul de 
radio național, controlat de forțele 
armate, că toti cei care vor continua 
să se opună noului regim vor fi îm
pușcat! pe loc, fără nici o judecată. 
Totodată, junta, pentru obținerea 
unor eventuale extrădări, a a- 
nuntat că secretarul general al C.C. 
al Partidului Socialist din Chile, Car
los Altamirano, secretarul general al 
Mișcării pentru Acțiune Populară 
Unitară (M.A.P.U.), Oscar Garreton, 
și secretarul general al Mișcării Re
voluționare de Stingă (M.I.R.), Mi
guel Enriquez — toți trei căutați 
intens de autoritățile militare — vor 
fi judecați, în cazul arestării lor, ca 
infractori de drept comun, sub acu
zația de a fi desfășurat „activități 
subversive". La Valparaiso, cel mai 
mare port chilian, 40 de subofițeri 
și marinari sînt, in prezent, judecați 
de către un tribunal militar pentru 
„tentativă de sedițiune in cadrul for
țelor armate". Surse oficiale citate 
de agenția France Presse au afir
mat că in localitatea Iquique. aflată 
la 1 900 km de capitală, 14 militanți 
ai Unității Populare urmează să fie 
judecați de către un tribunal mili
tar. fiind acuzați de a fi desfășurat 
acțiuni ostile față de noile autorități 
militare.

Reprezentanți ai Partidului Comu
nist din Chile, aflați la Buenos Aires,

Noi atentate 
in Irlanda de Nord
BELFAST 8 (Agerpres). — Dumi

nică, elemente extremiste au comis 
în Irlanda de nord noi atentate cu 
Încărcături explozive. Astfel, in a- 
propierea localității Garvagh, la 80 
kilometri nord-vest de Belfast, un 
important rezervor de apă a fost grav 
avariat, iar pe principala șosea care 
leagă capitala Ulsterului, Belfastul, 
de Dublin, capitala Republicii Ir
landa, atentatorii au distrus. în a- 
propierea frontierei, două oficii va
male, după ce au silit persoanele a- 
flate in interior să evacueze clădi-' 
rile.

P.C.J., și Shinji Kohama, liderul de- 
putaților Komeito din Camera Re
prezentanților, precum și Makoto 
Ichikawa, președintele Sohyo. Vorbi
torii au subliniat că prezența per
manentă a unuia dintre cele mai mari 
portavioane din flota a 7-a a S.U.A.. 
in portul Yokosuka, din apropierea 
capitalei nipone, contribuie la creș
terea tensiunii în Extremul Orient. 
Ichikawa a afirmat că este posibil ca 
acest portavion să transporte arme 
nucleare, ceea ce contravine politicii 
oficiale a Japoniei, care nu permite 
producerea, posesia sau intrarea a- 
cestor arme in Japonia.

Participanții la marea manifestație 
au adoptat o declarație adresată 
președintelui Nixon și premierului 
Tanaka, în care se cere să fie înlă
turate bazele militare americane din 
Japonia și să se anuleze tratatul de 
securitate japono-american.

Totodată, a fost adoptat „Apelul 
de la Yokosuka", prin care partidele 
și organizațiile menționate se adre
sează populației, cerindu-i să se ală
ture și să sprijine campania impo
triva transformării portului Yokosu
ka în „port-casă" pentru portavionul 
„Midway", care este capabil să trans
porte și 6ă folosească arme nucleare.

roma Protejarea 
patrimoniului artistic

„De la muzeul din 
Belluno au dispărut 
tablouri, monede an- 
tice și medalii in va
loare de 800 milioane 
de lire" ; „O întreagă 
statuie de marmură, 
datind din secolul al 
XII-lea, a dispărut 
din plin centrul ora
șului Palermo" ; „De 
la o catedrală .din 
Bergamo s-au furat o- 
biecte de artă in va
loare de un miliard de 
lire" ; „La unul din
tre principalele rpuzee 
ale Genovei a dispă
rut un tablou de Ra
fael, iar la Castel 
Franco, de mai mult 
timp nu se știe nimic 
de o renumită operă 
a Iui Giorgione".

