
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1TI-VĂ!

ORGAN AL COMITATULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLIII Nr. 9683 Marți 6 noiembrie 1973 6 PAGINI - 30 BANI

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Arhltecțli au plecat 
de la Suceava mai în* 
țelepțl • Viața noastră, 
munca noastră, sursă 
generoasă pentru repor
tajele televiziunii, apar 
întotdeauna convingă
tor pe micul ecran ?
• Amintirea unui com
pozitor de largă popu
laritate • Retrospecti

va losif Fekete

Cerințe ale unui noiembrie 

prielnic muncii pe șantiere:

STRĂDUINȚĂ
Șl BUNĂ ORGANIZARE

PREGĂTIREA MUNCITORILOR 
CALIFICAȚI PENTRU NOILE 

UNITĂTI INDUSTRIALE, 
sarcină Mamenială situata de unele întreprinderi, 
centrale si chiar ministere la periferia preocupărilor

Numeroase colective 
de întreprinderi raportează 

îndeplinirea planului 
pe primii trei ani ai cincinalului

GRĂBIREA
UTILAJELOR

Astăzi. mai mult ca oricind. in 
condițiile tehnicii și tehnologiilor 
moderne, ale mutațiilor calitative 
care au loc in dezvoltarea produc
ției industriale, asigurarea forței de 
muncă bine pregătită sub aspect 
tehnico-profesional constituie, real
mente, o problemă majoră pentru 
oricare unitate economică. Această 
problemă dobindește dimensiuni și 
trăsături cu totul specifice cind 
este asociată cu intrarea in pro
ducție a noilor fabrici și uzine. 
Bunul mers al activității tinerelor 
unități industriale, pregătirea fa
bricației in așa fel incit producția 
să se desfășoare in condiții norma
le, să se asigure calitatea și nive
lul tehnic al produselor stabilite, 
să se atingă cit mai repede para
metrii proiectați, sint strins legate 
de o preocupare temeinică, din 
vreme, pentru asigurarea și buna 
pregătire a cadrelor necesare. In 
această privință, in cuvintarea 
rostită recent la intilnirea cu acti
vul organizației județene Cluj a 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Ritmul de dezvoltare a 
societății noastre cere o mai mare 
preocupare pentru pregătirea mun
citorilor calificați. In întreaga țară, 
anual, peste 200 de mii de oameni 
ai muncii intră in producție. Tre
buie asigurat ca toți aceștia să do
bândească cunoștințele necesare 
pentru a mintii tehnica modernă 
cu care sint dotate industria și 
agricultura".

Indicațiile secretarului general al 
partidului sintetizează încă o dată, 
cu claritate, cerințele permanente 
și majore in domeniul asigurării 
cu cadre calificate a economiei k_ _ _ _ —__

țării, aflate in continuă dezvoltare 
și modernizare, importanța deose
bită pe care o are factorul uman 
in activitatea productivă a unități
lor economice, necesitatea înfăptui
rii unei concordanțe depline intre 
pregătirea tehnico-profesională a 
noilor contingente de salariați și 
imita tehnicitate a instalațiilor și 
utilajelor cu care acestea vor lucra 
in producție. Se poate spune că 
pregătirea cadrelor calificate con
stituie o componentă importantă a 
planului general dc dezvoltare 
cconomico-socială a țării.

Acționind in lumina acestor sar
cini esențiale, factorii de conducere 
dintr-o serie de ministere econo
mice, centrale industriale și între
prinderi s-au ocupat cu răspun
dere și perseverență, ținind seama 
de nevoile imediate și de perspec
tivă, de pregătirea cadrelor califi
cate necesare in diferite sectoare 
de activitate. în multe întreprin
deri noi au fost asigurate din timp 
nuclee de bază din muncitori cu 
calificare ridicată, a fost recrutat 
numărul de tineri necesar pentru 
pregătirea prin școli profesionale, 
ucenicie la locul de muncă și 
cursuri de calificare de scurtă du
rată. Citeva exemple sint su
gestive in această privință. Pe 
platforma chimică din Săvi- 
nești s-a acționat din timp, or
ganizat pentru pregătirea cadre
lor care urmau să lucreze la in
stalațiile melana IV. relon IV, azot 
IV ș.a. Peste 5 000 de lucrători, 
care au trecut prin diverse forme 
de pregătire sub îndrumarea unor 
specialiști din unitățile existente 
aici, și-au ocupat locul în produc

ție sau așteaptă acest eveniment, 
odată cu consemnarea „debutului1* 
productiv al unităților la care au 
fost repartizați. Asemănător s-au 
petrecut lucrurile și la întreprinde
rea de vagoane din Caracal, uni
tate a cărei virstă se numără în 
luni.

Cu toate aceste experiențe pozi
tive, care sint, bineînțeles, mult 
mai numeroase, in alte întreprin
deri noi se constată serioase ne
ajunsuri, atit sub aspectul recrută
rii cadrelor necesare, cit și sub 
acela al pregătirii și utilizării lor, 
in concordanță cu cerințele produc
ției. Dintr-o analiză efectuată 
intr-o serie de întreprinderi aoar- 
ținind Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele, Minis
terului Industriei Chimice și Mi
nisterului Economici Forestiere și 
Materialelor de Construcții s-a 
desprins lipsa acută a unor impor
tante efective de lăcătuși, sudori, 
cazangii, strungari, turnători, fre- 
zori-rabotori, sculeri, matrițeri, for- 
jori-tratamentișli ș. a. Bunăoară, 
unitatea de azot nr. 5 din 
cadrul Combinatului de îngră
șăminte chimice din Tg. Mureș, 
Uzina de sodă nr. 3 din Govora, 
Fabrica de ventilatoare din Vaslui 
ș.a., au nevoie de citeva mii de 
muncitori bine pregătiți, în timp ce 
o parte din cei angajați, in ultima 
vreme, nu au nici o calificare. La 
fel, intr-o serie de noi intreprin- 
deri din județul Dîmbovița, asigu
rarea neintirziată — așa cum o 
cere producția — a unor importan
te efective de muncitori calificați,

(Continuare în pag. a III-a)

Cifre care semnifică
progrese în editarea 

și tipărirea cărții școlare
O recentă analiză desfășurată la 

Ministerul Educației si Invătămin- 
tului cu comisiile județene de difu
zare a manualelor a scos in eviden
tă faptul că în acest an aprovizio- 
l area școlilor cu cărțile necesare 
s-a făcut în condiții satisfăcătoare : 
majoritatea manualelor au apărut 
la timp si in cantităti suficiente. 
Aceasta a permis ca difuzarea în
tregului tiraj necesar anului școlar 
— cel mai mare tiraj de pină acum 
ajungind la 25 569 000 exemplare, cu 
5 milioane mai mult deciț in anul 
precedent — să inceapă din vreme, 
astfel că. în prima zi de scoală, 
matea majoritate a elevilor au avut, 
gratuit, pe pupitru, întregul set de 
cărți.In același timp. Informațiile ofe
rite cu acest prilej au demonstrat 
utilitatea sporită și. în general, buna 
primire a cărților de școală datori
tă îmbunătățirii conținutului lor di- 
dactico-stiintific. a ilustrației mult 
mai bogate și mai sugestive, a as
pectului lor mai plăcut. Așa, de pil
dă. remarcindu-se că din totalul ce
lor 771 titluri de cărți școlare 111 au 
fost manuale noi. iar 124 au repre
zentat ediții substanțial îmbunătăți
te. s-a apreciat totodată că manuale
le noi, avind texte cu un caracter 
mai sintetic. însoțite de scurte re
zumate fi prevăzute la sCrsitul ca
pitolelor sau al subcapitolelor cu 
întrebări adresate gindirii elevilor, 
se dovedesc a fi mult mai utile stu
diului individual, ca și procesului 
de predare la clasă. Binevenită este, 
de asemenea, inițiativa ca unele 
dintre aceste manuale să cuprindă

și lecturi care, prin frumusețea lor 
literară, stimulează interesul elevi
lor pentru diversele . aspecte ale 
disciplinei studiate. Ceea ce demon
strează o dată in plus că eforturile 
de perfecționare specifice astăzi în
tregului nostru învățămint, cu tot 
ceea ce presupun ele ca sistem, ca 
rigoare, ca metodă, isi află aici, in 
modul în care sint concepute si al
cătuite cărțile de scoală, un punct 
esențial de referință.

Dincolo de utilitatea ei în recar- 
tareâ manualelor pe plan central, 
în sondarea si cristalizarea primelor 
concluzii asupra „probei practice" 
la care au fost supuse cărțile de 
scoală, analiza la care ne-am referit 
arc meritul de a fi precizat citeva 
dintre măsurile concrete fundamen
tale pentru ca producția de carte 
școlară pentru anul 1974—1975 să fie 
încheiată cu mai mult timp înainte 
decit in anii precedenți. Concret, 
este vorba de definitivarea si difu
zarea planului editorial pentru anul 
1974—1975. de elaborarea unui gra
fic cu apariții eșalonate ne luni si 
chiar săptămini. de definitivarea și 
introducerea in procesul de tipări
re a primelor titluri, in asa fel in
cit cel mai tirziu la 1 august 1974 
întreaga activitate editorială să fie 
încheiată. Pe ansamblu, o asemenea 
activitate — după cum ne-o înfățișa, 
intr-o recentă convorbire, tovarășul 
Mihal Roman, redactorul-$ef al E- 
diturii didactice si pedagogice —

Mihal 1ORDĂNESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

129000 tone de oțel 
peste plan

Sîderurgiștii obțin însemnate 
succese in cadrul întrecerii 
pe care o desfășoară pentru 
realizarea cincinalului inainte 
de termen. în primele zece luni 
din acest an au fost puse la 
dispoziția economiei naționale, 
peste prevederile de plan. 129 000 
tone oțel, din care 13 300 tone 
otel aliat. 91 000 tone laminate 
finite pline din oțel. 20 000 tone 
de țevi și alte produse siderur
gice. Potrivit calculelor compa
rative. cantitatea de oțel livrat 
suplimentar reprezintă mai bine 
de jumătate din producția anu
lui 1938. Concomitent, s-a lărgit 
gama mărcilor de oțeluri. Nu
mai Combinatul siderurgic de la

Galați elaborează aproape 130 
mărci de oțel. Paralel, insti
tutele de cercetări, centralele 
industriale și unitățile de pro
ducție desfășoară o amplă ac
tivitate de introducere a pro
gresului tehnic prin asimilarea 
de noi materiale și produse, 
de perfecționarea celor existen- 
t -. Efectul acestora poate fi 
ilustrat de creșterea procentului 
produselor noi sau reproiectate 
in valoarea totală a producției 
globale, pondere care, față de rea
lizările din 1971. va reprezenta 
in 1973 peste 28 la sută, iar la 
sfirșitul cincinalului va depăși 
50 la sută. (Agerpres)

Zilnic, noi și noi co
lective de oameni ai 
muncii din diferite 
părți ale țării anunță 
realizarea sarcinilor 
de plan pe anul in 
curs, an hotăritor pen
tru îndeplinirea cinci
nalului inainte de 
termen. Bilanțurile în
cheiate consemnează, 
de pe acum, impor
tante depășiri ale 
sarcinilor de plan, 
lăsind in același timp 
posibilitatea să se în
trevadă că Dină la 
sfirșitul lunii decem
brie economia națio
nală va primi, supli
mentar, importante 
cantități de produse.

Folosind cu randa
ment sporit utilajele 
și instalațiile miniere, 
precum și timpul de 
lucru, oamenii muncii 
din unitățile economi
ce aparținind centra
lei minereurilor Deva 
au îndeplinit sarcini
le de plan pe primii 
trei ani ai cincinalu
lui. urmînd ca in cele 
două luni care au mai 
rămas pină la sfîrși- 
tul anului să realizeze 
o producție suplimen
tară estimată la 439 
milioane lei. Nume
roase unități. Drintre

care întreprinderile 
miniere Barza. Bocșa 
și Combinatul minier 
Suceava, au înregis
trat, incă de pe acum, 
cantități importante 
de produse in contul 
celui de-al patrulea 
an al cincinalului.

Alte 15 unităti In
dustriale din județul 
Galați, printre care 
laminorul de tablă, 
întreprinderea meca
nică navală, unitățile 
„Textila1* și „11 Iu
nie". au anuntat. de a- 
semenea. îndeplinirea 
planului producției 
globale pe primii trei 
ani ai cincinalului. De 
la începutul lunii no
iembrie. colectivele 
acestor unităti lu
crează în contul anu
lui viitor. Potrivit 
calculelor. ele vor 
realiza o producție de 
laminate, mașini, u- 
tilaje și energie elec
trică in valoare de 
peste 800 milioane lei.

In iudetul Neamț, 
opt întreprinderi In
dustriale au devansat 
cu trei luni si jumă
tate sarcinile prevă
zute pentru primii 
trei ani ai cincinalu
lui. Evaluindu-si po
sibilitățile de care

dispun, colectivele a- 
cestor întreprinderi 
au hotărît ca pină la 
sfirșitul anului să 
realizeze o producție 
suplimentară in va
loare de peste 364 mi
lioane lei.

Preocupări similare 
manifestă colectivul 
uzinei „Semănătoarea" 
din Capitală, care, de 
citeva zile, lucrează 
in contul anului 1974. 
Muncitorii. inginerii 
si tehnicienii acestei 
întreprinderi si-au 
propus ca in decursul 
lunilor noiembrie- 
decembrie să realize
ze peste plan 500 
combine C-12. 350 se
mănători SPC-6. 1 500 
tone piese turnate din 
fontă si numeroase 
alte produse în vaioa- 
re de peste 107 mili
oane lei.

In aceste zile au 
mai raportat îndepli
nirea planului ne pri
mii trei ani ai cinci
nalului colectivele 
Trustului de montai 
chimic București.
Trustului județean de 
construcții Hunedoa
ra, Uzinei de sirmă și 
produse din sirmă 
Buzău, unitățile sil
vice din județul Dolj 
si altele.

In -întreprinderile- agricole de 
stat au început plantările de 
pomi fructiferi, realizîndu-se 
25 la sută din suprafețele prevă
zute in toamna aceasta. Unită
țile din județele Bihor și Olt 
au realizat integral planul plan
tărilor de toamnă.

întreprinderile agricole de 
stat extind anul acesta livezile

fructiferi
pe încă 2 000 ha, mal mblt. de 
90 la sută din această suprafață 
fiind pregătită din vreme, astfel 
că lucrările pot fi în scurt timp 
terminate. Noile plantații se fac 
in cadrul fermelor specializate, 
situate in zonele cu cele mai fa
vorabile condiții pentru pomi
cultură.

(Agerpres)

PENTRU 
MONTĂRII

Cele aproape două luni care au 
mai rămas pînă la sfirșitul anului 
sînt hotăritoare pentru îndeplinirea 
integrală a planului de investiții, 
pentru terminarea și punerea in 
funcțiune a tuturor obiectivelor și 
capacităților prevăzute în planul de 
stat pe 1973. Dezvoltînd experiența 
acumulată in ultimele luni, promo- 
vind noi șî eficiente metode de 
organizare a activității, fiecare zl 
trebuie să marcheze in continuare 
intensificarea ritmului de construc
ție și montaj, prin eforturile comu
ne ale colectivelor de pe șantiere, 
beneficiarilor de investiții, furnizo
rilor de utilaje tehnologice și de 
materiale. Aceasta intrucît în ci
teva săptămini mai sint de realizat 
importante sarcini din planul de 
investiții și de punere in funcțiu
ne pe acest an.

Este adevărat, in 10 luni, pe șan
tierele aparținind Ministerului Con
strucțiilor Industriale s-a realizat 
87,8 la sută din planul anual la 
lucrările de construcții-montaj. Re
zultate bune s-au obținut și pe 
șantierele altor ministere cu sarcini 
de construcții-montaj. Totuși, in 
structura investițiilor realizate s-a 
creat, pe o serie de șantiere, un 
decalaj prea mare între volumul de 
construcții-montaj executat și volu
mul de utilaje montate. In aceste 
condiții, se detașează ca o sarcină 
de prim ordin pentru factorii cu 
răspunderi in acest domeniu - gră
birea montării utilajelor tehnolo
gice pc șantiere. Cu deosebire, se 
impune luarea unor măsuri hotări- 
te, în acest sens, pe un șir de șan
tiere din industria chimică, indus
tria metalurgică și industria ener
giei electrice, unde in aceste luni 
trebuie montat un mare volum de 
utilaje. Toate forțele umane și 
mijloacele tehnice de pe șantiere 
trebuie concentrate pentru asigu
rarea fronturilor de montaj necesa
re și, îndeosebi, Ia capacitățile de 
producție care au asigurate utila
jele tehnologice.

Desigur, intensificarea ritmului 
de montai cere o organizare minu
țioasă a muncii, o acțiune hotărită. 
prin măsuri energice, din partea 
conducerilor de șantiere, pentru 
organizarea montajului în mai 
multe schimburi, pentru scurtarea 
ciclurilor de montai tehnologic, a- 
sigurînd concomitent o calitate 
ireproșabilă a fiecărei lucrări. Tot
odată. tinînd seama de volumul de 
utilaje care a mai rămas de mon- 
fat. ministerele titulare si benefi
ciarii de investiții au datoria de

răspundere de a pune la dispoziția 
șantierelor numărul dc muncitori 
la nivelul programelor stabilite in 
acest scop și de a intensifica efor
turile pentru montarea de utilaje 
cu forte proprii. Este o cerință 
care se pune cu acuitate îndeosebi 
în cazul unor șantiere din indus
tria chimică, construcțiilor de ma
șini erele, economia forestieră fi 
industria materialelor de construc
ții.

Grăbirea montării utilajelor. în
cheierea acestor lucrări depind si 
de sosirea neintirziată pc șantiere 
a utilajelor restante, din care o 
parte sint aferente capacităților cu 
termene de punere in funcțiune în 
acest an. Cu certitudine, in urma 
măsurilor stabilite recent de con
ducerea partidului — subliniate în 
scrisoarea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu primilor secre
tari ai comitetelor județene de 
partid — furnizorii de utilaje teh
nologice isi vor onora ireproșabil, 
sub aspect cantitativ și calitativ, 
obligațiile contractuale ce le au 
fată de șantiere. Livrarea nein
tirziată a utilajelor restante, con
comitent cu cele ale căror termene 
Sint prevăzute pentru aceste ul
time două luni ale anului, trebuie 
să angajeze responsabilitatea co
munistă a tuturor colectivelor din 
întreprinderile furnizoare.

întreaga activitate pentru accele
rarea execuției lucrărilor de in
vestiții trebuie să se afle sub con
ducerea si îndrumarea nemijlocită 
a organelor si organizațiilor de 
partid. Concomitent cu soluționarea 
operativă, la fata locului. împreună 
cu toti factorii răspunzători, a pro
blemelor cu care se confruntă un 
șantier sau altul, organizațiile de 
partid sînt chemate să asigure — 
nrintr-o intensă muncă politică și 
adresîndu-se direct conștiinței con
structorilor și montorilor — o mo
bilizare activă a tuturor în ve
derea grăbirii ritmului de con
strucție și montai pe șantiere, 
dării în funcțiune a tuturor obiec
tivelor prevăzute în planul pe a- 
cest an. Nici un ceas, nici 
o zi să nu fie pierdute, pretutin
deni să se lucreze din plin, cu 
toate forțele si mijloacele, astfel 
îneît. în săptâmînile care au mai 
rămas pină la sfirșitul anului, să 
se obțină maximum de rezultate pe 
șantiere, să se asigure îndeplinirea 
integrală, la toate prevederile sale, 
a planului de investiții pe acest an 
hotăritor pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen.

• Raidul nostru pe șantiere ale chimiei din Gc. rra, 
Pitești și Tg. Mureș

• Alte vești din activitatea constructorilor
ÎN PAGINA A III-A

In cadrul „Proiectului Mureș' se execută ample lucrări de omenajare pentru folosirea rațională a terenurilor și prevenirea efectelor dăunătoare ale inundațiilor Proiectul de ame 
najare complexă se realizează cu asistenta Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare. In fotografie : un aspect pe unul din șantierele de regularizare a bazinului superior al 

Mureșului H

Cum participă cadrele, întregul activ 
de partid și de stat la activitatea educativă?

________ Ne răspunde Andrei CERVENCOVICI,
prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R. '

— Programul de educație co
munistă a maselor adresea
ză o vibrantă chemare acti
viștilor de partid, de stat și, 
deopotrivă, cadrelor de condu
cere din întreprinderi și insti
tuții, de a acționa permanent 
de pe poziția unor militanți po
litici. Cum s-a materializat a- 
ceastă orientare in cadrul or
ganizației județene de partid 
Arad T

— Doresc să precizez că în rîn- 
durile activiștilor noștri de partid 
și de stat. ale cadrelor de 
conducere din unitățile econo
mice ale județului nobtru a gă
sit un larg ecou cerința formu
lată de tovarășul Nicolae Ceausescu 
în expunerea prezentată la Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 : 
„La desfășurarea activității educati
ve. la afirmarea in viată a principi
ilor eticii si echității socialiste este 
necesar să participe in mod susținut 
toate cadrele și întregul activ de 
partid si de stat". Marea majorita
te a cadrelor de partid, de stat și 
din economie acționează cu per
severentă spre a-si însuși ca
litățile ‘ definitorii pentru fizio
nomia cadrelor de conducere din so
cietatea noastră, ca organizatori 
ai înfăptuirii sarcinilor trasate de 
partid in domeniul vieții economico- 
sociale și, in egală măsură, ca mi
litanți de partid șl particjpanți ac
tivi la întreaga muncă de formare 
a conștiinței socialiste a oamenilor

muncii. Ca un amănunt semnifica
tiv in această ordine de idei, se 
poate evoca faptul că peste 350 ase
menea cadre îndeplinesc și sarcina 
de propagandist. Rezultatele pozitive 
obținute in activitatea marii majori
tăți a acestora au drept bază 
competența profesională, temeinica 
pregătire politică, deprinderea mun
cii cu oamenii, capacitatea de a ex
plica limpede și convingător proble
me complexe ale vieții sociale.

Experiența a confirmat astfel că 
numirea acestor cadre la conducerea 
unor cursuri de partid a determinat 
creșterea substanțială a forței de in- 
rlurire a învățămîntului de partid. 
Mai intii, fiindcă sînt strins 
legate de viață, aduc in dez
bateri aspecte și fenomene noi. 
probleme importante văzute prin- 
tr-un orizont mai larg, ceea ce, im
plicit, sporește interesul cursanților 
pentru subiectele abordate. Se cuvine 
subliniat spiritul revoluționar ce își 
găsește expresie în modul viu și ar
gumentat cu care militează pentru 
popularizarea inițiativelor valoroase 
și generalizarea experienței înainta
te, in critica deschisă a lipsurilor și 
neajunsurilor ce mai persistă in ac
tivitatea diferitelor unități, în relie
farea concretă a cauzelor și preci
zarea competentă a responsabilită
ților pentru aceste deficiențe, ca și 
a căilor de înlăturare a acestora. 
In felul acesta, se imprimă dezba
terilor un caracter combativ, dina
mic, cerință pregnant subliniată In

programul adoptat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, 
iar propunerile, sugestiile, obser
vațiile cursanților ajung mai ope
rativ la cel în măsură să Ie soluțio
neze, ceea ce sporește aportul învă- 
țămintului de partid la perfecționa
rea întregii activități.