Am enumerat doar 
clteva dintre titlurile 
știrilor ce alimentează 
aproape cotidian „pa
ginile de cronică" ale 
ziarelor italiene. După 
statisticile existente, 
în Italia se înregis
trează anual aproape 
2 000 de dispariții de 
obiecte de artă. Nu
mai din 1968 pină as
tăzi au fost date dis
părute peste 3 000 de 
capodopere. Inestima
bilul patrimoniu * ar
tistic pe care îl pose
dă Italia este însă le
zat și de alti factori. 
Poluarea, alterarea 
din punct de vedere 
urbanistic a „centrelor 
istorice" ale diferite
lor localități, lipsa de 
întreținere, precum șl 
calamitățile naturale 
determină zilnic pier
deri care, pe plan fi

nanciar, sint evaluate 
la circa un miliard de 
lire. O anchetă iniția
tă de institutul „Tec- 
neco" a ajuns la con
cluzia că in ultimii 
patru ani doar 7 la 
sută din patrimoniul 
artistic național a în
registrat diferite ame
liorări, în timp ce 72 
la sută din acesta a 
suferit deteriorări, 
mai mari sau mai 
mici, doar 21 la sută 
din fondul artistic ră- 
minînd nealterat.

Personalități ale 
vieții publice. de- 
putați și senatori, cu- 
noscuți oameni de 
cultură, diferite orga
nizații au lansat in 
decursul ultimilor ani 
numeroase semnale de 
alarmă pentru salva
rea sutelor de mii de 
tablouri, sculpturi, 
vase și mozaicuri ce 
alcătuiesc acest tezaur 
public. Numeroase co
misii de anchetă, in
stituite de diferite or
ganisme, au atras a- 
tenția asupra necesi
tății întocmirii unui 
catalog general al o- 
perelor de artă, sub
liniind, totodată, că 
celor peste 30 000 de 
catedrale, 20 000 de 
castele și palate. 650 
de muzee care adă
postesc însemnate bo
gății artistice le sint 
afectate doar 300 de 
persoane, adică un 
număr egal cu cel al 
personalului muzeului 
„Metropolitan" din 
New York.

au declarat că Rodrigo Rojas, mem
bru supleant al Comisiei Politice a 
C.C. al P.C., și Pascual Barras, 
membru al C.C. al P.C., au fost a- 
restați de către juntă.

Agenția France Presse informea
ză că intr-o vastă regiune situată 
în jurul orașului Valdivia, la circa 
900 km sud de Santiago, forțele ar
mate ale juntei desfășoară veritabile 
operațiuni militare impotriva susți
nătorilor Unității Populare. „Opera
țiuni de curățire" sint întreprinse și 
în pădurea de la Pangulpulli. la poa
lele Anzilor, unde muncitorii fores
tieri au trecut la lupta de guerilă. 
La aceste operațiuni participă a- 
vioane și elicoptere. Deși întreaga 
zonă a fost pusă sub control militar, 
numeroși adepți ai Unității Populare 
au reușit să scape din încercuire in- 
drentîndu-se spre frontiera cu Ar
gentina. peste Auzii Cordilieri. Pos
tul de radio național a anunțat că 
50 de persoane au fost arestate în 
momentul în care încercau să treacă 
frontiera cu Argentina. In sudul 
țârii alte 400 de persoane au fost 
arestate în cursul perchezițiilor. O 
altă operațiune militară, la 600 km 
sud de Santiago, s-a soldat cu ares
tarea altor 35 de susținători ai Uni
tății Populare. Observatorii Dolitici 
din Santiago de Chile apreciază că 
menținerea prelungită a interdicții
lor de circulație sub „pedeapsa cu 
moartea" favorizează execuțiile îm
potriva persoanelor cu orientare de 
stingă.