Mă gindesc, in acest sens, la unele 
dezbateri desfășurate la întreprinde
rea de vagoane sau la Fabrica de 
confecții din Arad, în urma cărora 
cadrele de conducere au Intervenit 
cu promptitudine pentru soluționarea 
unor probleme esențiale ale activită
ții productive. Sau. de pildă, la dez
bateri cum au fost cele desfășurate 
pe teme de etică în orașele Ineu, 
Sebis sau în comuna Seleus. unde 
tocmai fiindcă propagandiștii — se
cretari ai comitetelor orășenești sau 
comunale de partid — au reușit 6ă 
Îmbine armonios problematica teo
retică cu unele aspecte concrete pri
vind înfăptuirea normelor eticii so
cialiste in unitățile economice din 
localitățile respective, dezbaterile au 
avut o puternică înrîurire asupra 
conștiinței oamenilor.

In al doilea rind, un număr sporit 
de cadre de partid, de stat și din 
economie, cu bună pregătire ideolo
gică- și profesională, conduc filialele 
universității serale de marxism
leninism, seminarii teoretice și gru
pe de dezbatere cu intelectualii la 
cabinetele de partid, ceea ce ne-a 
permis să mărim la 21 numărul aces
tor forme superioara al« studiului

ideologic. Cu concursul curent al 
activiștilor și diferitelor cadre de 
conducere, la instruirea periodică a 
propagandiștilor am pUtut organiza 
interesante „mese rotunde", simpozi
oane, sesiuni de comunicări, studii 
și „dezbateri de caz" — cum au fost 
cele despre disciplina de partid, 
disciplina muncii, aprecierea și pro
movarea cadrelor — modalități vii de 
acțiune, care au contribuit substan
țial la îmbunătățirea calitativă a 
pregătirii propagandiștilor.

In sfîrșit, antrenăm sistematic acti
viștii de partid și de stat, cadrele 
de conducere la îndrumarea și con
trolul învățămîntului de partid. 
Concluziile interesante formulate de 
8 asemenea colective, care au îndru
mat in primăvara acestui an studiul 
politico-ideologic în 24 de localități, 
sau cele mai recente, prezentate de 
colectivele care au analizat pregăti
rile pentru deschiderea noului an de 
studiu in invățămîntul de partid, 
au constituit suportul pe care s-au 
fundamentat măsurile adoptate, de 
comitetul județean pentru sporirea 
eficienței învățămîntului de partid.

Dar ar fi, desigur, unilateral dacă 
am sesiza doar aportul pozitiv, s-ar 
putea spune „de sus în jos", marcat 
de participarea cadrelor de partid, 
de stat și economice la munca poli
tică. Se cuvine subliniat și procesul 
invers, respectiv efectul pozitiv pe 
care participarea la aceste forme,
(Continuare în pag. a Il-a)

Noi instalații 
pentru valorificarea 

rezervelor 
de minerale utile
în mai multe zone miniere 

ale țării se află în construcție 
noi instalații pentru valorifica
rea unor noi rezerve de mine
rale utile. In cadrul exploatării 
miniere Cavnic din județul 
Maramureș, de pildă, a început 
execuția a 10 noi lucrări de 
înaintare. Pe șantierul viitoarei 
exploatări de sulf din masivul 
Căliman continuă în ritm sus
ținut lucrările de construcții 
miniere pentru punerea in ex
ploatare a zăcămîntului. iar in 
bazinul Poiana Ruscăi se desfă
șoară o susținută activitate pen
tru crearea unor noi capacități 
destinate sporirii producției de 
minereu de fier. Cu zece zile 
mai devreme au fost încheiate 
și lucrările pentru construcția 
celei de-a cincea linii de flotare 
a minereurilor complexe de la 
mina Gura Băii-Baia Mare. 
Procesul tehnologic al noii in
stalații se bazează pe utilizarea 
filtrelor cu discuri de mare 
productivitate.

în viitor vor fi create aseme
nea instalații și in alte zone 
ale țării, intrucit lucrătorii In
stitutului de cercetări miniere 
din Capitală au definitivat o 
nouă metodă pentru valorifica
rea superioară a minereurilor 
de mangan de Ia exploatarea 
minieră Vatra Dornei și au so
luționat. cu rezultate bune, va
lorificarea banatitelor cuprifere 
de la Moldova Nouă și a șistu
rilor bituminoase de la Anina, 
resurse minerale de o deosebită 
importanță economică.

(Agerpres)
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IFflPTUf
DIVERS

I Puterea 
exemplului

I Dr. Veronica Fedeleș, prcșe- j 
I dința comisiei de Cruce Roșie I

a municipiului Rimnicu-Vilcca, • 
este o neobosită susținătoare a | 
acțiunii de donare onorifică de I

I singe. O obligă dubla calitate: | 
de medic și de activist al socie- . 
tații de Cruce Roșie. Dar dr. I

IV. F. este, totodată, convinsă că | 
cel mai puternic argument in ’ 
acest domeniu este însăși exem- | 
piui personal. Și, consecventă j

I acestui principiu, dr. Veronica • 
I Fedeleș este o neobosită dona- i
■ toarc onorifică, d-sa inrepis- I 
Itrind. recent, ce-a o'e-a 60-a | 

donare de singe in 32 de ani.

Un act de profundă umanila- I

Ite, un convingător exemplu per- I 
sonal, »

I Cunoștințe 
întîmplă- 
toare

| Pe la începutul lunii trecute, I
Alexandru Ureche, pensionar I 

I de invaliditate din Botoșani, in I 
I timp ce călătorea cu trenul spre | 
• Cluj, a făcut cunoștință cu... un I 

necunoscut. Acesta s-a recoman- | 
dat funcționar la Consiliul 
popular județean Botoșani și, I 
aflând că proaspătul său inter- I 
locutor are nevoie de o proteză, • 
s-a oferit să i-o aducă el. I-a I 
notat adresa și, după citeva I

Izile, binevoitorul „funcționar", | 
vizitindu-1 acasă pe A. U., a in- ■ 
casat un aconto de 2 000 lei. Din I 
întâmplare insă, la ieșirea din I 
bloc, s-a intilnit cu căpitanul 1 
de miliție Dumitru Cluci, care, 
din simplă curiozitate, a vrut 
să facă cunoștință cu el. După 
numai 10 minute, spre surprin
derea lui A. U., musafirul său

■ li întorcea vizita, pentru a-și 
I declina adevărata identitate. Se
I numea Aurelian Văculișteanu, 
I locuia în Beiuș. str. Burgundia

Mare 9, nu avea nici o ocupație 
și. prin urmare, nici căderea de 
a se ocupa de proteze. O în-

Itreagă „carte de vizită" pentru 
instanța de judecată. Comple
tată — de această dată — pe

■ fază.

Un „as“ |
■ la stop!
I' Gheorghe Stărioi, șofer pe au- > 

tocamionul 21-DJ-1360, proprie- I 
tatea autobazei Calafat, se lău- | 
da, de la o vreme, că el este 
un as al volanului. Și pentru ! 
că trăia cu impresia că nu este I 
crezut, de curind, a dat o pro- • 
bă. Lntilnindu-se cu Pătru Ne- I 
toiu, din Poiana Mare, s-a an- | 
gajat să-i transporte, pe timpul I 
nopții, un camion cu varză toc- > 
mai în piața din Drobeta Tur- I 
nu-Severin. In punctul Stirmi- | 
na, din județul Mehedinți, un 
lucrător din miliție i-a făcut I 
semn să oprească. Știindu-sa I 
cu musca pe căciulă, G. S. a • 
apăsat pe accelerator. A urmat, 1 
după aceea — timp de peste I 
trei ore — o urmărire întocmai | 
ca în filme. La capătul ei insă . 
i s-a pus stopul de rigoare.

Atenție, 
pietoni!
itn zilele de simbătă si du- I 

minică au fost înregistrate opt * 
accidente de circulație in care I 
au fost implicați pietoni. După | 

cum aflăm de la Direcția circu- 
lație din cadrul I.G.M.. in urma I 
acestor accidente, cinci persoa- I 
ne — dintre care doi copii — ’
și-au pierdut viața, alte cine» I 
— dintre care trei copii — au I 
fost rănite. Cauzele ? Nicolae | 
Oiteanu, in virstă de 40 de ani, . 
din comuna Șelimbâr (Sibiu), a | 
încercat să traverseze șoseaua I 
in fugă fără să se asigure : co
pilul Didel Petcu, in virstă de | 
4 ani, din Bucov (Prahova), ne- I 
supravegheat de părinți, a țișnit I 
cu trotineta in fata unei auto- ■ 
basculante : Valeria Tomos din I

ICluj. trecir.d prin fata unui | 
troleibuz, a apărut brusc înain- 
tea unui autoturism aflat in I 
plină viteză ; in satul Peștiș I

I (Bihor), in timp ce mai multe • 
persoane, aflate la o petrecere, i 
stăteau in mijlocul drumului. I 
au fost surprinse de un auto- | 
camion cu sistemul de frinare . 
defect, condus de șoferul Ni- I 
colae Albis, care se găsea sub I 
influența alcoolului... După cum 
se vede, nici unul din aceste I 
accidente nu se datorește... in- I

Itimplării. De und? concluzia : |
înainte de orice, pietonul tre- . 
buie să se bizuie doar pe pro- I 
pria-i atenție, care-i asigură | 
protecția necesară pe drum.

Perseverența I 
vînătorului

De cind mieii ingrăsătoriei I 
fermei nr. 9 Săliște — din ca- | 
drul I.A.S. Sura Mică (Ju- 
dețul Sibiu) — ajunseseră la I 
greutatea planificată pentru li- I 

Ivrare, ingrijitoril au constatat • 
că in jurul boxelor și-au făcut I 
apariția... urme de lup. Despre I

I acest lucru a aflat și mecani- | 
statorul Gheorghe Mihăilescu, . 
vinător amator. A stat citeva I

1 nopți de veghe cu arma la pi- | 
dor. Intr-o noapte pe la ora 
trei a apărut o lupoaică pe I 
care a răpus-o dintr-un foc. Un I

1 trofeu de care ar fi mindru » 
orice vinător.

IRubrico redoctaîâ de
Dumitru TÎRCOB 
Gneorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinteîi*

Arhitecții au plecat 
de la Suceava mai înțelepți 
Marginalii la o dezbatere pe tema turism-arhitectură-sistematizare

Recent a avut loc la Su
ceava plenara filialei Ioca- 
le a Uniunii arhitecților, 
care și-a propus să dezba
tă sistematizarea turistică 
a județului. Importanța și 
actualitatea temei — subli
niind valoarea excepționa
lă. cu caracter de unicat pe 
plan internațional, a obiec
tivelor turistice din aceas
tă parte a țării — prezența 
unui însemnat număr de 
specialiști din conducerea 
Uniunii arhitecților. din 
Institutele centrale și jude
țene de proiectări și cer
cetare, din invățămintul 
superior de specialitate, a 
unor reprezentanți ai de
partamentelor centrale in
teresate — Ministerul Tu
rismului, Ministerul Co
merțului Interior, Centro- 
coop. Direcția monumen
telor istorice. Biroul de 
turism pentru tineret — ca 
și sprijinul acordat de or
ganele locale de partid și 
de stat, ai căror reprezen
tanți de frunte au partici
pat la plenară, au asigurat 
discuțiilor un bogat conți
nut de idei, de propuneri 
concrete și soluții practice. 
Din toate punctele de ve
dere, acest colocviu al spe
cialiștilor cu factorii de 
decizie merită să fie men
ționat ca un exemplu demn 
de urinat Vom încerca, in 
rindurile de față, să sub
liniem citeva dintre conclu
ziile dezbaterilor purtate 
atit in plen, unde și-au 
expus opiniile un mare nu
măr de vorbitori, cit și pe 
parcursul unei instructive 
vizite documentare sau in 
fața machetelor și planșe
lor expuse cu acest prilej.

Caracterul aparte al po
tențialului turistic al ju
dețului, ale cărui valori de 
virf rezultă dintr-o inega
labilă îmbinare intre splen
dorile peisajului natural 
și farmecul monumentelor 
de arhitectură, a impus 
Ideea că — mai mult decit 
in orice alt loc — dezvol
tarea turismului trebuie 
considerată aici in strînsă 
legătură cu sistematizarea 
teritorială. Ne vom mulțu
mi să consemnăm. în trea
căt, prezența în județ a 
unei zone cu specific bal
near (in jurul orașului Va
tra Dornei) și a alteia cu 
largi posibilități de dez
voltare a turismului mon
tan și a sporturilor de iar
nă (cu centrul la Cimpu- 
lung Moldovenesc).
_ Numărul turiștilor a. cres
cut, în ultirhii șapte ani, pe 
aceste meleaguri, de aproa
pe patru ori ; este de aș
teptat ca ritmul acestei

creșteri să se mențină, in 
continuare, ridicat. Deși se 
află in curs de execuție 
sau proiectare noi construc
ții, se poate face aprecie
rea că sint necesare efor
turi mai susținute — 
pe plan central, dar și 
pe plan local — pentru a 
asigura baza materială ne
cesară pentru deplina pu
nere în valoare a poten
țialului său turistic excep
țional.

Asemenea eforturi ar fi 
cu atit mai binevenite, cu 
cit o importantă premisă a 
unei intense circulații tu
ristice — modernizarea 
traseelor, circuitelor și ac-

țeatța de servicii turistice 
in imediata vecinătate a 
monumentelor istorice sau 
in locuri caracterizate prin 
puritatea peisajului natu
ral. O asemenea practică 
— evidentă de altfel in 
multe zone turistice ale ță
rii — are, printre altele, 
drept consecință defrișarea 
unor importante suprafețe 
de păduri, degradarea, prin 
folosință nechibzuită, a al
tor și altor suprafețe din 
jurul lor. Totul pledează 
pentru concentrarea aces
tor dotări In orașe, acolo 
unde pot fi folosite cu mai 
multă eficiență din punct 
de vedere economic și

în fruntea unei lungi liste de teme la care 
sînt chemați să mediteze specialiștii - 
întrebarea : UNDE AMPLASĂM UNITĂȚILE 
DE CAZARE Șl ALTE CONSTRUCȚII DIN RE
ȚEAUA DE SERVICII TURISTICE PENTRU A 
LE FACE CÎT MAI UTILE Șl A EVITA DEGRA

DAREA PEISAJULUI NATURAL ?

ceselor rutiere — este asi
gurată in proporții însem
nate, chiar integral, pentru 
obiectivele de prim rang, 
iar acțiunea continuă în 
ritm susținut. O mențiune 
specială merită realizatorii 
șoselei Sucevița-Sadova. 
cu excelente trăsături pei
sagistice. In paralel cu ex
tinderea capacității de ca
zare este absolut necesar 
insă, așa cum a reieșit și 
din discuții, să se creeze o 
rețea corespunzătoare de 
servicii turistice complexe, 
înlăturarea decalajului e- 
xistent intre solicitări și 
ofertă. în această privință, 
mr.i ridică și unele proble
me de principiu : funda
mentarea teritorială a stu
diilor de eficiență, dimen
sionarea circulației turistice 
în funcție de capacitățile 
limită de cuprindere ale 
obiectivelor turistice, abor
darea ecologică a studiului, 
pentru a asigura păstrarea 
echilibrului natural, a e- 
chilibrului natură-arhi'ec- 
tnră. a raporturilor optime 
dintre om $i mediul încon
jurător, natural sau con
struit.

Judecind lucrurile într-o 
asemene® viziune nu poate 
fi admisă practica ampla
sării hotelurilor. în general 
a unităților de cazare și a 
altor construcții din re

nii vin intr-o dăună
toare concurență cu valo
rile potențialului turistic. 
In această ordine de idei, 
numeroși vorbitori au a- 
preciat amplasarea plănui
tă a unui motel (beneficiar 
U..T.C.C.) nu departe de zi
durile minăstirii Moldovița 
drept « eroare ; considerăm 
că mai este timp pentru ca 
ea să fie evitată. Totodată, 
a fost subliniată cerința de 
a se respecta peisajul ori
ginar «al monumentelor de 
arhitectură, de a se reîn
tregi ambianța lor auten
tică. în acest sens, s-a so
cotit că înlăturarea caselor 
țărănești din preajma mi
năstirii Voroneț, coborirea 
zidului de nord al incin
tei, aducerea accesului ru
tier și a parcajului (ca și 
la Dragomirna) pînă chiar 
sub ziduri reprezintă in
tervenții neavenite ; din 
fericire, repararea unor 
asemenea greșeli e posi
bilă și nu e foarte cos ti-, 
sitoare.

Multi dintre participanții 
la discuții s-au referit 
chiar la evoluția orașului 
Suceava, care reprezintă 
el însuși un centru turistic 
de mare atracție. Remir- 
cînd dezvoltarea — pe plan 
economic, social și edilitar 
— a municipiului, reușita

multor edificii noi, cu va
loare de veritabile monu
mente ale arhitecturii con
temporane, ci au subliniat 
necesitatea păstrării unui 
echilibru armonios intre 
cele mai bune trăsături ale 
tradiției și contribuția zile
lor noastre. Au stirnit inte
res intenția anunțată de a 
continua restaurarea și 
refacerea — in limita date
lor cunoscute — a Cetății 
de Scaun, ca și a Curții 
Domnești, precum și stu
diile începute pentru pu
nerea in valoare a zonei 
străzilor Karl Marx — 
Ștefan cel Mare, din cen
trul veeni al orașului. Se 
pare insa că amplasarea 
hotelului turistic cu multe 
niveluri „Suceava" nu a in- 
trunil cele mai bune apre
cieri ale ceior prezenți, 
ceva ce ne face să socoam 
oportună — chiar dacă șan
tierul a și fost inaugurat
— reanallzarea-acestui am
plasament, in mai multe 
variante, și chiar repune
rea in discuție a necesită
ții de a se depăși regimul 
mediu de înălțime ai con
strucțiilor noi din centrul 
municipiului. E cunoscută, 
doar, experiența izbutită 
a construirii hotelului „Ar
cașul", cu puține niveiuxi 
care se integrează atit de 
armonios in ansamblu ; nu 
exista nici un motiv, cre
dem, ca acest început bun 
sa nu fie continuat.

Dezbaterile plenarei de 
la Suceava, caracterizate 
printr-o notă vie a luărilor 
de cuvin t, prin confrunta
rea deschisă a opiniilor, iși 
vor dovedi utilitatea in 
măsura in care concluziile 
lor se vor înfăptui. „Ple
căm de aici mai înțelepți"
— a remarcat, in cuvintul 
de încheiere, președintele 
Uniunii arhitecților, prof, 
dr. Cezar Lăzărcscu. Desi
gur, și înțelepciunea e un 
ciștig, și încă unul de preț; 
dar suprema înțelepciune 
este aceea a faptelor, iar 
factorii de decizie, presti
gios reprezentați la plena
ră, sint chemați să o do
vedească. Tot așa cum ar- 
hitecții suceveni, care au 
arătat colegilor veniți din 
întreaga țară de cită în
credere se bucură ei din 
partea organelor locale, 
trebuie să onoreze prilejul, 
cu adevărat exceptional, de 
a-și desfășura activitatea 
intr-un județ de glorie al 
arhitecturii românești prin 
înțelegerea răspunderii lor 
nu 'rfiăi puțin • ieșite rdîh; 
comun.

Arh. Gheorahe 
SAS ARMAN

LA IJ.I.L. ARAD

Noi bunuri de
j larg consum 
ț ARAD (Corespondentul „Scin- 
1 teii". Constantin Slinlon). — 
i Colectivul de muncă de la In- 
l treprinderea județeană de indus- 
.’ trie locală Arad acordă o aten- 
» ție deosebită nu numai sporirii, 
< ci și diversificării bunurilor de 
j consum solicitate de populație, 
î Astfel, celor peste 500 de pro- 
’ duse ale întreprinderii 11 s-au 
ț adăugat, de la începutul anului 
i și pină in prezent, alte 65. ur- 
> mind ca pină la sfirșitul anului 
l să mai fie introduse in fabrica- 
i ție alte 15. Dintre noile produse 
\ rețin atenția mașina de tocat le- 

gume. radiatorul
) o putere de 2 .. .
î mierele cu veloză. noile tipuri 
i de ochelari, rezervoare pentru 
l combustibil lichid etc. De ase- 
/ menea, au fost realizate noi ti- 
) puri de mobilă moderne, aspec- 

luoase, la prețuri convenabile. 
’ Este vorba, printre altele, de ca- 
i mera combinată „Ineris", came- 
’ rele combinate semilustrulte mc- 
i laminate, masa pliantă „Turist", 

un nou tip de pătuț pentru co- 
) pii și altele.
t Prin valorificarea superioară a 
’ resurselor locale, in special a 
l diatomitului de la cariera Mi- 
i nișul de Sus, s-au obținut o se- 
1 ri-e de produse noi, cu caracle- 
l ristici superioare, printre care 
’ cele care vor putea fi folosite 
) pe scară industrială la filtrarea 
i uleiurilor minerale șl vegetale, 
i Totodată, la fabrica „Progresul" 
l a fost introdus in producția de 
. serie primul tip de saboți din 
ț masă plastică pentru vagoanele 
j de călători.

electric cu 
k\V. scru-
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. II î.___________________
l tivitățil- celor 7 cooperative meș- 

teșugărești din municipiu.

LA U.J.C.M. MUREȘ

către populație
î TG. MUREȘ (Corespondentul I 
î „Scinteii", Lorand Dcaki). — Coo- | 

perația meșteșugărească mure-
| șeană și-a sporit in acest an va- I 
f loarea producției marfă și a pre- . 
I stărilor de servicii către popu- 1 
i lație cu peste 50 milioane Iei, | 
i fată de aceeași perioadă a anu- 
j lui trecut. Pe ansamblul uniunii, I 
i planul pe primii trei ani ai cin- , 
’ cinalului a fost realizat incă în

cursul lunii septembrie, creîn- i 
i du-se un avans de peste 100 de 
I zile față de sarcinile cincinalu- 1 
i lui. Se prelimină ca pînă la sfir- | 

șitul anului să se obțină o pro- 
ț ducție marfă suplimentară de I 
L 182 milioane lei. De la tovarășul , 
I Carol Kirăly, președintele 1 
l U.J.C.M., am aflat că se extind | 
i in continuare serviciile către 
1 populație, sporind numărul de I 
1 ateliere de croitorie, îmbrăcă- ,

minte, tricotaje etc. Se preconi- 
| zează Înființarea unui birou de i 
l informații la-Tg. Mureș pentru 
I- orientarea publicului asupra1 ac- >'

• FAPTE
• OPINII
® PROPUNERI

® A cdSGO rOdiiZflrG După electrificarea comunei, darea în 
folosință a noii școli, a căminului cultural, a brutăriei șl a magazinului 
universal, la Cindești-Vranei s-au terminat, recent, lucrările de 
alimentare a satului cu apă potabilă. Bazinul de captare, care are o 
capacitate de circa 40 vagoane, asigură, prin cele 40 de cișmele mon
tate, apa necesară atit consumului casnic, cit și sectorului zootehnic. 
(Profesor Ionică Sava, Cindeștl-Vrancea).

• Ca să ajungă la stația autobuzului orl 18 garâ’ 
muncitorii navetiști și elevii din Jiblea Nouă și Seaca — Călimă- 
ne.ști sînt nevoiți să ocolească zilnic 4 și. respectiv, 9 km. Aceasta 
pentru că nimeni nu se îngrijește să refacă podul plutitor distrus de 
apele Oltului incă de acum 6 luni. (Vlad Dodc. Jiblea — Călimănești, 
județul Vilcea).

® Angajament formal. Cooperativa „Constructorul* din 
Pitești, aparținînd de U.J.C.M.-Argeș, s-a angajat să finiseze, contra 
cost, internatul liceului din comuna Domnești. Lucrările urmau să le 
execute meșterii șantierului din Curtea de Argeș pină la 15 septem
brie a.c. Dar treaba merge... ca-n legenda meșterului Manole. Ce fac 
zidarii respectivi azi. trebuie să repare elevii școlii miine. In conclu
zie. iarna bate la usă. copiii stau in frig, pe șantier activitatea lince- 
zește. iar uniunea județeană... n-aude, nu vede 1 (I. OnicCl — Pitești).

® SUCJSrdm IntrePr^n^er^ județene de transporturi auto ca 
autobuzul care circulă pe ruta Horăsti — Motru — Baia de Aramă 
să plece din Motru la ora 6,30 sau 6,45. in loc de 7,45. astfel ca nave
tiștii — muncitori și elevi — sâ ajungă la Baia de Arama înainte de 
ora 8. De asemenea, plecarea din Baia de Aramă să aibă loc In jurul 
orei 13 sau 13.30. cind elevii ies de la școală. Un astfel de orar ar fi 
în concordantă cu interesele călătorilor. (Ing. Petru Comamcscu, Sec
torul de exploatare Motru. județul Gorj).

© Televizorul cu pricina. Casa de cullurâ»sindicate- 
lor din Ploiești a fost înzestrată, intre altele, cu un televizor. De o 
lună încoace însă sala unde e instalat televizorul a fost ferecată, iar 
accesul telespectatorilor — majoritatea muncitori și elevi — sistat. 
S-a invocat motivul că acolo au loc repetiții de teatru, cor. dansuri 
etc. Dar pentru astfel de activități sint încăperi speciale. In fața 
argumentelor, s-a contraargumentat cu invariabilul motiv : „S-a de
fectat televizorul". Atunci de ce nu 11 repară ? (Constantin S. Ionescu, 
proiectant. Ploiești).

© SflSvClți pCȘtîi ! Uzlna mecanică din Topoloveni, județul 
Argeș, a depozitat 15—20 tone de reziduuri toxice chiar pe malul 
piriului Circiuov. Din cauza ploilor, reziduurile vor fi luate de ape, peș
tele va muri otrăvit, Cîrciuovul va deveni un pîrîu poluat, iar vino
vății... vor rămîne cu vina. Pagubele mai pot fi încă preintimoinate. 
(Emllian Dragnca, maistru la Fabrica de conserve din Topoloveni).

© ÎH tOitll 15 UnitUți are în subordInea sa cooperativa 
de consum din Făcăeni, județul Ialomița — și toate 15 sint slab apro
vizionate, deoarece unitatea respectivă nu dispune in present de nici un 
mijloc de transport. înainte avea in dotare 3 autocamioane, dintre care 
unul cumpărat din fonduri proprii. Acestea au fost repartizate însă coo
perativei de centru din Fetești. Nu s-ar putea oare aproviziona șl coo
perativa din Făcăeni măcar cu propria mașină ? (Constantin Frîncu, 
comuna Făcăeni, județul Ialomița).

o Gestul cooperatoarei. Dln Muza aslonierațlel șl agi- 
tației ce s-au creat la sosirea acceleratului care circula spre Bîrlad. 
mi-am uitat mapa cu acte și o mare sumă de bani pe o bancă, in 
gar.ă .la .ț'ăurei. După citeva zile însă cooperatoarea Floarea Dumitru 

.fdiiws^tulnâătuciftqmuna GalbQnu. Aifoc^uVBrăila,. a predăț^o organelor 
de miliție‘spre a-fnl fi restituită. 11- mulțumesc pe aefeastă cale pen
tru gestul ei frumos. (Gh. Muntcanu, str. G. Ibrăileanu nr. 6, Bîrlad).

DIN BALTA ALBA
La început, cind 

am venit in Bucu
rești. aveam unele în
doieli. Mă gindeam 
unde am să locuiesc, 
unde am să măninc. 
Lar venit aici am gă
sit, pe lingă un câmin 
și o cantină, căldura 
sufletească a celor ce 
mă invațâ meserie, a 
tuturor celor ce se o- 
cupă de noi — tinerii. 

...Cel cu care dis
cutam era un adoles
cent de vreo 16 ani, 
pe numele său Con
stantin liuiuț. îmbră
cat intr-o frumoasă 
salopetă albas viu. dă
dea tircoale meșteru
lui — „nea Ionel", un 
alt tinăr de vreo 26 de 
ani. Cei doi. impreu- 
na cu alți 19 meseriași 
și 6 ucenici, dintre 
care am notat numele 
lui Luscăr Jcnica, Be- 
jan Petre, liabi Mihai, 
Miron Gheorghe, nu 
i-arn intilnit intr-o 
sală de clasă sau in
tr-un laborator șco
lar. I-am intilnit la 
t.locul de producție": 
șantierul modernei 
statii auto-service de 
pe bulevardul L. Să- 
lăjan din cartierul 
Balta Albă. Lucrarea, 
despre care ziarul nos
tru a mai scris, are 
termenul de dare in 
folosința 31 decembrie 
1974, dar conducerea 
cooperativei speră să-l 
devanseze cu... 9 luni. 
Cum anume ?

In primul rind. nu 
prin soluții tehnice 
deosebite, nu prin me
tode constructive a- 
parte. E vorba de o 
inițiativă organizatori
că : s-a încredințat 
construcția obiectivu
lui respectiv unei for
mații compuse in ex
clusivitate din tineri, 
27 la număr : 20 de 
meseriași (proaspeți 
calificați In cooperati
vă prin ucenicie la 
locul de muncă) și 7 
ucenici. Iar conduce

rea lucrării este asi
gurată tot de o tînă- 
ră : inginera stagiară 
Codaș Ermila.

Efectele activității 
acestei brigăzi depă
șesc insă interesele 
imediate ale produc
ției. ale calificării cit 
mai rapide si mai e- 
ficiente a ucenicilor. 
Important este, după 
opinia organizatori
lor. efectul educativ, 
cel de perspectivă, 
faptul că acești tineri 
vor deveni niște me
seriași pricepuți. care 
vor lucra cu conștiin
ciozitate în viitoarea 
lor calitate de mese
riași pentru servirea 
populației. Experi
mentul „celor 27" este 
interesant și din alt 
punct de vedere : la 
șantierul din bd. L. 
Sălăjan au fost crea
te toate condițiile pen
tru ca tinerii ce lu
crează aici să se sim
tă „ca la ei acasă". 
Au la dispoziție dor
mitoare. sală de mese 
pentru servirea hra
nei calde, bibliotecă 
volantă, punct sanitar 
și chiar... un teren de 
volei.

Ambiția fiecărui com
ponent al brigăzii de 
a munci cit mai bine 
și mai mult se reflec
tă și in substanțialele 
depășiri de salarii și 
surplusurile de a- 
proape 25 la sută ale 
indemnizației lunare, 
de 750 lei, a ucenici
lor.

— Cui aparține ini
țiativa creării acestei 
brigăzi ? — l-am_ în
trebat pe ing. 
stantin Trlfan. , . 
grupului de șantiere de 
care aparține con
strucția in discuție.

— Incontestabil, pre
ședintelui cooperati
vei, tovarășul Mitică 
Trandafir, care nu nu
mai că a initiat a- 
ceastă brigadă, 
care vine zilnic

Con- 
șeful

rindul tinerilor de la 
șantierul din L. Sălâ- 
jan. fiind alături 
ei, coordonind și in- 
drumind lucrarea.

Desigur, au fost și 
cazuri de neîncadra- 
re in colectiv, in at
mosfera generală a 
brigăzii. Cum s-a pro
cedat ? Au fost che
mați din provincie pă
rinții tinerilor și li 
s-a adus la cunoștin
ță comportarea fiilor 
lor. Iar cheltuielile de 
transport au fost su
portate... chiar de ti
nerii in culpă.

Conducerea coope
rativei este hotărită să 
extindă sistemul. De 
altfel, la devansările 
de termen pe care și 
le-a propus pentru ce
lelalte obiective — 
complexul de servire 
de pe bulevardul Baba 
Novac, spatiile de pro
ducție ale cooperati
vei „Munca invalizi
lor". blocurile de lo
cuințe ale cooperati
vei din platforma Mi
litari — cooperativa 
are in vedere genera
lizarea experienței de 
la șantierul din L. Să- 
lăjan.

— Totodată, apre
ciez ajutorul de care 
am beneficiat și spe
răm că vom beneficia 
in continuare din par
tea uniunii noastre 
municipale și a con
ducerii UCECOM care 
s-au interesat îndea
proape de evoluția lu
crărilor noastre. în- 
drumindu-ne și spri- 
jinindu-ne continuu — 
ne-a declarat preșe
dintele cooperativei. 
Mitică Trandafir. Cit 
privește grupul „ce
lor 27", așteptăm ca 
și alți tineri, care do
resc să se califice în 
meseria de construc
tor. să vină să se a- 
lăture „brigăzii" noas
tre experimentale.
MIhaf IONESCU

de

j Obligațiuni C. E. C. la valoarea nominală
1
1

Ca in fiecare lună, și in luna 
noiembrie, pină in ziua de 10, 

< unitățile Casei de Economii și 
1 ' Consemnatiuni și unitățile poș- 
l tale din Întreaga țară vind obll- 
’ gațiuni C.E.C. la valoarea lor 
\ nominală. Lunar, prin trageri la 

sorți, posesorilor de obligațiuni1
L

C.E.C. li se acordă importante 
cișliguri in bani cu valori de 
100 000 de lei. 75 000 de lei. 50 000 
de lei etc. La fiecare tragere 
la sorți se acordă 4 109 ciștlguri 
in sumă totală de 4 180 000 de 
lei.

I 
\ 
\ 
\ 
\

\

Excursii 
cu tarife
reduse

Toate oficiile județene de tu
rism organizează, în această pe
rioadă, excursii cu tarife reduse 
pe diferite itinerare, cu vizita
rea celor mai atractive zone 
turistice din țață. Transportul 
se face cu autocare conforta
bile, iar cazarea in cele mai 
elegante hoteluri din localitățile 
ce se vor vizita.

La cererea întreprinderilor și 
instituțiilor, se pot organiza 
excursii pe perioade și itinera
re diferite, în funcție de soli
citări.

Informații și înscrieri — la 
sediile oficiilor județene de tu
rism și la filialele întreprinde
rii de turism, hoteluri șl restau
rante din București.

(Urmare din pag. I)

contactul mai larg, mai sistematic 
cu oamenii muncii, cu problemele și 
preocupările lor il au asupra cadre
lor. asupra dezvoltării în conti
nuare a trăsăturilor lor de mi- 
litanți revoluționari, de activiști po
litici legați de viață. Rezultatele sint 
astfel de două ori pozitive — și pen
tru unii și pentru ceilalți.

Trebuie inșâ spus .că, din păcate, 
calitatea muncii propagandistice des
fășurate de unele cadre de conduce
re nu se ridică întotdeauna la nive
lul dorit. Planificarea necorespunză
toare a activității ii face pe unii 
să-și amine expunerile și dezbateri
le sau să-și trimită înlocuitori, nu 
intotdeauna bine pregătiți. Vom pune 
însă capăt unor asemenea situații.

— Străbatem o perioadă, de 
puternică efervescență politi
că ; cu o mare frecvență apar 
importante documente de par
tid, se iau măsuri de deosebită 
însemnătate pentru perfecționa
rea întregii activități economi- 
co-sociale. Se înțelege, ele tre
buie explicate operativ oame
nilor muncii. Ce contribuție 
aduc cadrele de conducere din 
economie, activiștii de partid 
și de stat la popularizarea a- 
cestor documente ?

— Necesitatea de a asigura expli
carea temeinică a importanței și mo
tivațiilor acestor măsuri, imperativ 
subliniat nu o dată in cuvîntările 
secretarului general al partidului 
nostru, in alte documente de 
partid, ne-a determinat să ex
tindem propaganda prin confe
rințe, să imprimăm un carac
ter sistematic întâlnirilor cu oa
menii muncii — și am reușit să o 
facem tocmai prin atragerea unui 
număr sporit de activiști, de cadre 
de conducere din diferite sectoare. 
Aproape trei sferturi din membrii 
corpului de lectori ai comitetului ju
dețean sint activiști de partid, de 
stat și din economie. Imediat după 
apariția unul document de partid 
important, lectorii merg in întreprin
deri. pe șantiere, la sate, se intil- 
nesc cu oamenii, dau răspunsuri la 
Întrebările acestora. în acest an, de

pildă, lectorii noștri au susținut pes
te 450 de conferințe și consultații, 
la care au participat 38 000 de 
oameni, au dat răspunsuri la 
întrebările acestora.*

Paralel cu aceste acțiuni organiza
te la nivelul comitetului județean, 
urmărim atragerea tuturor cadrelor 
de conducere din uzine, de pe șan
tiere, din comune la desfășurarea 
— ca să zic așa „pe plan local" — a 
propagandei prin conferințe. Zeci de 
conducători ai procesului de pro-

de partid sau prin pregătirea 
unei conferințe...

— într-adevăr, nu a dispărut men
talitatea potrivit căreia măsurile 
tehnico-administrative ar putea su
plini munca politică, după cifra mai 
persistă la unii părerea că probleme
le educării comuniste ar fi de resor
tul exclusiv al activiștilor de partid. 
In cadrul întreprinderii pentru va
lorificarea și industrializarea legu
melor, la Depozitul central din A-

Cum participă activul de partid 
și de stat la activitatea educativă?

schimbul, să vină cu 5 minute nțai 
devreme, cei care predau să plece cu 
5 minute mai tîrziu. Conducerea fa
bricii a preferat, și pe bună drepta
te, calea convingerii politice — prin 
discuții cu oamenii. îmbrățișată 
cu elan și convingere de întregul 
colectiv, inițiativa și-a vădit din 
plin utilitatea. Aș dori să mențio
nez că tocmai prin antrenarea fie
cărui comunist și, în primul rind, a 
activiștilor de partid și de stat, a 
cadrelor de conducere din economie, 
la popularizarea și aplicarea Iniția
tivei „Fiecare cetățean al județului 
Arad — un bun proprietar, gospo
dar și producător socialist", s-au ob
ținut în acest an economii de 4,5 
milioane lei,, numai pe scama gos
podăririi judicioase a materiilor 
prime și materialelor.

— Credem că veți fi de acord 
că uneori trebuie... lămuriți 
chiar și anumiți activiști, care 
socotesc că munca poîitico-e- 
ducativă ar intra doar in atri
buțiile secției de propagandă 
sau ale cabinetelor de partid...

ducție, de la întreprinderea de 
strunguri, întreprinderea de vagoane 
sau întreprinderea textilă din Arad, 
numeroși activiști de partid și de 
stat din comunele Săvlrșin, Pecica, 
Șiria etc. sînt lectori ai comitetelor 
de partid respective, au susținut ex
puneri șl consultații privind proble
matica majoră a documentelor ple
narelor din 28 februarie — 2 martie 
și din 18—19 iunie 1973 ale C.C. 
al P.C.R. in strînsă legătură cu sar
cinile specifice ale unităților respec
tive. Precizăm că prin conferințe nu 
înțelegem expuneri scolastice, prele
geri „de la catedră", ci prileluri de 
dezbatere vie. de discuții și schim
buri reciproce de păreri.

— In cursul discuțiilor pur
tate in citeva întreprinderi a 
reieșit că unele cadre de con
ducere din economie mai consi
deră că și-au ..epuizat" îndato
ririle ce le revin ca militanțl 
politici prin prezența, o dată pe 
lună, la conducerea unui curș

rad, de pildă, fosta conducere admi
nistrativă n-a înțeles că felul cum 
sint gospodărite materialele reflectă 
in fapt nivelul de conștiință al fie
căruia și că numai prin dispoziții, 
avertismente și sancțiuni nu vor fi 
închise canalele risipei.

Se pot da. desigur, alte exemple 
— și ele nu ar fi deloc puține — 
care să pună în lumină și reversul 
acestei mentalități. Semnificativ in 
acest sens mi se pare exemplul în
treprinderii de vagoane dlh Arad, 
unde în urma unul asemenea „apel 
la conștiință", s-a născut aici o ini
țiativă cu larg ecou — schimbul de 
onoare al tineretului — prin care ti
nerii s-au angajat ca. prin folosirea 
judicioasă a timpului de lucru și 
materiilor prime, să contribuie la 
recuperarea restantelor în înfăptui
rea sarcinilor de plan.- Sau cel de la 
Fabrica de confecții unde a apărut o 
inițiativă — preluarea schimbu
lui din mers. Desigur, generaliza
rea aplicării Inițiativei putea fi 
realizată printr-o simplă dispoziție 
administrativă: cei care preiau

— pa, intr-adevăr, ne mai lntîlnim 
uneori cu purtători ai unor aseme
nea mentalități. Tocmai neglijarea 
îndatoririi de a acorda sprijin muncii 
politico-educative explică faptul că, 
deși activiștii comitetului județean de 
partid vin adesea in întreprinderi ca 
„7 Noiembrie", „Progresul". „Electro- 
melai" Lipova, la I.A.S. Chisin«u- 
Crlș, C.A.P. Gurahonț sau Sagu ac
tivitatea agitatorilor mai are aci un 
caracter formal, gazetele de perete 
conțin articole generale ori festiviste, 
nu s-a reușit imprimarea unui spirit 
combativ invătămîntulul de partid.

Zilele trecute. în cadrul plenarei 
comitetului țudetean de partid con
sacrate analizării modului in care 
organele si organizațiile de partid 
d.aur,^iata hotăririlor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971 s-a 
dezbătut, intr-un spirit de înaltă 
exigentă, critic si autocritic, si a- 
ceastă latură a muncii noastre, ac- 
centulndu-se asupra răspunderii ce 
revine fiecărui activist de partid, 
fiecărui cadru de conducere In reali
zarea programului de educație co
munistă a maselor.

Silviu ACHIM
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Investițiile-preocupare de cea mai stringentă actualitate
ClND ȘANTIERELE CHIMIEI N-AE

DESTULE VALENȚE
Exigențele care se ridică in momentul do față pe un șir de șan

tiere din industria chimică sint mari. Cu atit mai mari, cu cit rezul
tatele înregistrate pină in prezent nu pot fi considerate peste tot ca 
satisfăcătoare. Din diferite motive, zeci de capacități și instalații noi, 
ce trebuiau la ora actuală să producă, se găsesc încă in faza de șan
tier. Alic capacități ce urmează să fie date in exploatare, pină la sfir- 
șitul anului, nu întrunesc Jncă toate condițiile necesare debutului lor 
Industrials Neajunsurile care au generat această situație sint binecunos
cute. Nu o dată, pe șantierele in cauză sau la Ministerul Industriei 
Chimice, ele au fost analizate de factorii responsabili, stabilindu-se 
planuri dc acțiune pentru Înlăturarea tuturor dificultăților semnalate. 
Cum și cu ce eficiență practică se materializează măsurile stabilite ? 
Iată co ne-am propus să urmărim, la fața locului, pe unele șantiere 
ale chimiei.

ORGANIZATORICE

GOVORA, 57 je zj|e cîștigate. Feli-

crările ce ne revin. Pină în 
prezent au fost puse sub tensiune 
toate instalațiile, iar motoarele e- 
lectrice au fost rodate in gol, multe 
dintre ele fiind predate beneficia
rului pentru spălare". Instalațiile 
de piroliză II, de polietilenă de 
loasă presiune, de benzen din to- 
luen, de etilbcnzen au intrat, la 
rindul lor, in etapa finală de exe
cuție.

Din păcate, cu totul altfel se pre
zintă lucrurile la instalațiile dc sti- 
ren, de copolimcri stircnici și de 
tzotriazodon. La prima investiție 
menționată, ritmul de lucru a 
slăbit considerabil datorită lipsei 
unui important volum de utilaje, 
neexpediate la termen de intreprin-

derea „Independența" din Sibiu 
și întreprinderea utilaj chimic din 
Ploiești. Mari întirzicri în livrarea 
de utilaje se anunță șl pentru in
stalațiile de copolimeri stirenicl, de 
lzotriazodon, ceea ce amenință se
rios respectarea datei lor de punere 
in funcțiune. Revirimentul aștep
tat pe aceste șantiere importante 
trebuie să se producă cu rapiditate, 
Stă în putercă factorilor dc decizie 
care colaborează pe această plat
formă — constructori, beneficiari, 
furnizori de utilaje tehnologice — 
să acționeze ferm, să respecte 
termenele stabilite in comun pen
tru terminarea in timp util a tu
turor lucrărilor, astfel incit toate 
noile instalații să intre grabnic in 
producție.

Nu o dată echipa de montori formată din Nicolae Săvuică, Radu Nicolae și leremia Lungu și-a afir
mat măiestria profesională pe șantierul de pxtindere a unor obiective de la uzina „23 August" din București 
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citări constructorilor, felicitări beneficiarului!
Cu 67 de zile mai devreme, față 

de termenul stabilit prin planul de 
stat, a intrat în probe tehnologice 
prima linie de fabricație a Uzinei 
de sodă nr. 3 din Govora. în 
scurtarea duratei de execuție a 
noii linii tehnologice, meritul revi
ne deopotrivă constructorului și be
neficiarului — primului pentru rit
mul intens și calitatea lucrărilor de 
construcții-montaj realizate, iar ce
luilalt pentru sprijinul activ acor
dat, atit prin asigurarea utilajelor 
tehnologice și a materialelor de 
construcții, cit și prin participarea 
masivă la încheierea lucrărilor de 
Instalații.

— Timp de aproape 4 luni de zile 
— ne spunea ing. Vaslle Săvulescu, 
directorul uzinei — circa 800 de 
muncitori, maiștri, tehnicieni și in
gineri, practic întregul nostru co
lectiv de muncă, a participat efec
tiv la montaj. Tot nouă ne-a reve
nit sarcina să urmărim modul în 
care se derulează majoritatea pro
belor hidraulice și mecanice la 
noile instalații. în acest fel. con
structorii și montorii au avut crea
te condiții să se ocupe de termi
narea celorlalte lucrări.

PITEȘTI: Apelul constructorilor n-a avut
ecou la Sibiu și Ploiești. îl repetăm: LIVRAȚI

URGENT UTILAJELE!
După opinia tov. Nicolae Veza, 

director al Trustului de construcții 
industriale Pitești, un număr dc 10 
instalații de primă mărime, situate 
pe platforma petrochimică piteștea- 
nă, pot intra în funcțiune, în cel 
mai scurt timp, cu condiția să fie 
asigurate fără intirzierc utilajele 
tehnologice și materialele de con
strucție restante.

La Rafinăria nr. 2, lucrările de la 
instalațiile de reducere a viscozi- 

V

Pe baza programului stabilit, 
probele tehnologice urmează să se 
efectueze și să se încheie pină la 
data dc 20 noiembrie a.c. In timpul 
probelor, echipe speciale de lăcă- 
tuși-mecanici, organizate in mal 
multe schimburi, urmăresc îndea
proape modul de iuncționare a 
instalațiilor, intervin cu promptitu
dine pentru înlăturarea eventuale
lor deficiențe constatate. Un alt 
program, elaborat de conducerea 
uzinei, cuprinde toate măsurile de 
care depind ..demarajul" industrial 
și atingerea parametrilor proiectați, 
pină la sfirșitul acestui an, ceea 
ce Înseamnă o reducere a perioa
dei aferente de aproape 12 luni.