★
ROMA — 8. La Florența a avut loc 

o adunare, organizată de Partidul 
Socialist Italian, la care au partici
pat reprezentanți ai partidelor socia
liste din numeroase țări europene, 
precum și ai Unității Populare chi
liene. în încheierea manifestării, des
fășurată sub lozinca „împotriva fas
cismului, pentru democrație", a luat 
cuvîntul secretarul general al P.S.I., 
Francesco de Martino. Referindu-se 
la situația din Chile, vorbitorul a 
condamnat junta militară, „care ,a 
instituit un regim de teroare, de sîn- 
geroase persecuții impotriva forțe
lor progresiste reunite în Frontul 
Unității Populare, impotriva unei 
politici de progres, de independență 
națională".
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Un purtător de cuvînt al 
guvernului cipriot “ <ulunta‘ 

că trei persoane, aparținind comuni
tății grecești, arestate duminică lrt 
legătură cu atentatul, eșuat, asupra 
președintelui Makarios, au compărut, 
luni. în fața curții marțiala din Ni
cosia.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R.D.V., 
condusă de Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc, prim-minis- 
tru al Consiliului de Miniștri al
R. D.V., va face o vizită oficială de 
prietenie in R.D.G., in a doua ju
mătate a lunii octombrie.

Secretarul de stat al
S. U.A., Henry Kissinger, a cerut 
Congresului să suprime amendamen
tul Byrd, care, invocind motive de 
securitate, permite Statelor Unite să 
importe crom din Rhodesia, nerespec- 
tind în acest fel rezoluțiile O.N.U. 
privind instituirea embargoului asu
pra produselor rhodesiene.

Președintele Sudanului, 
Gaafar Nimeiri, l-a numit pe gene
ralul Awad Khalafallah în funcțiile

Constatările îngrijo
rătoare și apelurile 
lansate au reținut a- 
tenția noii formațiuni 
guvernamentale, care 
a înființat un minis
ter avind drept prin
cipal obiectiv prote
jarea bunurilor cultu
rale ale Italiei. Pro
iectul de lege respec
tiv urmează să fie 
înaintat parlamentu
lui. Totodată. în scurt 
timp urmează să fie 
creat un „Consiliu su
perior al bunurilor 
culturale", care va o- 
rienta și coordona di
feritele activități din 
acest domeniu. Se au, 
de asemenea, în vede
re utilizarea de ex- 
perți și specialiști, ita
lieni și străini, pentru 
studiu și cercetare, 
precum și o intensă 
campanie de educație 
în școli și, în general, 
in rîndul tineretului. 
Pentru a se realiza o 
adevărată și eficientă 
activitate de conser
vare a bunurilor cul
turale se preconizea
ză concertarea preo
cupărilor a numeroși 
factori — statul, re
giunile, organizațiile 
locale, toate forțele 
culturale, cetățenii. Se 
consideră că astfel va 
putea fi oprit procesul 
de erodare a impre
sionantelor bogății ar
tistice ale Italiei, bo
gății care au intrat de 
mult In patrimoniul 
culturii universale.

Radu BOGDAN

Convorbiri 
sovieto-japoneze
MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 

Kremlin au Început, luni, convorbiri 
sovieto-japoneze. Din partea sovie
tică participă Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosighin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor exter
ne, iar din partea japoneză — Ka- 
kuej Tanaka, primul ministru al Ja
poniei, șl Masayoshi Ohira, ministrul 
afacerilor externe.

După cum relevă .agenția T.A.S.S., 
au fost examinate probleme ale dez
voltării relațiilor sovieto-japoneze șî 
s-a procedat la un schimb de opinii 
în unele probleme actuale ale situa
ției internaționale.