Directorul uzinei ne asigură că, 
din prima zi a anului viitor, 
această linie dc fabricație va func
ționa ia capacitatea proiectată. In 
acest scop insă este necesar ca 
constructorul să-și mobilizeze mal 
mult forțele pentru terminarea ne- 
întîrziată a ultimelor lucrări de la 
instalația de calcinare a sodei și să 
predea beneficiarului atît calcina- 
toarele, cit și liniile de transport al 
sodei de la secția de ambalare.

tății, de distilare in zid, de cracare 
catalitică și de fabricare a bitumu
lui se află intr-un stadiu avansat 
de execuție. întregul echipament 
tehnologic este montat, urmind ca 
în citeva zile să fie începute probe
le tehnologice. „Intr-adevăr, mon
torii au creat toate fronturile de 
lucru necesare, ne spune inginerul 
Adrian Ștefan, șeful lotului de In
stalații electrice și, peste citeva 
zile, șl noi vom termina lu-

TG-MUREȘ: Resemnarea în orice Vești din activitatea constructorilor
împrejurare aduce pagubă. Cu atit mai mult

în construcții
în pofida promisiunilor frecvente 

făcute de către constructor, la 
Instalația de îngrășăminte complexe 
— NPK — din cadrul Combinatu
lui do îngrășăminte chimice Tg. 
Mureș, stadiile actuale de execu
ție rămin, în continuare, necores
punzătoare. La hala de fabricație 
este terminată doar structura de 
rezistență. La turnurile dc granu- 
lare n-a fost începută incă mon
tarea confecțiilor metalice, deși 
pregătirile aferente sint terminate.

Neajunsurile ce stăruie in orga
nizarea execuției lucrărilor de 
construcții-montaj de către Trustul 
de construcții industriale din Cluj 
grevează, in primul rind. asupra 
vitezei de montaj tehnologic. Circa 
2 000 tone de mașini și instalații 
se află in stoc, de luni de zile, da
torită lipsei fronturilor de montai.

Cu toate acestea, în locul măsu
rilor de. îmbunătățire radicală a 
execuției lucrărilor, constructorul 
a început să-si facă diverse calcu
le privind volumul restantelor pe 
care le va înregistra la sfirșitul 
anului. Un punct de vedere inac
ceptabil. cu grave repercusiuni a- 
supra ritmului de finalizare a a- 
cestei imDortante investiții.. De a- 
cee'a se impune ca in zilele urmă
toare beneficiarul dar. mai ales, 
constructorul, să treacă cu hotărire 
Ia aplicarea măsurilor cerute de 
redresarea situației la acest obiec
tiv. E vorba. în primul rind. de o 
organizare corespunzătoare a exe
cuției. prin snorirea efectivelor de 
muncitori calificați si îmbunătăți
rea modului de folosire a celor 
existenti.

Este adevărat, in cursul lunii 
octombrie au fost angajați pe șan
tier circa 100 de muncitori cali
ficați. dar trebuie limpede înțeles 
că acest număr este insuficient 
pentru a se asigura un ritm de lu
cru corespunzător. Dacă nu se iau 
măsuri hotărite si urgente pentru 
completarea efectivelor actuale, e- 
xistă pericolul să nu se creeze con

dițiile necesare pentru montarea 
tuturor utilajelor aflate in stoc. 
Eforturile depuse de montor — 
Trustul de montaj pentru utilaj 
chimic din București — pentru a 
„comprima" durata unor operații 
trebuie sprijinite cu toată energia 
de către constructor si beneficiar. 
Măsurile luate de aceștia în ultima 
vreme si anume organizarea mai 
rațională a lucrului pe șantier, ur
mărirea modului in care îsi înde
plinesc obligațiile subantreorizele. 
constituie un început ce se cere 
continuat și întărit prin alte mă
suri mai eficiente.

★
Raidul nostru arată că intensifi

carea ritmului de lucru pe șantie
rele din industria chimică repre
zintă o cerință pe deplin realiza
bilă. Aceasta impune insă uni
rea eforturilor beneficiarilor de 
investiții, constructorilor si mon- 
torilor. în scocul folosirii iudi- 
cioase a utilalelor. materialelor si 
a timpului de muncă pentru ur
gentarea terminării lucrărilor, mai 
ales pe șantierele cu termene de 
finalizare în acest an. Exigente la 
fel de mari se pun si în fata fur
nizorilor de utilaje, chemați să 
lichideze .restantele existente-, sa 
asigure livrarea neîntîrziată a tu
turor utilajelor necesare. Amploa
rea planului de investiții in aceas
tă ramură nu îngăduie nici un mo
ment de relaxare pe șantiere, nici 
o clipă de slăbire a ritmului de 
lucru, nici o încălcare a termene
lor de livrare a utilajelor tehnolo
gice. Râmine ca factorii amintiți 
să intervină imediat, cu măsuri 
hotărite. pentru a determina rapid 
revirimentul așteptat, pentru res
pectarea termenelor de intrare în 
funcțiune a noilor capacități.

Cristian ANTONESCU 
Gheorqhe CÎRSTEA 
Lorand DEAK1 
ion STANC1U 

în unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale 
Realizat: 83 la sută din 
planul anual de investiții

Potrivit datelor centralizate de 
Ministerul Construcțiilor Industri
ale, cele 18 mari unități speciali
zate — trusturi de construcții și în
treprinderi de montaj și de insta
lații — au realizat, în primele 10 
luni, aproape 88 la sută din planul 
anual. Producția suplimentară ob
ținută in această perioadă se ridică 
la mai mult de 300 milioane lei, 
premisă care va permite, construc
torilor și montorilor de pe șantie
rele de investiții ale țării să reali
zeze, înainte de termen, planul 
ahual valoric de construcții-montaj.

Dato-rită ritmului inalt de execu
ție, însuflețirii in muncă generate 
de chemarea adresată, la începutul 
lunii august, de secretarul general 
al partidului, restanțele ce se mai 
semnalau la acea dată pe șantie
rele unora dintre construcții au 
fost recuperate in cea mai mare 
parte, punindu-se pină acum in 
funcțiune — integral sau parțial — 
un număr de 397 noi capacități de 
producție in industria metalurgică, 
în construcțiile de mașini, in chimie, 
in ramura materialelor de con
strucții și in alte domenii. Numai 

fin- uJttfna»lună au intrat in circtri— • 
țuj;-eqonomkv printre altele,, noi.., 
capacități la Fabrica de utilaje șț 
piese'de schimb din Botoșani, la 
Uzina de aluminiu din Slatina, trei 
linii de azbociment in cadrul com
binatelor de materiale de con
strucții Aleșd și Medgidia, obiecti
ve importante la Fabrica de sti
clărie de menaj de la 'Dorohoi. 
Combinatul de fire sintetice din 
Iași și alte întreprinderi.

Cel mal mare volum de lucrări a 
fost realizat de colectivele trustu
rilor de construcții industriale Iași, 
Pitești, Constanța și București, care 
au realizat mai mult de 90 la sută 
din planul anual. Lucrătorii gru
pului de șantiere de pe platforma 
siderurgică de la Tirgoviște au ho- 
tărit . să declare luna noiembrie 

drept lună decisivă pentru devan
sarea termenelor de construcție a 
primelor obiective. Ca atare, ei 
speră să pună in funcțiune o serie 
de capacități ale oțelăriei electrice 
și forjei de blocuri și bare cu 30 de 
zile înainte de termen, realizind un 
volum de construcții-montaj eva
luat la 10 milioane lei. De remarcat 
că toate unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale obțin — 
la această dată — realizări peste 
sarcinile la zi ale planului anual 
de construcții-montaj. (Agerpres)

Peste plan lucrări în va
loare de 20 milioane lei

DROBETA TURNU-SEVERIN 
(Corespondentul ..Sclnteii". Virgil 
Tătarul. — Constructorii din ca
drul Grupului de șantiere con
strucții căi ferate din Drobeta Tur- 
nu-Severin. care îsi desfășoară ac
tivitatea pe raza a 8 județe, au 
luat pînă acum un substanțial a- 
vans în realizarea mal devreme a 
obiectivelor din actualul cincinal. 
Bilanțul realizărilor pe 10 luni 
consemnează un succes de presti
giu : realizarea cu aproape 3 luni 
mai devreme, a prevederilor ini
țiale de plan pe întregul an. Pină 
la această da»ă au fost nredate 
beneficiarilor 32 obiective, din care 
unele cu mult în avans. Astfel, 
lucrările de consolidare versanti, 
din zona1 liniei ferate Gura Văii, 
au fost • terminate'’ cu 30 de 'iitp? 
înainte de expirarea termenului 
prevăzut; la o altă lucrare — pro
tecția liniei ferate Bumbesti—Live- 
zeni avansul a fost de 70 de zile. 
Pînă în prezent, constructorii din 
cadrul acestui grun de șantiere au 
realizat peste prevederile inițiale 
de plan pe acest an un volum de 
lucrări în valoare de aproape 20 
milioane lei.

Un avans de aproape 
două luni

VASLUI (Corespondentul „Scîn- 
teii“. Vasile Iancu). — Pe platfor
ma industrială a Vasluiului se 

construiește o nouă întreprindere, 
fabrica de ventilatoare si instalații 
de ventilație. Pină la începutul a- 
cestei luni, constructorii șantie
rului nr. 4 al Trustului de con
strucții industriale — Iași. îm
preună cu beneficiarii, au realizat 
99.3 la sută din planul anual de 
investiții, ceea ce înseamnă un a- 
vans net de aproape 2 luni. în a- 
ceste zile, eforturile constructori
lor sint concentrate asupra de
finitivării lucrărilor la acoperișul 
halei monobloc si la pardoseli. 
„Pînă la sfirșitul anului, hala 
monobloc va fi închisă complet 
și pardosită, creîndu-se astfel 
front de lucru pentru montarea 
utilajelor — ne informează Paul 
Pică, contabilul sef al fabricii. De 
asemenea, s-au ridicat si 7 poduri 
rulante. Sint create condițiile ca 
întreprinderea să fie pusă parțial 
în funcțiune înainte de termenul 
planificat, adică in trimestrul III 
al anului viitor".

SĂVINEȘTI 
Centrala termoelectrică — 

în probe tehnologice
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scinteii", Ion Manea). — In cadrul 
programului de investiții din acest 
an, destinate realizării unor impor
tante obiective economice, pe plat- . 
forma1 chimică Săvineșt^a fost cu- T- 
prinsă și construirea unei centrale 
termoelectrice prevăzute cu 3 caza
ne a 120 tone abur/oră fiecare. Ieri 
(5 noiembrie), eforturile construc
torilor pentru finalizarea cu bune 
rezultate a acestei Investiții au 
fost încununate de succes. Este 
vorba de începerea probelor tehno
logice menite să asigure în scurt 
timp funcționarea la parametrii 
proiectați a centralei. Acest nou 
obiectiv va furniza Întregul volum 
de abur industrial necesar bunei 
funcționări la parametrii nominali 
a instalațiilor productive noi, cum 
ar fi „Melana IV", „Caprolactama 
III", „Relon IV" și altele, care au 
fost construite în acest an.

J

Unul din obiectivele care 
polarizează in aceste zi
le preocuparea oamenilor 
muncii de pe ogoarele ju
dețului Constanța il consti
tuie livrarea cantităților 
contractate, a celor care re- 

* prezintă plata muncilor 
I S.M.A. și alte obligații Nu- 

1 meroase cooperative agrico
le și-au onorat angajamen
tele, livrind in întregime 
cantitățile prevăzute, iar in 
urma reevaluării posibilită
ților și resurselor de care 
dispun, au hotărit să valo
rifice suplimentar cantități 
importante de produse. Me
rită a fi menționat exem
plul cooperatorilor din Cotu 
Văii, care, pină la 1 noiem
brie, au livrat la fondul de 
stat 1 830 tone porumb boa
be, cu 300 de tone mai mult 
decit contractaseră inițial. 
„La noi a devenit, de cițiva 
ani, o regulă să livrăm 
suplimentar la fondul de 
stat cantități însemnate de 
produse — ne spunea pre
ședintele cooperativei. Ale
xandru Cârăuleanu. Anul 
acesta am obținut o pro
ducție medie de 6 000 kg 
porumb boabe, cu 500 kg 
rnai rr.ult decit era planifi
cat E firesc deci să nu 
opr-m in sat decit cantită
țile ce satisfac pe deplin 
cerințele de consum ale 
membrilor cooperatori, ale 
familiilor lor". Asemenea 
preocupări am intilnit și in 
cooperativele agricole Căs
cioarele, Oltina, care au 
livrat pină in prezent 
la fondul de stat 200 to
ne, respectiv 100 tone po
rumb peste cantitățile con
tractate. In alte coope
rative agricole — Cumpă
na, M. Kogălniceanu, Pala- 
zu Mare, 23 August, Lima- 
nu, ca-să amintim doar o 
parte din unitățile mari 
producătoare de porumb 
livrările la fondul de stat 
sint practic încheiate, iar 
in prezent se analizează po
sibilitatea valorificării unor 
cantități suplimentare.

O analiză de ansamblu a 
modului cum se efectuează 
livrarea porumbului la fon
dul de stat și in contul fa
bricilor de nutrețuri com
binate pune in evidență o 
sene de neajunsuri, relie
fate de altfel și de diferen
țele mari care există intre 
graficele stabilite și cantită
țile predate la bazele de 
recepție. Pină acum, coo
perativele agricole au livrat 

circa 65 la sută din canti
tățile contractate. De ase
menea, întreprinderile a- 
gricole de stat au livrat 55 
la sută din sarcinile de 
plan. Situația a fost sesi
zată de organele județene 
de partid și de stat incă 
pe la mijlocul lunii octom
brie și a constituit obiectul 
unei analize cu toți facto
rii de răspundere din uni
tățile agricole. Conducăto
rii multor unități agricole 
au căutat să justifice ne-

PORUMBUL- 
din cimp direct la bazele de recepție

Așa procedează bunii gospodari, așa trebuie să procedeze 
toate unitățile agricole

I

Raidul nostru în județul 
Constanța

respectarea graficelor de 
livrare prin lipsa mijloace
lor de transport. In conse
cință. s-au făcut interven
ții la Centrala de transpor
turi auto din București, ca
re a răspuns prompt diri- 
jind aici 100 de autocami
oane cu capacitate totală de 
1 000 tone. In ce măsură au 
contribuit aceste mașini la 
impulsionarea ritmului de 
livrări la fondul de stat ? 
Intrucit intre cantitățile li
vrate la bazele de recepție 
există diferențe foarte mari 
chiar de li o zi la alta, 
ne vom referi doar la citeva 
exemple concrete.

Pe data de 25 octombrie, 
I.A.S. Dorobanțu a primit 
de la Deva 7 camioane cu 
remorci. La numai două 
zile a renunțat insă la 5 
autocamioane din cele puse 
ia diSDOziție inițial, iar cele 
sosite de la Deva. în loc să 
le folosească la transportul 
porumbului sau sfeclei de 
zahăr, le-a utilizat la di

verse alte transporturi. 
După ce și-a rezolvat tre
burile de pe lingă casă, 
începind cu 1 noiembrie 
le-a dat disponibile și pe 
acestea. La transportul po
rumbului s-a lucrat astfel 
cu un număr redus de ca
mioane. De asemenea, în
treprinderile agricole de 
stat Poarta Albă, Negru 
Vodă, începind cu data de 25 
octombrie, au primit în aju
tor 6 și, respectiv, 7 autoca
mioane cu remorci, dar tot 

după două zile au anunțat 
că au un disponibil de 
mijloace de transport. Si
tuația se repetă șl la I.A.S. 
Cogealac, Cobadin, Tirgu- 
șor și Topraisar. Dacă la 
acest disponibil se adaugă 
și cele 10 mașini care au' 
plecat pe data de 1 noiem
brie de la întreprinderile 
agricole de stat Mangalia 
și Agigea, iți pui pe bună 
dreptate întrebarea : cu ce 
a influențat acest parc aju
tător transporturile de pro
duse agricole la bazele de 
recepție ? Adevărul este că 
intr-o măsură foarte mică 
față de posibilitățile pe care 
le aveau acestea. In schimb 
cu adusul lor de la Deva sau 
Timișoara s-au consumat 

30 000 litri de benzină, sa 
vor mai consuma alți 30 000 
litri la întoarcere, fără a 
mai lua in calcule nereali- 
zările mari de venituri care 
se înregistrează prin nefo- 
losirea acestora. Este ade
vărat că întreprinderile a- 
gricole de stat au greutăți 
mari cu forța de muncă și 
că pe undeva se vor găsi 
unii care vor încerca să ex
plice prin această prismă 
situația creată. Dar tot atît 
de adevărat este că la în

cărcatul și descărcatul că
rămizilor sau balastului s-a 
folosit cel puțin tot atita 
forță de muncă cit s-ar fi 
folosit La transportul po
rumbului. In unele unități, 
care se află exact in ace
eași situație cu forța de 
muncă, nu s-a renunțat la 
autocamioane. La întreprin
derile agricole de stat din 
Amzacea și Cernavodă, de 
pildă, utilizarea mijloace
lor de transport puse la 
dispoziție continuă să se 
facă In mod rațional, iar 
produsele agricole sint li
vrate conform graficelor 
stabilite.

în cooperativele agricole 
răminerea in urmă la livra
rea porumbului se datoreș- 

te modului defectuos de or
ganizare a acestei acțiuni. 
Am arătat că, pină in pre
zent, cooperativele agricole 
au livrat circa 65 la sută 
din cantitățile prevăzute. 
Cifra nu e deloc mică da
că avem în vedere cantită
țile mari de produse ce ur
mează să se transporte la 
bazele de recepție. Dar 
aceasta este doar o medie 
în dosul căreia se ascund 
o serie de neajunsuri. In 
38 de cooperative, procentul 

de livrare este cu mult sub 
50 la sută din cantitățile 
contractate. Sint unități, 
cum ar fi cele din Lipnița 
și Cochirleni, care nu au 
livrat incă nimic. Altele, 
cum ar fi cele din Ivrinez, 
Fintina Mare, Tortomanu. 
Băltăgești, Topraisar și Po- 
tîmichea — unde recolta
tul e aproape pe terminate
— au livrat doar cite 10-40 
tone etc. Scurt popas la 
Potirnlchea. La porumbare
— peste 1 300 de tone, din 

'care circa 400 tone așezat 
in grămezi pe pămint, alte 
700 tone aranjat frumos în 
pătule, restul în adăposturi 
improvizate. Transporturile 
din cimp la porumbare, mai 
bine zis pe lingă porumba
re, continuă. Privind la 
mormanele de știuleți arun
cați aici la intimplare sub 
cerul liber e firesc să-ți pui 
Întrebarea: ce se va alege 
de aceștia dacă îi vor prin
de ploile? De ce oare au 
fost aduși la sediul coo

perativei cînd de fapt can
titățile contractate și cele
lalte obligații față de stat 
puteau fi duse direct la si
lozul din Constanța ? Tov. 
Constantin Rădulescu, loc
țiitorul secretarului comite
tului comunal de partid, 
ne spunea că, după pă
rerea președintelui coo
perativei, Aurel Mirea, și 
a inginerei-șefă Didona 
Matei, „este mult mai 
rentabil" să string! toți 
știuleții la un loc și a- 
poi să-i cari la bază. 
Cooperativa agricolă din 
Potirnichea a fost ajutau 
cu o mașină de la Î.R.T.A. 
pentru urgentarea iivrari- 
lor la fondul de stat. De pe 
data de 19 octombrie și pină 
la 29 octombrie această ma
șină a efectuat un singur 
transport de porumb la ba
za de recepție. Ce a făcut 
in rest nu se știe exact, 
pentru că nu există nici o 
evidență a activității âces- 
tela. Contabila-șefă Ioana 
Lăcătușu ne asigura că ea 
a refuzat să avizeze foile 
de transport. In schimb 
președintele a aprobat și 
odată cu aceasta cooperati
va a plătit circa 7 000 lei. 
Cită rațiune economică mai 
pot avea asemenea calcule 
in care pentru 6 tone trans
portate pe o distanță de 15 
km te obligi să plătești 
7 000 lei ? Situații asemă
nătoare — cantități mari de 
porumb strinse in grămezi 
— sint și la Lipnița, Finti
na Mare etc.

Problema care se pune 
este aceea a îndeplinirii ri
guroase de către fiecare 
unitate a obligațiilor asu
mate prin contractele În
cheiate cu statul. Este bine 
știut câ participarea la for
marea fondului centralizat 
al statului nu reprezintă un 
act oarecare de vînzare- 
cumpărare, că aceasta? pe 
lingă că e o îndatorire ju
ridică, constituie in același 
timp și o obligație morală. 
Consiliile de conducere, or
ganizațiile de partid comu
nale trebuie să Înțeleagă 
că această campanie de 
toamna nu poate fi so
cotită terminată decit nu
mai odată cu îndeplinirea 
integrală a sarcinilor ce re
vin unităților agricole pri
vind livrările la fondul de 
stat

IoșII POP

Pregătirea 
muncitorilor calificați

(Urmare din pag. I)

se află deocamdată sub semnul 
incertitudinii. Soluția ad-hoc, la 
care sint înclinați să apeleze fac
torii răspunzători din aceste uni
tăți — și anume asigurarea forței 
de muncă prin angajări directe, 
„la poarta fabricii", este departe 
de a oferi o rezolvare sigură aces
tei probleme. Dăunătoare se dove
dește a fi și practica potrivit că
reia angajarea, repartizarea și fo
losirea cadrelor se fac după prin
cipiul „aici am post liber, aici 11 
angajez". O mentalitate evident 
anacronică, atit pentru economia 
națională, cit șl pentru salariațli 
respectivi. Este, din păcate, cazul 
concret al unor secții noi de la 
întreprinderea de construcții de 
mașini Reșița, întreprinderea de 
mașini-unelte din Bacău, Șantierul 
naval din Constanța, întreprinde
rea de utilaje industriale pentru 
materiale de construcții șl refrac
tare din Bistrița ș.a.

Ținind seama de numărul mare 
de noi capacități de producție ce 
urmează să intre in exploatare 
pînă la sfirșitul acestui an și în 
prima parte a anului viitor, de 
sarcinile deosebite, mobilizatoare ce 
revin unităților recent puse in 
funcțiune, problema asigurării, sub 
multiplele sale aspecte, a necesaru
lui de cadre calificate, reclamă o 
preocupare prioritară, impune apli
carea de măsuri ferme și conjuga
te de către factorii de răspundere 
din noile unități, din centralele și 
ministerele lor de resort. Deopotri
vă. o mare răspundere pentru so
luționarea acestei probleme, pe cit 
de importantă, pe atit de com
plexă, revine organelor și organi
zațiilor de partid ; ele au datoria 
să exercite un control permanent 
asupra întregii activități de for
mare și pregătire a cadrelor califi
cate. să intervină operativ pentru 
înlăturarea neajunsurilor șl tărăgă- 
nărilor.

Devine tot mal acută colaborarea 
mai strinsă Intre unitățile cu ace
lași profil, în vederea recrutării și 
pregătirii noilor muncitori. Re
zultatele pozitive obținute in pre
gătirea, in cadrul întreprinderii 
textile din Arad, a unui mare nu
măr de muncitoare calificate, care 
acum lucrează in întreprinderi si
milare din Slobozia, Slatina, Olte
nița, Bala Mare, sint un argument 
incontestabil care subliniază însem

nătatea pe care o are calificarea 
unor cadre pentru noile obiective, 
In unități cu profil similar din ra
mura respectivă.

O altă sursă de asigurare cu ca
dre pregătite a noilor locuri de 
muncă create in întreprinderi prin 
intrarea în producție a noi capaci
tăți o constituie creșterea nivelului 
de calificare a forței de muncă 
existente. Intr-o serie de între
prinderi se constată că anumite 
contingente de muncitori, conside
rate ca fiind necesare „pe hîrtie", 
pot fi asigurate fără noi recrutări, 
prin ridicarea gradului de pregătire 
tehnlco-profesională a unora dintre 
cadrele existente. La o asemenea 
concluzie se poate alunge dacă se 
analizează profund raportul dintre 
muncitorii de bază si cei auxiliari. 
Aducem in discuție cazul noilor 
capacități de la I.C.M. Reșița și de 
la întreprinderea de utilaj terasier 
din Buzău. Dacă in aceste între
prinderi s-ar Îmbunătăți raoortul 
amintit, cu siguranță s-ar crea un 
disponibil de muncitori care, înca
drați in diferite forme de califica
re, ar putea acoperi necesitățile de 
forță de muncă la diferite mașini 
și utilaje.

Intensificarea activității dc pre
fibre a forței de muncă calificate, 
corelarea necesarului de cadre cu 
capacitățile de producție ce se con
struiesc constituie o sarcină fun
damentală, de înfăptuirea căreia 
trebuie să se ocupe cu răspundere 
șl în permanență întreprinderile, 
ministerele, organele și organizații
le de partid. Formarea și pre
gătirea noilor cadre trebuie să 
se facă ținindu-se seama de gradul 
înalt de tehnicitate și complexitate 
al utilajelor și proceselor tehnologice.

Pretutindeni, pentru fiecare nouă 
unitate economică să se asigure 
din vreme recrutarea și pregătirea 
corespunzătoare a forței de muncă, 
pe baza unor programe judicioase 
de calificare a cadrelor în diferite 
profesii și în raport cu necesitățile 
producției moderne. Este un impe
rativ de maximă actualitate, oare 
nu poate fi Înfăptuit exemplar 
prin măsuri sporadice, ci numai 
printr-o susținută acțiune, prin in
vestigarea și punerea In valoare a 
tuturor căiloț1 posibile, sub contro
lul și îndrumarea organizațiilor de 
partid, cu sprijinul nemijlocit al 
centralelor și ministerelor econo
mice.
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Reportajul de televiziune repre
zintă, teoretic și practic, cea mai di
rectă și cea mai constantă legătură 
a micului ecran cu viata, cu cotidia
nul construcției socialiste. Ponderea 
sa. In programele zilnice, este firesc 
sâ fie mare. De la înălțimea micului 
ecran (televiziunea a fost, este șl 
va fi întotdeauna o tribună), oameni 
și fapte reprezentative ale prezentu
lui se adresează, adesea, contempo
ranilor cu forța nemijlocită a exem
plului moral. De la înălțimea micu
lui ecran, Rînduri și pasiuni crea
toare ale semenilor noștri conturea
ză. adesea. dimensiuni spirituale 
caracteristice pentru omul zilei de 
azi. Si tot de la înălțimea micului 
ecran, gestul critic al reporterului 
sancționează, adesea, atitudini in
compatibile cu principiile moralei 
noastre, cu nor
mele eticii si e- 
chității comu
niste.

A face repor
taj de televiziune 
nu înseamnă doar 
a realiza cite un 
„reportaj al sâp- 
tămînli" din cinci 
în cinci dumi
nici. sau cite un 
reportaj cu iz 
poetic, din dnd 
in cînd. pentru 
„albumul dumi
nical". Reporte
rii micului ecran 
sint chemați (și 
realitatea emi
siunilor confir
mă această ne
cesitate) să prin
dă permanent în 
obiectivele lor 
viata, nu numai 
evenimentele ei 
de excepție, nu 
numai poezia ei, ci obișnuitul ci, 
care dobindește. atit de des în zilele 
noastre, semnificații de eveniment : 
evenimentul de fiecare zi —am pu
tea spune si n-am groși, sigur, cu 
nimic. Or. acest „eveniment de fie
care zi" își face simțită prezența pe 
micul ecran (sau alteori își recla
mă prezența !) in emisiuni dc na
turi foarte diferite și cu finalități 
imediate, de asemenea, distincte.

Am parcurs. în săptăminile din 
urmă, programe dintre cele mai va
riate. cu intenția de a urmări aria 
de cuprindere nu numai „pe orizon
tală", ci și „pe verticală" a repor
tajului TV. La etajul 23 al unei im
punătoare construcții, cum este aceea 
de pe șantierul hidrocentralei de la 
Rogojelu, l-am cunoscut îndeaproape, 
într-un „prim-plan", și l-am simțit 
aproape, datorită reporterului, pe șe
ful platformei montaj, căruia îi place 
să spună, despre el. simplu, că este 
„unul dintre cei mulți care imping 
înainte". Intr-un „reportaj al săp- 
tăminii", duminica, autorul surprin
dea bătăile de inimă ale Reșiței la 
ora ,.aniversării focului". 100 de ano
timpuri din existența unui Erou al 
muncit socialiste de pe plaiuri ialo- 
mițene au fost retrăite. în citeva 
minute (in prezența reporterului, fi
rește) intr-o emisiune a „Vieții sa
tului". Intr-un alt „prim-plan" ne-a 
reținut atenția portretul unei învă
țătoare din deltă. Intr-o seara a 
tineretului am fost împreună cu stu- 
denți și elevi pe frontul recoltei. în 
nu mai știu ce emisiune, reporterul 
ne-a înfățișat adevărate comori de 
artă populară de pe plaiuri suce

vene. Am ales, intenționat, exem
ple din cele mai diverse, extrase din 
emisiuni diferite, pentru efl aria dc 
cuprindere a reportajului este (și 
trebuie să He) nelimitată.

Date fiind tocmai marile posibili
tăți do cuprindere faptică ale 
reportajului TV (ș| nu numai 
alo celui de televiziune, firește), 
nu văd deloc rostul unei „inven
tarieri" tematice a exemplelor înregis
trate de telespectatori in ultimele 
săptămini : un catalog de „prezente" 
și ..absențe" reportericești — pe o 
secțiune de timp foarte limitată — 
nu ar folosi nimănui. Adevărata 
prezență și absență in angrenajul 
vieții cotidiene se poate mult mai 
bine și mai firesc „măsura" prin 
forța de atracție, prin forța socială 
șl, in ultimă instanță, prin eficiența

experiență, că ceea ce vfid — giganți 
industriali sau blocuri moderne, te
renuri fertile acolo unde ieri era 
pămint sterp — s-a făcut cu pa
siune, cu trudă, cu nopți nedormite, 
cu convingere, și nu fără greut&ti. 
Și mai știu că toate au fost făcute 
dc oameni.

De aceea multe „prim-planuri" ale 
televiziunii — printre care și cele 
amintite — au avut o forță de atrac
ție și o forță socială mal marc : 
pentru că au știut să sc apropie de 
oameni, de convingerile lor, de 
munca lor, pentru că au știut să ne 
destăinuie ceva din fiorul specific de 
gind și acțiune al unor destine con
temporane. Și „prim-planul" are o 
finalitate foarte exactă : aceea de a 
propune telespectatorilor personaje 
ale vieții de fiecare zi cu forță de

VIAȚA NOASTRĂ, MUNCA NOASTRĂ, 
sursă generoasă pentru reportajele televiziunii, 

apar Întotdeauna convingător 
PE MICUL ECRAN?

socială a investigației reportericești. 
In funcție de finalitățile civice pro
puse, nu întotdeauna acești para
metri principali de calitate ai repor
tajului TV sint realizați în cele mai 
bune condiții.

„Reportajul săptămînii" își pro
pune. in principiu (de aici și ideea 
de „numitor comun" intr-un perime
tru de timp anume), să evidențieze, 
la fiecare sfirșit de săptămină, cite 
o nouă cotă de progres și civilizație 
din prezentul dinamic al țării și al 
oamenilor ei. Multe dintre aceste re
portaje de sinteză au izbutit, in
tr-adevăr, să înfățișeze impetuoase 
deveniri ale prezentului in locuri, 
odinioară, fără nici un viitor. Alte
ori însă, unor asemenea reportaje le 
lipsește tocmai principala forță de 
șoc și de convingere : aceea de a 
desprinde noul in ipostazele speci
fice locurilor înfățișate. Altfel, „din 
avion", blocurile sint blocuri peste 
tot. șantierele — șantiere și oa
menii... furnici. Reportajele acestea, 
toate, oferă programatic imaginea 
unor transformări impresionante in 
peisajul țării, la „orizontul ’73“. Dar 
unele dintre ele transmit, de fapt, 
doar niște imagini impersonale, care 
ar putea fi de oriunde; și care nu au 
capacitatea de a particulariza, așa 
cum s-ar cuveni, pilduitoarele trans
formări petrecute. Ai senzația, une
ori, urmărind cite un reportaj^ din
tre acestea, că tot ce se vede s-a 
făcut „pe roate". De aici și eficiența 
socială scăzută a unor asemenea 
„priviri de ansamblu" : telespectato
rii știu, știu foarte bine, din proprie

exemplu moral. Numai că aici, in
vestigația reporterului a izbutit nu 
o dată să înfățișeze, intr-adevăr, un 
om, in toată complexitatea lui. an
grenat intens în viața socială, făcind 
corp comun cu munca, cu gindurile, 
cu preocupările celor din jur și nu 
un simplu exemplu abstract. în a- 
ceasta a constat, cred, principala 
forță a celor mai bune „prim-planuri" 
realizate de-a lungul timpului. Și 
multi dintre oamenii intervievați cu 
astfel de prilejuri — adesea, desă- 
vîrșite exemple morale — și-au ros
tit nu numai convingerile, pasiunile 
și bucuriile, ci și neliniștea crea
toare. sugestiile unor ginduri lucide 
și responsabile, tristețile. Investiga
ția reporterului a avut mult mai 
mari șanse, astfel, de a cuprinde în 
obiectiv un crîmpei de viață socială 
intensă, adevărată. Reportajele afir
mative ale micului ecran reclamă, 
cîteodată, mai multe argumente vii, 
imagistice (nu întotdeauna modalită
țile reportajului de presă au șanse 
de izbindă pe micile ecrane), cu ca
pacitate reală de convingere.

„Reportajul săptămînii", „prim- 
planul". „Omul de lingă tine", „52 de 
inițiative în 52 de săptămini" (a- 
ceastă din urmă emisiune, izvorită 
dintr-o lăudabilă intenție, aceea de 
a populariza și extinde experiențe 
înaintate, nu își justifică totdeauna 
menirea. între coperțile ei spectacu
loase, de tip „Mannix", sint incluse 
cîteodată aspecte fără rezonanță din 
activitatea productivă) sint doar 
citeva din emisiunile al căror scop 
principal este să contureze in ima

gini dimensiunile spirituale ale pre
zentului socialist, ale omului con
temporan.

La celălalt pol, pe aria cuprinză
toare a reportajului TV, sînt anche
tele critice, pe teme sociale sau etice, 
care iși propun să combată manifes
tări reprobabile din contextul vieții 
de fiecare zi. Firește, astfel de re
portaje au și trebuie să albă o func
ție curativă : nu este suficient ca 
ele să „pună degetul pe rană" (deși 
identificarea cazurilor care impun 
luări de atitudine cetățenească, prin 
intermediul reportajelor TV, este 
și ea o problemă foarte importantă); 
menirea lor este dc a contribui la 
„vindecarea bolilor" semnalate, la 
asanarea unor practici și comportări 
nedemne, străine de spiritul sănă
tos, puternic, al moralei noastre. Tot 

experiența u- 
nor reportate 
TV. mal mult 
sau mai puțin 
recente („anche
te TV“, repor
taje din cadrul 
„serilor tineretu
lui" „reflectoa
re" etc.), demon
strează că efi
ciența socială a 
intervenției cri
tice este condi
ționată de fac
tori foarte dife
riți. cum ar fi 
analiza obiecti
vă a faptelor în
fățișate. absenta 
unor păreri pre
concepute. utili
zarea unor argu
mente de fond si 
nu formale, sta
bilirea unui
punct de vedere 
ferm, lipsit de 

echivocuri, si — nu in ultimul rind 
— ea depinde de tactul, de pricepe
rea de a sta de vorbă cu oamenii, 
de talentul reporterului.

Ajungem, astfel, inevitabil, la 
condiția reporterului de televiziune. 
Ea ar merita o discuție aparte. Mi
cul nostru ecran și-a format o 
echipă harnică de reporteri, .care ac
ționează operativ și dinamic. Perso
nalitatea unora s-a . conturat preg
nant de-a lungul anilor și pasiunea 
cu care cei mai talentați dintre ei 
investighează realitatea a atras, de
sigur, în repetate rînduri, atenția 
telespectatorilor. Există reporteri 
care știu să vorbească firesc, sim
plu cu oamenii (mare lucru aceasta!), 
și atunci gindurile interlocutorilor 
devin cuvinte și vorbele au profun
zimea gîndului. Dar lucrul acesta 
nu se intimplă totdeauna, din pri
cina unor întrebări banale, stereo- 
tipe, nefirești, arțăgoase, care stin
gheresc pe interlocutori și răspun
surile lor. Țin minte o mai veche 
anchetă desfășurată cu prilejul unei 
sărbători tinerești, în care reporte
rul se apropia de protagoniști, veseli 
și dezinvolți, înghețîndu-i din- 
tr-odată cu o întrebare cam așa : „în 
ce măsură credeți că bucuria dv. 
personală va deveni o bucurie colec
tivă ?"

Reportajul de televiziune, da, are 
nevoie neapărată de eficiență socia
lă. Dar pentru a cuprinde, intr-ade
văr, sșvele vieții, are nevoie de în
trebările și de răspunsurile vieții.

Călin CAL1MAN

t V

PROGRAMUL I

9,00 Telcșcoalfi.
10,00 Telex.
10,05 Revista literar-arttstlcfi TV : 

Literatura șl Istoria.
10.45 Refrene muzicale.
11,00 Film serial „In umbra lupi

lor" — producție a televi
ziunii cehoslovace. Episodul 
III : „Lupta In eter".

12,00 Telejurnal.
16,30-17,00 Lumea copiilor.
17.30 Curs de limba germană. Lec

ția 66.
18,00 Telex.
18,05 Arta plastica : Salonul re

publican de gravură, Cluj 
— 1973.

18.20 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzlcalâ.

18.40 Ghișeul.
18,55 Timp șl anotimp în agricul

tură.
19.10 Album coral. Corul cămi

nului cultural din Costeștl— 
Buzău.

19.20 1001 de seri : Creionașul fer
mecat.

19.30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 CIntecul săptămînll : „La
noi".

20.05 Reflector.
20.20 Publicitate.
20,25 Teatru TV : „Dincolo de 

zare" de Eugen O'Neill. Pre
mieră.

22.35 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Daktarl".
20,25 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanului.
20.45 Meridiane muzicale. Muzică 

ușoară din Polonia și Japo
nia.

21.10 Telerama : „Poezia dansu
lui".

21.35 Telex.
21.40 „Fîntîna turmelor" — ecrani

zare după piesa lui Lope de 
Vega.

Amintirea unui compozitor 
de largă popularitate

In urmă cu patru decenii, tangoul 
era „rege" al muzicii ușoare. Nici o 
revistă nu primea ovațiile publicu
lui dacă nu oferea două-trei tan- 
gouri inspirate. în music-hall-urile 
marilor orașe ale lumii, jazzul, 
șansonctele, cupletele primeau, față 
de ritmul Ia modă, aplauze din ce 
in ce mai palide.

1934 a fdst un an de virf : șla
găre, show-url, orchestre cafă- 
concert făceau un remarcabil succes. 
Un tinăr compozitor propune spre 
audiție două melodii originale : „Fa
ta șefului de gară". „Suflet can
driu de papugiu", apoi muzică pen
tru reviste, comedii muzicale. Atrag 
atenția un tangou, un foxtrot, un 
vals-boston : „Pentru tine am plins", 
„Vrei să ne-ntilnim simbătă seară ?", 
„Să-mi cințl un clntec de iubire" — 
scrise cu multă personalitate. Se 
impune astfel un nume : Ion Vasllcs- 
cu. Absolvent al clasei de compoziție 
a Conservatorului din București, al 
unor cursuri de perfecționare de la 
„Schola Cantorum" din Paris, pre
miat la concursul „George Enescu" 
din 1926 pentru o lucrare camerală 
— tinărul muzician se dedică cu ab
negație făuririi unei școli naționale 
de muzică ușoară. înțelege că numai 
prin inspirate melodii, în stare să 
prindă firul marelui succes, publicul 
va îndrăgi creația originală româ
nească, o va încuraja.

Au trecut aproape 40 de ani de 
cînd melodiile lui Ion Vasilescu 
sint cîntate în zeci de versiuni, 
în zeci de interpretări cu nenu
mărate formule orchestrale și nu 
ni se pare deloc nefirească longevi
tatea lor. Este numit „părintele mu

zicii ușoare românești", pentru că a 
găsit un limbaj specific nouă în ge
nul muzicii ușoare, pentru că a în
țeles să tălmăcească filonul folcloric. 
Dacă ne glndim însă la anii în care 
Ion Vasilescu se lupta cu modelele 
celebre occidentale, poate ne dăm 
seama că, în primul rind, acea 
muncă de pionierat, străduința de a 
consolida un drum al muzicii ușoare 
românești îi subliniază rolul de 
mentor.

Ascultăm și astăzi o melodie din 
1934, o alta din 1938. citeva cintece 
ce poartă date mai recente. Reți
nem nota lor comună : melodicitatea. 
Cit de simplu știa Ion Vasilescu să 
găsească acea perfectă împletire în
tre muzică și text 1 Primează linia 
melodică, largă, excelent arcuit^ 
Șlagărele „Habar n-ai tu" sau „Un 
tangou în miez de noapte", sint exenf- 
plare pentru felul In care reușea să 
creeze atmosfera tainică a melodii
lor de dragoste. într-o versiune or
chestrală nouă, viu colorată, celebra 
„Fetițele din București" este și as
tăzi plină de prospețime. „Busuio
cul", „Ce știi tu ce-i dragostea" se 
pot lesne confunda cu autentice me
lodii populare. Vals-bostonul „Păs- 
trează-mă doar pentru tine" este re
cunoscut pentru căldura și tandrețea 
pe care le degajă.

S-au împlinit 70 de ani de la naș
terea lui Ion Vasilescu — părinte al 
muzicii ușoare românești. Cintecele j 1 
sale sint pildă de inspirație, de tăi- ' 
măcire sensibilă a filonului folcloric, 
de încredere și stimă pentru senti
mentele etern omenești.

Smaranda OȚEANU

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „100 DE LEI“

î

J.

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematograflcă-București. Scenariul: Horla Lovinescu ț Regia : 
Mircea Săucan ; imaginea: Gheorghe Viorel Todan ; aranjamentul muzical: Theodor Mitache, după muzică de 
Richard Oschanltzky î decoruri: Ștefan Marițan ; costume: Oltea lonescu ; cu: Dan Nu(uf Ion Dichiseanu, Ileana 

Popovicir Violeta Andrei
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Muzeul Țării Crișurilor 
de la Oradea găzduiește o 
amplă retrospectivă Iosif 
Fekete. Reunind aproape o 
sută de lucrări, manifes
tarea are meritul de a în
fățișa etapele și rezultatele 
cele mai însemnate ale u- 
nei activități creatoare de 
aproape o jumătate de veac. 
Născut la Hunedoara (15 
iunie 1903), Iosif Fekete 
și-a descoperit vocația pen
tru artă pe vremea cînd era 
ucenic la uzinele din orașul 
natal. Din 1921 devine, in 
urma unui concurs, elev al 
lui Paciurea la Școala de 
bele-arte din București, 
unde ii are ca profesori și 
pe Fritz Storck, C. Arta- 
chino și G. Dem. Mirea. 
Anii petrecuți sub îndru
marea lui Paciurea îi oferă 
șansa prețioasă de a-și în
suși cunoștințe esențiale de 
meșteșug, ce se referă atit 
la compunerea și construi
rea monumentală a forme
lor, cit și la știința mode
lării și dozării efectelor de 
suprafață. încă'de la debut, 

- originalitatea-șl forța ta
lentului lui Fekete se im
pun atenției criticii și pu
blicului. In perioada 1929— 
1933 participările sale la 
Saloanele oficiale din Ca
pitală sint încununate de 
patru ori cu premiul întii, 
iar în 1930, la Salonul de 
arhitectură'și artă decora
tivă, cu premiul secund. In 
perioada interbelică, sculp
torul își leagă numele de 
făurirea unor insemnate 
opere de artă monu
mentală, între care se 
cuvin amintite în pri
mul rind Monumentul A- 
viatorilor din București, 
realizat în 1928—1929 îm
preună cu Lydia Kotzebue, 
Monumentul Horea, Cloșca 
și Crișan din Alba Iulia 
(1937), rod al colaborării cu 
arhitectul Octavian Mihăl- 
țianu, și Monumentul Ale
xandru Sahia din comuna 
Mănăstirea (1939). Creația 
sa a putut fi, de asemenea, 
cunoscută în această peri
oadă în cadrul expozițiilor 
deschise în Capitală în 
19Ș4, cu arhitectul Ște
fan Fekete, și în 1936 și 
1937, cu pictorul Alexandru 
Ciucurencu. După elibera
re, Iosif Fekete execută 
Bustul lui Mark Twain
pentru Parcul Herăstrău
din București (1951), Bus
tul Dr. Petru Groza din
Orașul Dr. Petru Groza

(1961), Bustul Iul Iosif Vul
can (1964) și Monumentul 
Nicolae Bălcescu (1968) din 
Oradea, organizînd, de ase
menea, expoziții personale 
la București în 1946, la Că
minul Artei, cu Ciucuren
cu, precum și în 1961, 1965 
și 1973. Opera maestrului 
se bucură de o înaltă apre
ciere din partea statului 
socialist, care îi acordă Pre
miul de Stat, alte înalte 
distincții.