VIENA

Negocieri intre membrii 
0. P.E.C. și companiile 
petroliere occidentale

VIENA 8 (Agerpres). — La sediul 
Organizației Țărilor Exportatoare de 
Petrol (O.P.E.C.) din Viena au înce
put ieri negocierile dintre șase țări 
membre ale organizației — Arabia 
Saudită, Iran, Irak, Abu Dhabi, Ku
weit și Qatar — și reprezentanții a 
13 companii occidentale importatoa
re. in vederea revizuirii acordului da 
la Teheran din 1971 privind prețu
rile produselor petroliere. Alte cinci 
țări membre ale O.P.E.C. — Algeria, 
Indonezia, Libia. Nigeria și Venezue 
la — vor avea separat convorbiri cu 
reprezentanții companiilor. în ace
lași scop.

*
BAGDAD — în urma hotăririi 

privind naționalizarea bunurilor din 
Irak ale societăților „Standard Oii of 
New Jersey" și „Mobil Oii", la Bag
dad a fost anunțată constituirea 
unei comisii de experți pentru sta
bilirea indemnizațiilor ce vor fi plă
tite de către statul irakian celor două 
companii.

de ministru al apărării șî de coman
dant șef al forțelor armate ale ță
rii — informează agenția M.E.N. Pină 
în prezent, funcția de ministru al a- 
părării era asumată de șeful statu
lui.

0 delegație a Comitetului 
chinez pentru promovarea 
comerțului exterior, condus4 
de Uan Yao-tin, președintele comite
tului, a făcut o vizită în Franța, unde 
a avut convorbiri cu privire la pro
movarea relațiilor comerciale dintre 
R. P. Chineză și Franța.

LIP", Ieri s-a întrunit, la Be- 
sanțon, adunarea generală a munci
torilor fabricii de ceasuri „Lip", care 
urmează să se pronunțe asupra tac
ticii ce va fi adoptate pentru a se 
depăși actualul impas al negocierilor 
cu conducerea uzinei.

Douăzeci și unu de stu- 
denți sud-coreeni >irmează iâ 
fie judecați, pentru participare la de
monstrații împotriva regimului Pac 
Cijan Hi. a anunțat, luni, poliția din 
Seul.

Un comunicat °Itcial dat 
blicității la Roma arată că, din cauza 
„situației excepționale create pe pia
ța internațională", exporturile italie
ne de anumiți combustibili vor tre
bui să fie autorizate, in prealabil, de 
Ministerul Comerțului Exterior, li
mitarea pe care o implică această 
măsură urmind să râmînă In vigoa
re pină la, 31 mai 1974.

Rezervele monetare ale 
Germaniei federale au atinSi 
la 30 septembrie, 101,3 miliarde mărci 
vest-germane (circa 42 miliarde do
lari), fiind cu 20,3 miliarde mărci 
mai mari dedt la sfirșitul lunii sep
tembrie 1972, se arată in raportul lu
nar al Băncii centrale de emisiune 
a R.F.G.

TEATRUL DE COMEDIE 
PE SCENELE SUEDEZE
STOCKHOLM 8 (Agerpres). 

— Teatrul de Comedie din. 
București, aflat intr-un turneu 
peste hotare, a prezentat pe 
scena Teatrului municipal din 
Malmd (Suedia) spectacolele 
.,Indienii', „Galy Gay" și „O 
noapte furtunoasă". Presa sue
deză a consacrat cronici elogi
oase, in care s-au subliniat 
calitatea interpretativă remar
cabilă a actorilor români, nive
lul artistic ridicat al teatrului 
din tara noastră.

Ploile torențiale au p™v°- 
cat inundații in mai multe regiuni 
din vestul Turciei. Potrivit primelor 
cifre, 30 de persoane și-au pierdut 
viața și s-au înregistrat importante 
pagube materiale.

Accident aviatic. Din 
vizibilității reduse, un avion s-a lo
vit de o colină și s-a prăbușit lingă 
localitatea argentineană Santiago del 
Estero, la aproximativ 1350 kilome
tri nord-vest de Buenos Aires. Prin
tre cei care și-au pierdut viața In 
acest accident aviatic se află și vice
guvernatorul provinciei Catamarca, 
Râul Sabagh, și alțl cinci înalți func
ționari argentineni.
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