Diversificarea relevabilă 
a mijloacelor pe care sculp-

rii baza pătrată, iar for
melor — o structură ușor 
geometrizantă, dalta lui Fe
kete scoate la lumină cor
purile unei perechi sur
prinse în momentul ultimei 
despărțiri. Alteori, dorința 
de a înfățișa dramaticele 
realități sociale din perioa
da interbelică duce în chip 
firesc la soluții expresio
niste, proprii unei lucrări 
cum este aceea din 1936 in
titulată Capitalism : meca
nismul necruțător al ex
ploatării este simbolizat de

La Muzeul Țării Crișurilor 
din Oradea

Retrospectiva 
losif Fekete

torul le stăpînește cu egală 
siguranță, precum și gama 
largă și nuanțată a dispo
nibilităților sale stilistice 
pot fi observate în nume
roase lucrări. Un realism 
viguros, potențat de. o in
terpretare specifică, avind 
în primul rind meritul de 
a conferi ansamblului mul
tă savoare, poate fi astfel 
descifrat în bronzul din 
1935 intitulat Primitivul. 
Apropiată în timp este fi
gura turnată în bronz a 
unei Cîntărețe (1936), ilus- 
trind o altă dimensiune a 
realismului lui Fekete, în
viorat și îmbogățit cu in
genioase accente ironice. 
Uneori artistul apelează la 
rezolvări poetice, tonul dis
cursului plastic dobîndind 
accente tandre ca în Caria
tida, din 1959. Alte intonații 
lirice, de data aceasta cu 
caracter elegiac, se găsesc 
în lucrarea pe care sculp
torul o realizează în 1959 
In memoria victimelor se
gregației rasiale (subintitu
lată, de altfel, Elegie) : 
dintr-un bloc prismatic de 
marmură, impunînd lucră-

roata dințată în care se în
scrie chinuitor, ca într-un 
perfid instrument de tor
tură, trupul contorsionat și 
scheletic al unui muncitor.

în anii din urmă, sculp
torul simplifică și concen
trează formulările, punînd 
astfel în evidență armoniile 
și echilibrul de factură 
clasică al volumelor ca în 
figura unei tinere imagi- 
na*tă ca o transpunere a 
unui vers din Tristia lui 
Ovidiu (1961). Sobrietatea 
și limpezimea exprimării 
sint proprii multor lucrări 
cioplite în piatră sau mar
mură. Prin fermitatea cu 
care verticala statuii se îm- 
plintă în sol, Partizan în 
fața morții (1964) devine o 
tulburătoare reprezentare 
plastică a ideii de neclin
tire, de tărie și de rezis
tență în fața tuturor urgii
lor. Luminoasă, tonică și 
învăluită în liniște este 
compoziția Cioban cu cîine- 
le (1961). Apropiate ca spi
rit sint și lucrările Compo
ziție și Acrobați, ambele 
din 1967, piramida Oglin
dire, 1965.

O pondere deosebită are 
în expoziție suita lucrărilor 
în bronz, care impun prin 
eleganța și frumusețea lor 
pură, prin renunțarea la 
amănuntele prozaice și prin 
încărcătura emoțională a 
detaliilor caracteristice. 
Uneori, ca în Tors (1935), 
Tinăr viorisț (1959) și Ar
monie (1963), dorința sculp
torului este să fixeze in 
materialitatea bronzului 
sugestia unor ritmuri și a 
unor acorduri muzicale. 
Cîteodată, și in această se
rie de lucrări apar vagi 
note expresioniste, identifi
cabile fie în potențarea 
mișcării, fie în sublinierea 
cite unui amănunt fiziono
mie, cum se întîmplă în 
admirabila compoziție Don 
Quijotc, din 1934, și in Ugh- 
Lomhi (după Welles) din 
1937.

Alături de sculptura pro- 
prlu-zisă, opera lui Fekete 
cuprinde lucrări în cerami
că, fier forjat și email cloa- 
zonat, precum și gravuri în 
lemțț, ilustrații de carte, 
desene în creion și sangui-,:rr,' 
nă, reprezentate cu grijă ' 
in expoziția orădeană. Toa
te „învederează — cum 
scria Petru Comarnescu — 
o statornică și cinstită mun
că de artist și, totodată, o 
împlinire pe măsura cerin
țelor timpului". In toate 
tehnicile, fără excepție, lu
crările lui losif Fekete sint 
dovezi ale interesului său 
mereu viu pentru materia
lele și uneltele cele mai 
felurite, demonstrindu-se a 
fi în același timp expresii 
ale rarelor calități de meș
teșug, pe care truda exem- 

, piară a unei vieți întregi 
n-a făcut decît să le rafi
neze.

In încheierea acestor rîn- 
duri se cuvine consemnat 
că la vernisajul expoziției 
maestrul losif Fekete a 
spus : „Onorat de cinstirea 
pe care partidul și statul o 
acordă creației mele și por
nind de la sentimentul le
găturilor puternice și vitale 
stabilite de-a lungul dece
niilor între mine și locui
torii Oradei, doresc să dq < 
nez orașului 40 dintre-ce? A 
mai bune lucrări alese peri->-' 
tru prezenta retrospectivă 
care, împreună cu lucrările 
existente deja în posesia 
Muzeului Țării Crișurilor, 
să alcătuiască colecția unui 
mic muzeu de sculptură".

Mircea TOCA

,,Zilele filmului sovietic"

„Lupta după victorie"
Filmul lui Villen A- 

zarov, prezentat, de 
asemenea, cu prilejul 
„Zilelor filmului sovie
tic", prilejuiește spec
tatorilor reintilnirea cu 
un erou cunoscut și 
îndrăgit din alte 
două creații anterioare, 
„Drumul spre Saturn" 
și „Sfirșitul Saturnu
lui" : destoinicul agent 
sovietic Serghei Krilov, 
alias Kramer, care, in 
anii războiului, a acțio
nat cu curaj, inteli
gență și stăpinire de 
sine pentru deturnarea 
unora din planurile 
germane de atac. Po
vestirea actuală se 
oonstituie și ea. ase
meni serialelor de în
ceput, ca un omagiu a- 
dus dirzeniei și dărui
rii de sine, eroismului 
dovedit de oamenii so
vietici in acei ani de 
patetice, de dramatice 
încercări. Aceeași linie 
dramaturgică sobră, fă
ră influența filmelor 
aventuroase la modă, 
fără gesturi inutile 
sau voit spectaculoase. 
Sfirșitul războiului îl 
găsește pe Krilov-Kra- 
mer pe pămint străin. 
Tovarășii săi de mi
siune sint neliniștiți la 
un moment dat. îl cred 
pierdut, pentru ca în 
scurtă vreme să se

convingă că omul cu
rajului se află acolo 
unde ii este locul, la 
datorie, hotărit să lup
te „pină la capăt". E- 
roul știe că victoria nu 
înseamnă sfirșitul ori
cărei bătălii, că există 
și fronturi mai liniș
tite. De pe un astfel 
de cimp acționează 
Kramer pentru a da 
peste cap uneltirile 
disperate ale unui 
grup de fasciști neim- 
păcați cu verdictul is
toriei. Filmul narează 
întreprinderea metodi
că, plină de calm, dar 
5i de incredere a agen
tului, refăcând, totoda
tă, tabloul unei Ger
manii răvășite de răz
boi, al vieților de oa
meni simpli care tre
buie să ia totul de la 
capăt, al unor existen
țe derutate de mersul 
evenimentelor. Cohor
tele de femei și băr
bați care iși caută 
ființele dragi, aștep- 
tind lingă zidurile nă
pădite de fotografii, 
disperarea femeii ai 
cărei copii nu-și mai 
recunosc tatăl, destinul 
tinerei germane care 
a înțeles cu mult mai 
devreme „cui ii bate 
ceasul" și iși apără 
credința pină in ulti
ma clipă, toate acestea

sint tot atitea prilejuri 
de a crea un fundal u- 
man emoționant de
mersurilor protagonis
tului. Urmărim astfel 
nu numai un film de 
acțiune, de tensiune, ci 
și unul al unor stări 
sufletești marcate de 
intimplările necruță
toare ale timpului. Un 
final palpitant încheie 
serialul lui Azarov, un 
rămas bun frumos nu 
numai din punct de 
vedere cinematografic, 
ci și al relației specta- 
tor-erou. Despărțirea 
de Krilov-Kramer — 
același Mihail Volkov, 
actor inteligent și cu 
căldura necesară unui 
interpret de serial — 
se face lăsindu-1 pe 
miini bune, mâinile 
salvatoare ale compa- 
trioților. Filmul se con
stituie astfel intr-un 
omagiu vibrant, plin 
de căldură și omeneas
că prețuire, adus acte
lor eroice, dragostei de 
patrie, luptei împotriva 
agresorului. Sensurile 
educative, mesajul mi
litant izvorăsc organic 
din acțiunea acestui 
film care convinge și 
emoționează.

Magda 
MIHAULESCU

Editarea și tipărirea cărții școlare
(Urmare din pag. I)

se ridică la peste 800 titluri de ma
nuale — aproape 400 de titluri pen
tru școala generală. 263 pentru licee 
și 167 pentru invățămintul profe
sional — intr-un tiraj total de a- 
proape 30 milioane exemplare.

— Cite dintre acestea vor fi ma
nuale noi sau substantial îmbunătă
țite si care este stadiul elaborării 
lor astăzi ?

— Din totalul general de titluri 
— ne-a răspuns interlocutorul nos
tru — peste 200 vor fi manuale noi 
sau substantial îmbunătățite. 10 
dintre ele. destinate elevilor scolii 
generale, au apărut chiar zilele a- 
cestea. alte 126 se află in tipogra
fii intr-un stadiu avansat de lucru, 
iar un alt set de manuscrise va ple
ca din editură peste numai citeva 
săptămini.

— Care dintre manuale sînt noi ?
— Pentru școala generală avem 

Cartea de citire pentru clasele VI, 
VII, VIII, cărțile de limbi moderne 
pentru clasa a V-a. Fizica de clasa 
a Vl-a. Chimia clasei a VH-a. Ana
tomia. fiziologia si igiena din pro
gramul clasei a VII-a etc; manuale 
noi de limbi moderne avem si pen
tru anul al II-lea de liceu, cărora 
li se adaugă alte titluri : Desenul 
tehnic, anul al II-lea. Biologie și in
formatică — anul al IV-lea. clase 
speciale. Electromagnetism — anul 
al II-lea. clase speciale s.a.m.d. Nu
meroase titluri de manuale noi se 
adresează liceelor de specialitate si 
școlilor profesionale. Alte lucrări e- 
ditoriale vin in sprijinul elevilor, 
spre a le oferi posibilitatea desfă
șurării unei bogate activități inde
pendente sau al profesorilor, in e-

fortul acestora de perfecționare a 
predării.

— Vă rugăm să amintiți cîteva 
dintre acestea.

— Lecțiile tinute în cadrul radio- 
tele-școln vor apărea sub titlul 
„Sinteze de literatură ropjână" ; se 
află, de asemenea. în curs de apa
riție un „Mic atlas de anatomie u- 
niană", mai multe culegeri de pro
bleme si exerciții din diferite spe
cialități. culegeri de texte literare 
in limbile naționalităților, Caietul al 
3-lea de ortografie prin imagini și 
comparații, un nou Atlas geografic 
și un altul geologic, broșuri cu lec
turi ușoare in limbi străine, hărți, 
planșe, discuri ; pentru profesori 
avem un nou „Sistem de predare al 
limbii române", „Probleme actuale 
de biologie", „Aplicații ale calculu
lui vectorial în geometrie si trigo
nometrie" etc. Fără a mai vorbi, 
firește, despre inovările de ordin 
metodic (utilizarea mai multor cu
lori in tipărirea textelor, a unor în
trebări in sprijinul cultivării gindi- 
rii s.a.m.d.) introduse in aproape 
toate cărțile de scoală. Un asemenea 
proces de perfecționare a cărții șco
lare este bine precizat în componen
tele sale. Dar încheierea lui cu suc
ces solicită, ne lingă desfășurarea 
de eforturi susținute din partea edi
turii, a autorilor, a tipografiilor, 
fixarea cu maximă exactitate a ti
rajelor, premisă esențială pentru ca 
toti elevii să aibă gratuit toate căr
țile ne pupitru din prima zi de 
scoală.

Pentru îndeplinirea acestui obiec
tiv, pe bună dreptate subliniat în 
discuția noastră ca avind o impor
tanță maximă în editarea manuale
lor, inspectoratele școlare județene, 
cu prilejul recentei analize, au pri

mit instrucțiuni pentru stabilirea 
încă de pe acum, pe baza cifrelor 
de școlarizare, a necesarului cărți
lor de școală. O experiență nu 
prea îndepărtată, cînd caracte
rul aproximativ, nu o dată for
mal, al prospectării conducea la 
stabilirea unor tiraje neconclu
dente, ceea ce adeseori echi
vala cu lipsa în primele zile 
de școală a unor cărți pentru 
elevi, subliniază de la sine impor
tanța acestei acțiuni. Și încă un 
fapt; se știe că elaborarea multor 
manuale școlare este fundamentată 
pe organizarea concursurilor Ia care 
poate participa întregul corp profe
soral. Utilitatea acestei practici este 
evidentă pentru oricine ; ea poate 
determina captarea în sfera de gin- 
dire a scolii a valorilor pedagogice 
autentice, favorizează o intensă e- 
mulatie si extinde experiența rod
nică. de pe urma cărora manualul 
școlar este consacrat ca un instru
ment de mare utilitate în perfecțio
narea predării. Cu toate că această 
practică a fost îndelung populariza
tă. cu toate că avantajele, inclusiv 
pentru participanții necîștigători ai 
concursului, sînt clare, ecoul el se 
resimte slab. La cel mai recent con
curs. consacrat elaborării a trei 
cărți din programul scolii generale 
si liceului, s-au prezentat.. patru 
manuscrise.

Fără îndoială, realizarea In condi
ții optime a obiectivelor stabilite la 
Ministerul Educației si învătămîn- 
tului presupune concentrarea efor
turilor tuturor factorilor implicați în 
elaborarea sl difuzarea manualelor, 
interesați deopotrivă ca acestea să 
fie de cea mai bună calitate si să 
ajungă în totalitatea lor in mîinile 
elevilor din primele zile de »coală.
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINISTRE, 
ION GHEORGHE MAURER,

A PRIMII PE MINISTRUL AEACERILOR EXTERNE 
Al ISRAELULUI, ABBA EBAN

Excelenței Sale Domnului
ION GHEORGHE MAURER

Președinție Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc cordial pentru urările pe care ni le-ați adresat cu 

ocazia aniversării zilei de naștere a Maiestății Sale Imperiale șahin- 
șahul Arvamehr și vă transmit cele mal bune urări pentru prosperi
tatea și fericirea poporului român.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ- 
nia. Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
luni dimineața. Pe ministrul aface- 
nlor externe al Israelului. Abba 
Eban. care se află intr-o vizită ofi
cială in țara noastră.

La primire a fost de fată George 
-Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste România.

Ministrul israellan de externe a

VIZITA MINISTRULUI ATACERILOR EXTERNE
AL ISRAELULUI

Duminică noaptea a sosit in Ca
pitală ministrul afacerilor externe al 
Israelului. Abba Eban. care va face 
o vizită oficială în tara noastră, la 
invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia.

In vizita sa In România, Abba 
Eban este Insotlt de Shoshana Eban 
si funcționari superiori din M.A.E. 
al Israelului.

La sosire, ne aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fr»st intimpinat de 
George Macovescu. ministrul afp- 
ccvmîr externe, cu soția. Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de funcționari supe
riori din M.A.E.

Au fost de fată, de asemenea. 
Yochanan Cohen, ambasadorul Is
raelului la București, si membri ai 
ambasadei.

★
în cursul dimineții de luni, minis

trul afacerilor externe al Israelului 
a depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului si a patriei pentru 
socialism.

Dineu
Luni, ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, cu soția, a ofe
rit. in saloanele hotelului Athânie 
Palace, un dineu oficial in onoarea 
ministrului afacerilor externe al Is
raelului. Abba Eban, și a doamnei 
Shosbana Eban.

La dineu au luat parte Teodor 
Vasiliu, ministrul justiției, Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Octavian Gro
za, ministru secretar de stat, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, Ilie 
Cișu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Chimice. Ni
colae Ghenea, Alexe Popescu și 
Constantin Stane:u, adjuncți de mi
niștri.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Yochanan Cohen, ambasadorul Is
raelului la București, preepm. -și per
soanele oficiale.' care-1 jnsbțcsc pe‘‘ 
ministrul Abba Eban' ia vizita in 
țara noastră.

în cursul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
George Macovescu și Abba Eban au 
rostit toasturi.

După ce a salutat, in numele gu
vernului român, al său personal, pe 
ministrul de externe israellan, Abba 
Eban, ministrul George Macovescu 
a spus in toastul său :

Am convingerea că vizita pe care 
o faceți in România se va înscrie ca 
o importantă contribuție la întări
rea eforturilor in direcția soluționă
rii juste și echitabile, pe cale poli
tică, a crizei din Orientul Apropiat, 
Ia promovarea relațiilor româno-is- 
raeliene.

Vizita dumneavoastră în Republica 
Socialistă România, deși scurtă, vă 
va da posibilitatea să cunoașteți 
direct unele aspecte din munca și 
preocupările poporului român pentru 
înflorirea multilaterală a patriei și 
ridicarea nivelului său de viață. Noi 
subordonăm tot ceea ce facem, anu
me dezvoltarea economică și socială 
a țării, progresul neîntrerupt al 
științei, culturii, invățăm’ntului, unui 
unic țel — acela al făuririi bunăstă
rii si fericirii omului, a tuturor ce- 
tăț/iilor patriei, cărora orinduirea 
s-1 listă pe care o edificăm le des- 
cnrue largi posibilități de a duce o 
viață liberă și demnă.

Muncind pentru progresul șl bu
năstarea patriei sale — a continuat 
ministrul George Macovescu — po
porul român este puternic animat 
de dorința de a se înțelege și a 
colabora fructuos cu popoarele lumii, 
dc a conlucra cu toate națiunile pa 
arena internațională și a-și aduce 
contribuția la realizarea dezidera
telor de-pace și progres ale omenirii 
contemporane. Dind expresie acestui 
deziderat. Republica Socialistă Româ
nia promovează consecvent o poli
tică de prietenie și colaborare cu 
țările socialiste, cu statele care au 
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente, cu toate țările lumii, fără 
d^osenire de orinduirea socială, pe 
baza principiilor unanim recunoscute 
ale dreptului internațional, iși aduce 
contribuția activă la cauza păcii și 
colaborării internaționale.

în lumea de astăzi se ridică uriașe 
forțe sociale care acționează pentru 
imprimarea unui curs nou in viața 
internațională Îndreptat spre dezvol
tarea colaborării și Înțelegerii intre 
popoare, spre destindere și pace. Se 
impun tot mai mult in practica in
ternațională spiritul Tratativelor, ho- 
târirea popoarelor de a.asigura solu
ționarea pe cale politică, pașnică, a 
problemelor litigioase. Considerăm 
că o condiție fundamentală pentru 
dezvoltarea acestui curs pozitiv este 
participarea activă, nemijlocită, a 
tuturor țărilor în viața internațio
nală. Fiecare țară - fie ea mare, 
mijlocie sau mică - indiferent de o- 
rinduirea ei socială și de continentul 
pe care se află, poate — și are da
toria — să contribuie la soluționarea 
in spirit constructiv a problemelor 
cu care este confruntată omenirea 
contemporană, la consolidarea păcii 
și colaborării in lume.

Ne îngrijorează perpetuarea cori
ntului din Orientul Apropiat, evo
luția acestuia din ultimul timp, care 
a dus la numeroase pierderi de vieți 
omenești și la mari distrugeri ma
teriale. Credem că a sosit timpul sa 
sa pună capăt acestui conflict, să 1 
se găsească o soluționare justă și 
echitabilă, corespunzătoare intereselor 
popoarelor din această zonă, cauzei 
păcii în lume. România s-a pronun
țat »i se pronunță consecvent pentru 
soluționarea conflictului prin mijloa
ce pașnice in spiritul și pe baza re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, reglementare care 
să ducă la retragerea trupelor lsra- 
eliene de pe teritoriile arabe ocupate, 
]a respectarea dreptului la existență 

fost însoțit de Yochanan Cohen, am- 
b.-sadorul Israelului la Bucuroșii, si 
de .Yohanan Meroz. director in M.A.E, 
al Israelului.

Cu acest prilei a avut loc o dis
cuție in cursul căreia s-au analizat 
stadiul relațiilor dintre România și 
Israel, precum și actuala situație din 
Orientul Apropiat.

Convorbirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

La Ministerul Afacerilor Externe 
au început luni dimineață convorbi
rile oficiale între ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. si mi- 
n strul afacerilor externe al Israelu
lui. Abba Eban.

Cu acest prilei s-a efectuat un 
schimb de \ păreri asupra situației 
din Orientul Apropiat,

La convorbiri au participat Ni- 
criae Ghenea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Lucian PetrescU 
si Gh. Săulescu. directori în M.A.E.

Din nartea israeliană au fost pre- 
zenți Yochanan Cohen, ambasadorul 
Israelului la București. Yohanan 
Meroz si Avigdor Dagan. directori 
in M.A.E. al Israelului.

★
Duoă-amiază. ministrul afacerilor 

o -terne al Israelului. Abba Eban, 
împreună cu soția. Shoshnnn Eban. 
si celelalte persoane oficiale din 
suita sa au făcut o vizită or i Ca
pitală. în cursul acestei vizite, oas- 
fietii au făcut un scurt popas la 
ntreprinderea „Tricodava".

(Agerpres)

oficial
și dezvoltarea independentă al fie
cărui stat din această regiune, in
clusiv al statului Israel, ia rezolvarea 
problemei populației palostinene in 
conformitate cu interesele ei legitime.

In încheiere, exprimlndu-și convin
gerea că vizita ministrului Abba Eban 
in România, discuțiile pe care le vor 
avea, în special cu privire la situația 
din Orientul Apropiat, vor reprezenta 
o contribuție la cauza păcii și cola
borării dintre popoare, ministrul 
George Macovescu a toastat in onoa
rea președintelui Israelului. Ephraim 
Katzir, in sănătatea ministrului de 
externe israellan, a tuturor oaspeților 
prezenți.

In toastul său, ministrul Abba 
Eban a mulțumit pentru primirea 
călduroasă și cuvintele generoase 
rostite de ministrul român.

La această oră grea pentru destinul 
Orientului Mijlociu. ,— a spus vorbi
torul — Israelul se felicită de a pu
tea continua pe teritoriul românesc 
dialogul care se desfășoară cu toată 
sinceritatea între guvernele noastre 
— dialog al cărui scop esențial este 
de a întări pacea mondială și coexis
tența între popoare.

Invitația care mi-a fost adresată de 
a face această vizită oficială la Bucu
rești se înscrie în politica internațio
nală a Republicii Socialiste România, 
care constă in a cultiva raporturi 
cordiale cu toate statele, oricare ac 
fi regimul lor social. Promovarea 
perseverentă și constantă a acestei 
politici a făcut posibil ca România 
socialistă să poată întreține contacte 
fructuoase cu alte țâri care s-au gă
sit sau care, din păcate, se găsesc 
încă opuse prin conflicte și dezacor
duri. Astfel se conturează politica 
românească independentă și specifică, 
care a contribuit in mod impresio
nant la destindere, ale cărei prime 
rezultate s-au dezvăluit in Asia ; de 
asemenea, în cadrul Conferinței pen
tru securitate in Europa, unde roiul 
României este bine cunoscut, ivj tre
buie, deci, să ne mire de a vedea 
România desfășurând față de statele 
din Orientul Mijlociu această politică 
de pace, care poate servi de exemplu 
altor țări din lume. Desigur, fiecare 
dintre guvernele noastre urmărește 
pacea și securitatea in felul său pro
priu, potrivit circumstanțelor isto
riei sale și principiilor diplomației 
sale. Dar tocmai prin diversitatea in
tereselor și concepțiilor vocația di
plomatică a fiecăruia este chemată să 
dovedească posibilitățile sale crea
toare.

Aici, în România, am simțit vibra
ția unui mare elan social, care este 
pe cale să asigure poporului dum
neavoastră un viitor constructiv șl 
fructuos. Israelul, unde deșertul dă 
înapoi in fața ogoarelor, unde omul 
se străduiește să domine natura, unde 
calitățile dovedite sint întotdeauna 
respectate, știe să aprecieze la justa 
lor valoare realizările României, sub 
egida ilustrului său conducător, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

în continuare, vorbitorul a spus : 
V-ați referit la spiritul de negocieri 
care se impune in practica interna
țională pentru a asigura reglemen
tarea pașnică a problemelor litigi
oase. Fiți convins că acesta este și 
principiul călăuzitor al politicii 
noastre regionale și internaționale. 
Un popor care, singur printre po
poarele lumii, a suferit în secolul 
nostru masacrul a șase milioane 
dintre frații săi. dintre surorile sale 
și copiii săi, un stat care, singur 
printre state, a fost năpăstuit de la 
Începutul independentei sale prin 
ranchiune violente și implacabile, 
care au pus In cauză identitatea sa 
șl suveranitatea sa — această na
țiune. după nenumărate încercări, 
caută securitatea prin pace. Spe
răm că consensul internațional con
certat acum clteva zile in Consiliul 
de Securitate, in rezoluția 333, va 
ajuta guvernele țărilor din Orientul 
Mijlociu să abordeze o negociere li
beră, suverană, sinceră, cu suple
țea șl realismul care sint indispen
sabile pentru ca compromisu
rile valabile să poată fi obținute, 
într-o asemenea negociere. toate 
problemele, printre care si acelea la 
care v-ați referit, vor putea să-și 
găsească soluția lor echitabilă șl, ca 
atare, durabilă. Căci eu nu cred că 
destinul umanității trebuie in mod 
Inexorabil să fie modelat în mod 
exclusiv de către marile puteri. 
Fiecare națiune, indiferent care ar 
fi dimensiunea 6a. particularitățile 
Istoriei și culturii sale, are dreptul 
și chiar datoria să se afirme in con
textul universal al coexistenței 
umane.

în încheiere, ministrul Abba Eban 
a toastat in sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
a ministrului de externe român.

Vizita delegației Grupului brazilian 
din Uniunea Interparlamentară

PRIMIRE LA MAREA
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Șrefan Voitcc. a primit, luni dimi
neața. delegația Grupului brazilian 
din Uniunea Interparlamentară, con
dusă de senatorul Paulo Francisco 
Torres, președintele Congresului Na
țional și al Senatului din Brazilia, 
care face o vizită in țara noastră.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, au participat : 
Maria Groza, Ilie Murgulescu, vice
președinți ai M.A.N., Corneliu Ălfi- 
neacu, președintele Grupului român 
din Uniunea Interparlamentară. Tra
ian Ionașcu, Aurel Vijoli, președinți 
de comisii permanente alo M.A.N., 
Ion Mărgineanu, secretar al M.A.N., 
Stanciu Stoian, membru al Comisiei 
de politică externă a M.A.N.

A luat parte Federico Carlos Car-

Turneul colectivului Teatrului mare academic
de dramă „Maxim Gorki" din Leningrad

După mai multe reprezentații la 
Craiova, Teatrul mare academic de 
dramă ..Ștaxim Gorki" din Le
ningrad și-a început, luni seria spec
tacolelor in Capitală cu piesa .,Mi
cii burghezi". Capodopera lui Ma
xim Gorki, scriitor a cărui creație 
ocupă un loc preponderent in reper
toriul teatrului ce-i poartă numele, 
este pusă în scena de regizorul G. A. 
Tovstonogov’, artist al poporului al 
U.R.S.S., laureat al Premiului Lenin 
și 2’ Prcrvviui de stat, care e^te, 
totodată, și semne tarul scenografic;. 
Un valoros mănunchi de actori a 
dat viață scenică personajelor gorkic- 
ne in cadrul unu: spectacol in 
așa cum mărturisea regizorul, traci
cul se împletește cu comicul, eroicul 
cu banalul.

La această primă reprezentație 
bucureșteană a Teatrului leningră- 
dean, care a avut loc pe scena Ope
rei române, au asistat Dumitru Po
pescu. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de artă, un numeros public.

în asistență se aflau V. S. Tiku- 
nov. ministru consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Publicul și-a manifestat prin căl
duroase aplauze prețuirea față de 
.acta -actprilor sovietici..și. njăiestria.

Din partea Comisiei de organizare 
a funeraliilor tovarășului

Constantin Doncea
Comisia pentru organizarea funera

liilor tovarășului Constantin Doncea 
comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Constantin Doncea este 
depus la Clubul C.F.R. Grivița roșie 
din Calea Griviței nr. 355.

Pentru a-și lua rămas bun, cetă
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FOTBAL: Adnotări la etapa a Xll-a

Jocuri mediocre, jocuri dure...
Mai întii, despre cum au jucat și 

ce au realizat in campionat „supra- 
viețuitoarele“ fotbalului nostru în 
cupele europene — Universitatea 
Craiova și Dinamo. Interesează a- 
cesi lucru pentru că, oricum, datele 
și faptele din meciurile lor de sîm- 
bătă pot prefigura cit de cit ca
pacitatea jucătorilor pentru partidele 
de miine (craiovenii acasă, bucu- 
reștenii în deplasare) cu Standard 
Liege și, respectiv, Atletico Madrid. 
Este in afară de orice îndoială fap
tul că echipa craioveană se men
ține la un bun nivel de pregătire, 
constanța comportării și suita rezul
tatelor favorabile constituind în 
fond argumentul cel mai convingă
tor. Le aceea, pină la proba contra
rie, jocul mai slab șl insuccesul de 
la Tg. Mureș (primul de la începutul 
campionatului !) nu pot fi trecute 
decit la categoria „accidentelor". In 
perspectiva partidei de miine, verva 
de joc și pofta de gol manifestate in 
repriza secundă de liderii campiona
tului nostru simbătă — pe același te
ren pe care vor intilni și formația 
din Liege... — au darul să sporească 
optimismul nostru, al tuturor, că vor 
putea face „pasul" in turui trei al 
„Cupei U.E.F.A.", competiție al cărei 
prestigiu internațional il definește 
chiar și numai numeie ciștigătoare- 
lor ultimelor trei ediții : Leeds 
United (in 1971), Tottenham Hotspur 
(1972), F. C. Liverpool (1973). Fotba
liștii și suporterii din Craiova au, 
desigur, in vedere și adevărul că 
simbătă, in prima repriza, jocul a 
fost șters, debusolat, cu greu reușin- 
du-se să se ajungă și să se șuteze 
la poarta C.F.R.-ulul din Cluj. Cauza 
pare a fi fost accidentarea și înlocui
rea lui Oblemenco, după numai citeva 
minute de joc. Dar acum, după ce 
au observat că pot Înscrie goluri 
multe și fără „tunarul" nr. 1 (absen
ța căruia, desigur, o regretă). Bălan, 
Marcu, Țarălungă și colegii lor nu
tresc mari speranțe pentru partida 
cu Standard Liâge. Și noi, firește.

In privința campionatului, cel puțin 
pentru această toamnă, poziția de li
deri nu se întrevede a le fi serios 
periclitată. U. Craiova mai are meciuri 
grele („cel mai", la 25 noiembrie, la 
Pitești). Dar are din nou 3 puncte 
avans față de imediat următoarea 
(F. C. Constanța) și 5 față de alte 
patru posibile contracandidate, in 
ordine, după golaveraj : C.S.M. Re
șița. Universitatea Cluj, F. C. Argeș 
și Dlnamo.

NAȚIONALĂADUNARE
nauba, trimis extraordinar și minis
tru plenipotențiar al Braziliei la 
București.

Parlamentarii brazilieni au fost 
informați cu acest prilej despre or
ganizarea și activitatea Marii Adu
nări Naționale, au luat cunoștință de 
unele aspecte ale vieții politice, eco
nomice și sociale a României In anii 
construcției socialiste. A avut loc, 
totodată, un schimb de opinii asupra 
rolului parlamentelor și parlamenta
rilor în întărirea și lărgirea relații
lor dintre state, pentru Înțelegere, 
colaborare și pace între popoare.

De ambele părți s-a exprimat do
rința de a extinde raporturile dintre 
parlamentele celor doua țări.

(Agerpres)

regizorală, pentru înalta ținută ar
tistică a spectacolului.

Conducătorii colectivului Teatrului 
mire aeade.mic de dramă „Maxi n 
Gorki" dhi Leningrad, care se află 
în țara ncatini, s-au intilp.it luni di
mineața, în cadrul unei conferințe 
de presă, eu cronicari și oameni de 
teatru din Capitală.

Am început actualul turneu la 
Craiova — a spus G. A. Tovstono
gov, artist al poporului al U.R.S.S., 
laureat al Premiului Lenin și al Pre
miului de stat — bucurindu-ne să ne 
numărăm printre primii oaspeți ai 
noului edificiu al Teatrului Național 
din localitate, Un alt motiv de satis
facție l-a constituit și felul in care a 
primit publicul craiovean spectaco- 
le'e noastre.

în continuare, cunoscutul regizor 
sovietic a răspuns întrebărilor ce 
i-au fost adresate in legătură cu 
piesele aflate in pregătire pe cele 
două scene ale teatrului leningră- 
dean. piese aoarținînd lui G<yki, 
Pușkin, V. Tendriakov, A. Vampi
lov, Fr. Durrenmatt. Orkeny Istvan 
și alții, și cu preocupările actuale în 
domeniul regiei, concepția proprie 
în montarea celor trei piese ale tur
neului. colaborarea regizorului cu 
tinerii dramaturgi și actori, modali
tățile de menținere a prospețimii 
spectacolelor.

(Agerpres)

țenii au acces azi, marți 6 noiembrie 
a.c., intre orele 9—14.

Mitingul de doliu are loc azi la ora 
14,15 la Clubul C.F.R. Grivița roșie, 
iar înhumarea în jurul orei' 16 la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Dinamo are, da asemenea, de re
făcut miine un handicap de două 
goluri. Dar, în deplasare, la Madrid. 
Tentativa campionilor noștri ni se 
pâre mult mai dificilă, nu neapărat 
pentru că Atietico este avantajată 
de terenul propriu. Marele dezavan
taj al dinamoviștilor decurge din 
comportarea lor in ultimele etape de 
campionat — formă slabă, confir
mată, evident, de insuccesele cu Uni
versitatea Cluj și cu C.S.M. Reșița. 
In * 1 etapa trecută a lipsit Dudu 
Georgescu, dar a jucat Dumltrache. 
A absentat și Radu Nunweiller. To
tuși, o echipă serioasă nu poate in
voca Ia infinit cutare sau cutare in
disponibilitate. La mijloc, credem, 
sint lucruri cu implicații de fond. 
Stă, desigur, in putința și în capaci
tatea recunoscuta a antrenorilor ca 
revenirea să se producă foarte cu- 
rind. Dinamo șl dinamoviștii repre
zintă prea mult pentru fotbalul nos
tru, în general, pentru ca inconstan
ța in joc, comportarea lor in ansam
blu să nu suscite unanime și În
dreptățite comentarii.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
3 ți 9 noiembrie. în țara : Vremea va 
continua să se incă'zeascâ mal ales 
in pvlva parte a intervalului. Cerul 
va ii variabil, cu înnorări mai pronun
țate In JuinStatea de r. ord-vest a -țării, 
unde vor cădea dot Ideale. în rest 
ploi izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivi’.. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 2 și 6 grade 
Iar maximele Intre 6 și ÎS grade, lo
cal rnai ridicate. Dlm’neațâ șl seara 
se va produce ceață. In București : 
Vremea va continua să se încălzească. 
Cerul va fi variabil. Vint slab pînă 
la potrivit. Dimineața și seara ceață 
slabă.

lui A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Petrolul, 
arbitrul N. Ralnea — de competența și 
obiectivitatea căruia nu avem moti
ve să ne îndoim — consemnează, 
spre exemplu, nu numai cauzele 
pentru care i-a eliminat pe Zamfir 
și pe Istrătescu (lovirea adversaru
lui), cl și insultele și injuriile ce
i le-a adresat. — cine credeți ? — an
trenorul acestora, Mircea Dridea, 
Se pare că la agitarea spiritelor pe 
teren și-au adus o reprobabilă con
tribuție și unii jucători din echipa 
gazdă (Grigore, Boloni, avertizați cu 
„cartonașul galben"). Și la Petroșani 
— o eliminare de pe teren : Sinău- 
ceanu (S. C. Bacău). Plus patru 
„cartonașe galbene" — toate băcă
uanilor. Recordul avertismentelor 
date in această etapă, un record ce 
nu-i onorează cîluși de puțin, l-au 
avut echipele Sportul studențesc și 
F. C. Constanța. In meciul lor. șase 
avertismente (4 oaspeților !), dar, 
cum aprecia și Ion Alexandrescu, 
secretar general al F.R.F., „sînt ju
cători la aceste echipe care cam 
etapă de etapă nu-și dezmint predi
lecția pentru jocul dur, pentru ne- 
respectarea adversarului. Duminică 
n-au scăpat ocazia Ghirca, Stoica, 
Antonescu, Ciocîrlan, Grigore, Ion 
Constantin, Leșeanu, chiar dacă nu 
toți au fost avertizați".

Există impresia că o astfel de si
tuație — dintotdeauna nedorită și 
reprobată de adevărații sportivi — 
s-ar putea agrava pe măsură ce 
lupta pentru evitarea retrogradării 
va deveni mai acerbă. Forul federal, 
in primul rind, nu trebuie să se îm
pace cu o astfel de posibilitate. Dacă 
unii jucători, unii antrenori, chiar și 
unii conducători de cluburi au În
ceput de pe acum să-și lase nervii 
liberi (primii needueîndu-și, iar cei
lalți needucind voința, ambiția, pu
terea de luptă a propriilor elevi în 
spiritul sportivității, al veritabilului 
fair-play“). este cazul ca măsurile 

de sancționare să fie și mai aspre.
Poate ar fi chiar timpul ca F.R.F. 

să treacă la măsura ce-o intenționa 
la începutul campionatului de a 
dicta sancțiuni împotriva „culegăto
rilor" de cartonașe galbene. Tot așa 
cum și cluburile au datoria să se 
ocupe cu mal mare răspundere de 
educarea fotbaliștilor în spiritul cu
rat al sportivității.

Ion DUM1TR1U

Astăzi, dinamoviștii pleacă la Ma
drid. Capacitatea lor este, fără Îndo
ială, mult mai mare decit lasă să se 
întrevadă „clacările" din ultimele 
săptămîni. Ne-ar plăcea să vedem că 
încrederea suporterilor, speranțele 
lor intr-o bună partidă miine, cu 
Atletico, vor fi recepționate ca 
atare de toți cei ce vor intra pe te
ren și că Dinamo îșl va anunța ast
fel revenirea...

Etapa a XII-a, luată în totalitate, 
a avut caracteristici comune „sura
telor" ei de pînă acum (mal ales in 
ceea ce privește mediocritatea), însă 
și unele care-i aparțin in exclusivi
tate. N-a existat, din păcate, vreo 
altă etapă în acest campionat — ca 
să ne referim doar la particularită
țile celei de referință — în care nu
mărul eliminaților să ajungă la trei; 
dintre aceștia, doi sint de la F. C. 
Petrolul (?!). Avertismentele s-au ți
nut și ele lanț, chiar dacă nu întot
deauna arbitrii au arătat respectivi
lor „cartonașul galben".

Am apreciat de fiecare dată echipa 
din Ploiești și o vom face ori de 
cite ori merită. Forma ei și poziția 
in clasamentul actualei competiții — 
determinate, poate, in aceeași mă
sură de schimbările survenite și în 
conducerea tehnică, și în efectivul 
lotului — nu scuză, însă, cu nimic 
maniera In care înțeleg să se com
porte uneori. în foaia oficială a meciu

Reprezentantul P.C.R. 
la Congresul de la Hamburg 
al P. C. German s-a întors 

in Capitală
Luni s-a înapoiat in Capitală to

varășul Mîhnea Gheorghiu, membru 
al C.C. nl P.C.R.. care a reprezen
tat Partidul Comunist Român la 
Congresul de la Hamburg al Parti
dului Comunist German.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
nu fost do fată Alexandru Ionescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. activiști 
de partid. (Agerpres)

Cronica zilei
Luni dimineața a sosit la Bucu

rești Jamîn Niamaa. noul ambasador 
extraordinar si plenipotențiar al 
Republicii Populare Mongole în Re
publica Socialistă România.

★
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale Italiei, atașatul militar, aero și 
naval al acestei țări la București, 
colonelul Mario Di Palma, a oferit 
luni seara o recepție in saloanele 
ambasadei. Au participat Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și cultură, ziariști. 
Au fost prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

* fLuni la amiază, la pavilionul cen
tral al expoziției internaționale din 
București a avut loc deschiderea 
unei expoziții si a unui simpozion 
organizate de compania „Singer" 
din S.U.A.

Expoziția cuprinde ultimele crea
ții ale firmei în domeniul bunurilor 
de lare consum, construcțiilor, pre
cum și echipamente pentru indus
tria ușoară. petrochimie, informatică 
si calcul, instrumente pentru navi
gația maritimă și aeriană, aparatură 
didactică si pentru alte sectoare.

Cu nrileiul deschiderii expoziției 
si a simpozionului, George R. Potter, 
vicepreședinte al sectorului de coo
perare cu țările socialiste din cadrul 
conducerii companiei, si Todor A- 
vram, adiunct al ministrului indus
triei ușoare, au rostit scurte alocu
țiuni.

★
Luni a părăsit Capitala delegația 

Comitetului japonez al păcii, formată 
din dr. Yoshitaro Ilirano. pre
ședintele comitetului, și Judo Hi- 
rota, membru al biroului comitetu
lui. care ne-a vizitat tara la invita
ția Comitetului Național pentru A- 
părarea Păcii.

în t imnul vizitei, oaspeții au fost 
primiți la Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii. Consiliul Cul
turii Educâtifii Socialiste. Ia
I.R.R C-S-- au vizitat unele obiective 
scolal-cnlturale din București și de 
pe valea Prahovei.

(Agerpres)

v'fem e a

U.R.S.S. ÎNTÎMPINĂ

MAREA ANIVERSARE
Un laitmotiv, con- 

ccntrind in cl o fireas
că Înlănțuire de țeluri 
ale activității muncito
rilor sovietici : „Să în
deplinim înainte de 
termen planul pe 1073, 
anul hotăritor al cin
cinalului" ; „Să intlm- 
plnâm cum se cuvine a 
56-a aniversare a Ma
rii Revoluții Socialis
te din Octombrie", 
urmat de multipla re
petare a expresiei 
„Planul industrial de 
producție pe 9 luni a 
fost îndeplinit și depă
șit la majoritatea prin
cipalelor produse" și 
de cifre. Cifre repre- 
zentind înfăptuirile 
muncitorilor indus
triali închinate celor 
două teluri îngemăna
te : îndeplinirea sarci
nilor celui de-al trei
lea an al cincinalu
lui și, prin aceasta, 
cinstirea Marii Revo
luții Socialiste din Oc
tombrie. Este vorba 
de comunicatele direc
țiilor centrale de sta
tistică ale republici
lor unionale, date pu
blicității nu demult — 
toate atestind princi
pala preocupare a eco
nomiei sovietice: de'a 
dezvolta cu precădere 
ramurile cele mal îna
intate ale producției, 
cum sint construcțiile 
de mașini, energetica, 
chimia și petrochimia 
șl de a asigura ridica
rea nivelului de trai 
al populației, iar unui 
din punctele centrale 
ale aprecierii activită
ții îl reprezintă pro
ductivitatea muncii.

R.S.F.S.R., cea mai 
mare dintre republici
le sovietice, raportea
ză o sporire a produc
ției, față de perioada

anului trecut, cu 7 la 
sută șl a productivită
ții muncii cu G la sută 
— ceea ce a făcut ca 
83 la sută dîn între
gul spor să fie reali
zat pe această ca
le. Din acest punct 
de vedere, R.S.S. Es
tonă se situează pe 
primul loc, obținlnd 
din creșterea producti
vității muncii 93 la 
sută din sporul total 
de producție pe aceste 
luni. De altfel, rapor-

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

tul dintre sporul total 
de producție fața de 
perioada anului trecut 
(5.6 la sută) și procen
tul de creștere a pro
ductivității muncii (5,4 
la sută) este grăitor.

Bineînțeles, orice în
cercare de a face un 
„clasament" este con
vențională, căci toate 
cifrele reflectă același 
neobosit efort al clasei 
muncitoare, îndreptat 
spre rezolvarea sarci
nilor de dezvoltare din 
fiecare republică.

Mergind la „desci
frarea" procentelor 
din economiile fie
cărei republici, care 
Împreună formează de 
fapt un tot unitar al e- 
conomlei statului so
vietic. este suficient să 
arătăm că 5 la șută, 
cit reprezintă sporul 
de energie electrică In 
R.S.F.S.R., înseamnă 
20 000 000 000 kW/h, că 
tot procentele de creș
tere în aceste 9 luni, 
în R.S.F.S.R.. se tra
duc in: 16000000 tone

Adunări cu prilejul celei de-a 56-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

în diferite localități din țară au 
continuat să aibă loc manifestări con
sacrate celei de-a 56-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Ea~ adunările festfve care au avut1 
loc luni la „Semănătoarea" și „Dîm
bovița" din Capitală, la clubul între
prinderii chimice din Florești, jude
țul Prahova șl la Casa prieteniei ro- 
mâno-sovietice din Cluj au partici
pat numeroși oameni ai muncii, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, men)bri ai consi
liilor județene A.R.L.U.S., precum și 
reprezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București și membrii de
legației Asociației de prietenie so- 
vieto-română care ne vizitează țara.

La adunarea festivă de La Florești 
au luat cuvintul ing. Ioan Dima, di
rectorul întreprinderii chimice, și 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București. Vorbitorii 
au relevat importanta istorică a Ma

A început Dinamoviada 
internațională de voiei

în sala Dinamo din Capitală a 
început ieri cea de-a 12-a ediție a 
Dinamoviadei de volei, competiție la 
care participă formații masculine șl 
feminine din opt țări.

Iată primele rezultate înregis
trate : feminin : Dinamo (U.R.S.S.) 
— Dozsa (Ungaria) 3—1 ; Amrokan 
(R.P.D. Coreeană) — Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) 3—0 ; Levskî Spartak 
(Bulgaria) — Dynamo (R. D. Ger
mană) 3—2 ; Dinamo (România) — 
Gwardia (Polonia) 3—0 ; masculin : 
Amrokan (R.P.D. Coreeană) — 
Gwardia (Polonia) 3—1 ; Dinamo 
(România) — Dozsa (Ungaria) 3—1 ; 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia) — Di
namo (U.R.S.S.) 3—0.

întrecerile continuă astăzi — di
mineața de la ora 8, iar după- 
amiază de la ora 15.

în citeva rînduri
ȘAH. — Margareta Juncu. virtuală 

cistiffătoarc a turneului internațional 
feminin de la Hallc. înaintea ulti
mei runde, ea totalizează 8.5 puncte 
din 10 posibile. O urmează : Kașa- 
brlșvill (U.R.S.S.j — 7,5 puncte. Hof
mann (R.D. Germană) — 6.5 puncte. 
Just (R.D. Germană) — 6 puncte etc.

FOTBAL. — In „Cupa cupelor", 
la Malmb, în meci retur pentru op
timile de finală, echipele F.C. Mal
mo si F.C. Zilrich au terminat la e- 
galitate: 1—1 (0—1). Cum primul
joc fusese, de asemenea, egal (0—0), 
pentru sferturile de finală s-a cali
ficat F.C. Ziirich, care a Înscris un 
gol in deplasare. • In turneul final 
al zonei africane a campionatului 
mondial de fotbal, la Lusaka s-au 
intilnit reprezentativele Republicii 
Zair și Zamblel. Fotbaliștii din Re
publica Zair au terminat învingă
tori cu 2—0 (2—0).

TENIS, — A început turneul de la 
Stockholm, unul dintre ultimele tur
nee ale actualei ediții a ..Marelui 
Premiu F.I.L.T.". Concursul este de 
categoria A șl reunește la start ju
cători din mai multe țări ale lumii, 
printre care si românul Ilie Năs- 
tase si americanul Stan Smith, pro
tagoniștii recentului turneu de la 
Paris. Iată primele rezultate : Jeff 
Borowiak (S.U.A.) — Phillips Moore 
(Australia) 0—6, 6—3, 7—5 ; Graham 
Stilwell (Anglia) — Christer Holm 
(Suedia) 6-4, 6-4 ; Kjell Johansson 
(Suedia) — Ion Tiriac (România) 
4—6, 6—4. 8—1 ; Antonio Munoz 
(Spania) — Douglas Palm (Suedia) 
t-3, ♦-«. 8-3. 

de țlțeJ, 2 500 000 tone 
de cărbune, 2 100 000 
tone de fontă. 2 200 000 
tone de otel. 1 900 000 
tone de Îngrășăminte 
minerale (In unități 
convenționale), 165 000 
automobile, dintre care 
138 000 autoturisme, 
197 000 tone de hlrtle, 
2 000 000 tone de ci
ment. 150 000 frigidere, 
124 000 000 metri pă- 
trațî de țesături etc.

Alte relatări ale 
comunicatelor din re
publicile unionale : 
„A fost îndeplinit pla
nul privind prețul de 
cost al producției șl 
veniturile". Sau : „în 
R.8.F.S.R. au fost 
introduse în producția 
de serie peste 1000 
de noi articole, In U- 
craltta — 700, în Bielo
rus ia — 200, in Azer
baidjan — 68, In Ar
menia — 70" etc., ceea 
ce Înseamnă dezvolta
rea nu numai în pro
funzime, ci și pe ori
zontală a industriei so
vietice, care asimilea
ză noi și noi tipuri de 
mașini și materiale.

Comunicatele statis
tice înseamnă, în mod 
inevitabil, cifre. în 
spatele acestor cifre 
transpar Insă efor
turile viguroase ale 
oamenilor muncii so
vietici. străduințele 
lor de a împinge 
tot mai înainte pro
gresul tehnic, con
diție primordială a 
construirii societății 
comuniste. Si. tot
odată. omagiul adus 
Marelui Octombrie, 
căruia ii sint închi
nate demnele reali
zări ale fiilor patriei 
sovietice.

1. 0UTA

rii Revoluții Socialiste din Octom
brie, succesele dobindite de popoa
rele Uniunii Sovietice in înfăptuirea 
societății socialiste dezvoltate și asi
gurarea condițiilor pentru construl- 

‘ r^ă~ cu suedez a'cofhuhîsmului. S-a 
subliniat evoluția continuu ascen
dentă a relațiilor de prietenie ro- 
mâno-sovietice, evidențllndu-se în
semnătatea deosebită a întilnirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev pentru continua în
tărire a colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre In inte
resul reciproc, al cauzei păcii și so
cialismului.

La adunarea festivă organizată la 
Casa prieteniei româno-sovietice din 
Cluj au vorbit Pavel Garofiță, secre
tar al comitetului municipal de par
tid, și V. G. Dikusarov, conducătorul 
delegației Asociației de prietenie so- 
vieto-română.

In cadrul celorlalte adunări, în
semnătatea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a fost evocată de Mi-
hai Calotiță, directorul întreprinderii 
„Semănătoarea", ing. Nicolae Mari
nescu, directorul întreprinderii „Dîm
bovița", V. P. Abizov, consilier al 
ambasadei Uniunii Sovietice, și V.E. 
Statlev, reprezentantul comercial al 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

Adunările au fost urmate de spec
tacole, recitaluri și filme. (Agerpres)

Aniversarea a 100 
de ani de existență 

a I. P. L. Reghin
REGHIN (Corespondentul „Scîn- 

teii", Lorand Deaki). — In după- 
amiaza zilei de 5 noiembrie au avut 
loc la Casa de cultură orășenească 
din Reghin manifestări prilejuite 
de aniversarea a 100 de ani de ates
tare documentară a prelucrării in
dustriale a lemnului în această lo
calitate. preocupare preluată și con
tinuată In zilele noastre de colecti
vul actualei întreprinderi modeme. 
La festivități au participat nu
meroși muncitori, tehnicieni și ingi
neri — români, maghiari și germani 
— numeroși invitați. Au participat, 
de asemenea, tovarășii Iosif Banc, 
prim-secretar al comitetului jude
țean al P.C.R., profesor dr. docent 
academician Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
ing. Ion Rimbu, adjunct al mi
nistrului economiei forestiere șl ma
terialelor de construcție.

Despre însemnătatea evenimentu
lui a vorbit inginerul Emil Moldo
van, directorul I.P.L. Cu oca
zia evenimentului, s-a dat citire De
cretului Consiliului de Stat prin 
care unității i s-a conferit Or
dinul Muncii clasa I, iar maistrului 
lutier Roman Boianciuc și sudorului 
Zaharla Gllga 11 s-au conferit titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste" și 
medalia „Secera șl ciocanul". Tot
odată, peste 120 de, muncitori, tehni
cieni și ingineri au fost distinși cu 
diferite ordine și medalii. în numele 
Consiliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, cei dis
tinși au fost felicitați de tovarășul 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte «1 
Consiliului de Stat.

în Încheiere, participant la festi
vitate au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele : „Insușindu-ne indicațiile ce 
le-ați dat cu prilejul recentei vizite 
în județul nostru, vă asigurăm, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu Întreaga noastră ca
pacitate șl putere de muncă pentru 
valorificarea tuturor rezervelor in
terne, In vederea Îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de plan, pentru 
continua ridicare a nivelului calita
tiv al produselor, a eficienței întregii 
noastra activități".

intilp.it


viața internațională
LUCRĂRILE CONFERINȚEI PENTRU GUINEEA-BISSAU

SECURITATE SI COOPERARE IN EOROPA
GENEVA 5 (Agerpres). — Luni 

au continuat la Geneva lucrările ce
lei de-a doua faze a Conferinței pen
tru securitate si cocuperane in Eu
ropa. în subcomisia pentru princi
pii a început examinarea principiu
lui integrității teritoriale. Numeroși 
'•orbitori au subliniat, Necesitatea de 
a se exclude atât actele de folosire 
a forței, cit si orice alte forme de 
Încălcare a Integrității teritoriale a 
statelor.

ta organul special de lucru — pre
zidat. conform principiului rotației, 
de șeful delegației române, amba
sadorul Valentin Lipatti. — a fost 
reluată examinarea proiectului elve
țian privind instituirea unui sistem 
european de reglementare pașnică a 
diferendelor.

în ceea ce privește cooperarea în 
domeniile economice au fost exami
nate unele propuneri privind proiec
te economice de interes comun, me
diul înconjurător și formarea de 
personal tehnic de specialitate. Pro
blema proiectelor economice de in
teres comun preocupă intr-un înalt 
grad participanții, care, in interven
țiile pronunțate, s-au referit la as
pectele tehnice, financiare și juridice 
ale acestora. Delegatul român a in
sistat asupra necesității ca. in de
finirea si realizarea proiectelor de 
interes comun, sâ se țină seama de 
interesele si preocupările specifice 
a’c țărilor mici si mijlocii, cu un 
potențial economic si financiar mai 
redus.

In subcomisia pentru cooperarea

In alte domenii economice a început 
examinarea problemei formării de 
cadre pentru diferite sectoare ale 
activității economice, care a fost in
clusă in mandatul fazei a Il-a a 
conferinței la propunerea României. 
Delegatul român a subliniat im
portanta acestei probleme in con
dițiile actualei revoluții tehnico- 
științifice și a implicațiilor sale asu
pra dezvoltării economice a fiecărei 
țări, îndeosebi in cazul țărilor in 
curs de dezvoltare. Prezentarea fă
cută de delegatul român, referitor la 
măsurile luate in ultimii ani in țara 
noastră pe linia perfecționării și 
reciclării cadrelor, precum și propu
nerile delegației noastre privind for
mele și metodele concrete dc dez
voltare a cooperării europene in a- 
cest domeniu, au fost primite cu in
teres de delegațiile participante, 
fiind menționate in cadrul dezbate
rilor care au urmat.

Acțiuni ale 
forțelor patriotice

GUINEEA-BISSAU 5 (Agerpres). — 
Forțele patriotice au doborit, la 
30 octombrie, un bombardier de tip 
..Flat G-91“. In cursul bombarda
mentelor efectuate de aviația portu
gheză asupra satelor din z-ona Bala- 
na. in sudul Guineei-Bissau — se a- 
rată intr-un comunicat dat publici
tății dc către Partidul African al 
Independenței din Guincea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.).

Comunicatul precizează că aviația 
portugheză a folosit, in ultimele săp- 
tămîni, bombe cu fosfor și napalm, 
in special in regiunea Boe, din sud- 
estUl țării. Deși aceste bombarda
mente au fost de o intensitate deo
sebită, se menționează in document, 
ele nu au făcut victime, datorită 
măsurilor de apărare luate de către 
forțele patriotice.

OSLO 5 (Agerpres). — Tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a participat la cel de-al 
14-lea Congres al Partidului Comu
nist din Norvegia, s-a întilnit, luni, 
cu Trygve Bratteli. primul ministru 
al Norvegiei, președintele Partidului 
Muncitoresc din Norvegia. Cu acest 
prilej a fost transmis premierului 
norvegian un mesaj de salut din 
partea secretarului general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolac Ceaușescu. La rindul 
său, Trygve Bratteli a transmis to-

varășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări și a evocat cu plă
cere vizita la București și convorbi
rile avute cu șeful statului român, 
în cursul convorbirilor a fost expri
mată dorința reciprocă de dezvoltare 
a relațiilor dintre România și Nor
vegia și dintre cele două partide.

în aceeași zi, tovarășul Stefan An
drei s-a întilnit cu Finn Gustavssen, 
liderul fracțiunii parlamentare a 
Uniunii Socialiste din Norvegia, și 
cu R. Halge, vicepreședinte al Par
tidului Democratic Socialist.

TOVARĂȘUL LI SIEN-NIEN A PRIMIT DELEGAȚIA 
DE ACTIVIȘTI Al C. C. AL P. C. R.

SESIUNEA ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 5. (Cores- 
oondentâ de la C. Alcxandroaie). — 
Comitetul politic special al Adună
rii Generale a adoptat două proiec
te de rezoluție care prevăd măsuri 
vizind concertarea acțiunilor comu
nității internaționale in scooul exer
citării unor presiuni eficace asupra 
regimului din Africa de Sud. pentru 
a-1 determina să pună capăt politi
cii sale de aoartheid.

In Comitetul pentru problemele 
coloniale al Adunării Generale, care 
dezbate in prezent problema situa
ției din Namibia., a luat luni cuvân
tul reprezentantul țării noastre. Pe
tre Vlăsceanu. membru in Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia. Subliniind 
faptul că România se pronunță 
cu hotărâre in favoarea acordării 
neîntârziate a independenței Nami
biei, pentru dezvoltarea sa ca stat 
unitar și independent, reprezentan
tul român a arătat tfi țara noastră 
acordă un ajutor susținut — moral, 
politic, diplomatic și material — po
porului namibian, întreține relații 
de colaborare cu reprezentantul său 
autentic — SWAPO — relații care 
și-au găsit expresia, printre altele, 
în asistenta materială acordată. în 
Comunicatul comun româno-nami- 
bian. încheiat cu ocazia vizitei la 
București, in iulie a.c.. a președin
telui Organizației ponorului din A- 
frica de sud-vest (SWAPO), Sam 
Nujoma. si in numirea de către 
SWAPO a unui reprezentant perma
nent al său in România.

NEW YORK 5 (Agerpres). - Se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a avut duminică o con
vorbire cu ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului. Ismail Fahmy A 
fost examinată situația din Orientul 
Apropiat și rolul p'e care trebuie 
să-1 aibă O.N.U. în ce privește vii
torul acestei regiuni. De asemenea, 
au fost abordate diverse posibilități 
vizind soluționarea pașnică a con
flictului din Orientul Apropiat

★
PARIS 5 (Agerpres). — Mohamed 

Hassan El Zayyat, consilier special 
al președintelui Republicii Arabe 
Egipt, a avut luni la Paris convor
biri cu ministrul de externe al Fran
ței, Michel Jobert. La încheierea 
acestora, Zayyat a declarat că întil- 
nirea cu ministrul- francez a fost 
deosebit de utilă. în aceeași zi, con
silierul prezidențial egiptean a fost 
primit de președintele Franței, 
Georges Pompidou, căruia i-a înmâ
nat un mesaj din partea președinte
lui Anwar Sadat.

★
CAIRO 5 (Agerpres). — Șeful sta

tului egiptean. Anwar Sadat, l-a 
primit pe Mohamed Masmoudi. mi
nistrul tunisian al afacerilor exter
ne. aflat intr-o vizită oficială la 
Cairo — informează agenția M.E.N. 
Principala temă abordată în cadrul 
discuțiilor s-a referit la evoluția ac
tualei situații din Orientul Apropiat

★ , ■ - t 1A-. '
DAMASC 5 (Agerpres). — Pre

ședintele Libiei, Moamer El Geddafi, 
a părăsit Damascul, la încheierea vi
zitei de o zi pe care a intreprins-o in 
Siria — relatează agențiile Reuter 
si U.P.I. Șeful statului libian a con
ferit cu președintele tării gazdă. 
Hafez Assad, in legătură cu princi
palele aspecte ale 
din zona Orientului

★
WASHINGTON 5 ___ _

Primul ministru al Israelului, Golda 
Meir, și-a încheiat duminică vizita 
oficială in S.U.A. Timp de 4 zile, 
premierul israelian a avut numeroa
se intrevederi cu președintele Ri-

actualei situații 
Apropiat

(Agerpres). —

ITALIA

Concluzii la „100 de zile“

Mesajul de salut al C.C. al P.C.R. 
adresat Congresului P.C. Peruan

chard Nixon și cu secretarul de stat 
Henry Kissinger.

★
BEIRUT 5 (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a avut 
duminică o întrevedere consacrată 
situației din Orientul Apropiat cu 
președintele Algeriei. Houari Boume- 
diene.

PEKIN 5 (Corespondentă de 
i I. Tecuță). — Li Sien-nien, 

al Biroului Politic al 
P. C. Chinez, vicepre- 

Consiliului de Stat al R.P. 
a primit, luni, delegația de 
al C.C. al P.C.R., condusă 
Uglar, membru supleant al 

Executiv al C.C. al

la 
membru 
C.C. al 
mier al 
Chineze, 
activiști 
de Iosif
Comitetului
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Satu-Mare al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al P.C. Chinez, face 
o vizită de schimb de experiență în 
R.P. Chineză. In aceeași zi, Li 
Sien-nien a oferit o recepție în o-

noarea oaspeților români, în cursul 
căreia Li Sien-nien și Iosif Uglar 
au toastat pentru continua întărire 
și dezvoltare a relațiilor de priete
nie între cele două partide și popoa
re, in sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui 
Tzedun. La întrevedere, care 
desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească, au participat, de__
menea, Ken Biao. membru al C.C.

Secției pen- 
C.C. al P.C. 
Nicolae Ga- 
României la

al P.C. Chinez, șeful 
tru relațiile externe a 
Chinez. A fost prezent 
vrilescu, ambasadorul 
Pekin.

Mao 
s-a 

caldă, 
ase-

Coaliția de centru- 
stinga, condusă de 
Mariano Rumor, a 
împlinit 100 de zile 
de guvernare. Eveni
mentul a reținut a- 
tenția observatorilor 
politici, mai ales da
torită faptului că re
prezentanții noii ma- 
jorități au legat de a- 
cest termen verifica
rea formulei de cen- 
tru-stinga. reintrodu
să la conducerea țării 
după aproape doi 
ani de experiență 
centristă.

Care sint — pune în
trebarea 
GIORNO- 
dafini si 
peste trei 
vemare a 
tru-stinga

inceput

pectivelor formații po
litice. Un rol impor
tant au avut, de ase
menea. sprijinul a- 
cordat guvernului de 
organizațiile sindica
le, precum și opoziția, 
exigentă dar construc
tivă. manifestată in 
Parlament, cit și in a- 
fara acestuia, de re
prezentanții Partidului 
comunist.

Relc-vind aspectele 
pozitive, reprezentan
ții partidelor de stin
gă remarcă totodată 
că 
tâ

★
CAIRO 5 (Agerpres). — Saeb Sa

lam, fost prim-ministru libanez, care 
se află intr-o vizită oficială la Cairo, 
în calitate de purtător al mesajului 
președintelui Suleiman Frangieh către 
șeful statului egiptean, Anwar Sadat, 
a fost primit de vicepreședintele R.A. 
Egipt. Hussein El Shaffei. Saeb Sa
lam a avut, de asemenea, o întreve
dere cu Hafez Badawi, președintele 
Adunării Poporului a R.A.E. (parla
mentul). în cursul ambelor întreve
deri au fost abordate principalele as
pecte referitoare la evoluția situației 
din Orientul Apropiat.

★
BEIRUT 5 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei a acordat coti
dianului libanez „Al Anwar" un in
terviu. întrebat care sînt condițiile 
pe care le va formula Iordania cu 
prilejul unei eventuale conferințe de 
pace, suveranul hașemit a răspuns 
că, in conformitate cu rezoluția nr. 
242 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U., Iordania reclamă restituirea 
teritoriilor ocupate de Israel In 1967, 
ppecum și restabilirea șuyeYanjț^țij 
sale asupra părții arabe a Ierusali
mului. Adăugind că Iordania va de
pune toate eforturile pentru a face 
să domnească o pace onorabilă, ba
zată pe drept si justiție, regele 
Hussein a reafirmat că țara sa râ- 
mîne categoric favorabilă autodeter
minării poporului palestinean și gata 
să accepte opțiunile acestuia.

★
KUWEIT 5 (Agerpres). — Cele 10 

țări arabe exportatoare de petrol 
au hotărit să reducă imediat, cu 25 
la sută, producția lor - globală de 
petrol în raport cu producția lunii 
septembrie. De asemenea, ele au 
decis ca o nouă reducere, cu 5 la 
sută, a producției de petrol să fie 
aplicată la începutul lunii decembrie. 
Hotărirea in acest sens a fost luată 
duminică, în cadrul unei reuniuni 
ministeriale ținute la Kuweit, 
nistrul algerian al energiei și 
dustriei, Belaid Abdessalem, și 
nistrul petrolului și resurselor 
nerale al Arabiei Saudite, ___
Yamani, au fost însărcinați să vi
ziteze țările occidentale importatoare 
de petrol pentru a le expune punctul 
de vedere arab in legătură cu mă
sura adoptată.

PROGRAM DE COLABORARE SUEDIA Demonstrații
de protest împotriva

ÎNTRE ROMÂNIA SI GRECIA
ATENA 5 (Corespondentă de la 

I. Badea). — în urma negocierilor 
desfășurate la Atena, la 5 noiembrie . 
a fost semnat Drogramul de colabo
rare culturală si științifică intre 
Republica Socialistă România si Re
publica Elenă pe anii 
Documentul prevede extinderea 
continuare a 
în domeniile 
si culturii.

Din partea

1974—1975. 
în 

schimburilor bilaterale 
stiintei. învătămîntului

Din partea română, programul a 
fost semnat de Ion Rosianu. direc
tor a.i. în M.A.E.. iar din oartea 
greacă de Constantin Tsamados. șe
ful Direcției relații culturale din 
M.A.E. al Greciei.!/\! ■/ F

represiunilor din Chile
STOCKHOLM 5 (Agerpres). - La 

apelul Comitetului suedez pentru 
Chile, aproximativ 2 000 de persoane 
au participat duminică, la Stock
holm. la o demonstrație de protest 
împotriva regimului instaurat în Chi
le după lovitura de stat din 11 sep
tembrie. '

Demonstranții au. adoptat o rezo
luție care condamnă lovitura de stat 
militară din Chile, precum și măsu
rile represive luate împotriva susți
nătorilor fostului președinte al Re
publicii Chile. Salvador Allende.

O demonstrație similară s-a desfă
șurat duminică și in marele port sue
dez Gotcborg.

„Pacea in Vietnamul de Sud poate fi asigurată

ÎNTILNIRE INTRE REPREZENTANȚI AI G.R.P. ȘI O DELEGAȚIE 
A COMITETULUI PENTRU PACE ȘI LIBERTĂȚI DEMOCRATICE 

DIN VIETNAMUL DE SUD

LIMA 5 (Agerpres). — In locali
tatea Huampani din Peru au con
tinuat lucrările Congresului Partidu
lui Comunist Peruan. După prezen
tarea părții finale a raportului au 
fost dezbătute tezele Partidului Co
munist Peruan.

în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul 
tovarășul Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. care a transmis congresu
lui salutul frățesc si mesajul de 
solidaritate intcrnaționali|stă al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, al întregului nostru 
partid. Membrii P.C.R., întregul po
por român — se spune In mesaj — 
urmăresc cu multă simpatie și cu 
viu interes eforturile și activitatea 
politică desfășurată de P.C. Peruan, 
ce se inscriu organic in amplul pro
ces de transformări social-economi- 
ce care au loc in această tară, in 
vederea promovării intereselor fun
damentale ale maselor populare, ale 
poporului peruan, pentru valorifi
carea suverană a patrimoniului na
țional. apărarea și consolidarea in
dependenței naționale împotriva do
minației monopolurilor străine, pen
tru triumful idealurilor libertății, 
democrației, progresului social, al 
păcii și colaborării internaționale. 
Dorim să exprimăm sentimentele de 
satisfacție ale conducerii Partidului 
Comunist Român pentru dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor tovărășești, 
de prietenie, colaborare și solidari
tate intcrnaționalistă statornicite în
tre P.C.R. și P.C. Peruan, la a că
ror dezvoltare au contribuit intilni- 
rile. schimburile de vederi si de ex
periență desfășurate in ultimii ani 
intre reprezentanții partidelor noas
tre, îndeosebi intre secretarii gene
rali ai celor două partide. Avem con
vingerea profundă că. in spiritul re
centelor intilniri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jorge del Pra
do. aceste legături frătesti. caracte
rizate prin înțelegere, stimă si res
pect reciproc, se vor extinde con
tinuu. in avantajul ambelor partide, 
al cauzei unității mișcării comu
niste si muncitorești internaționale, 
în ultimii ani. relațiile dintre cele 
două țări au urmat un curs mereu 
ascendent, ce a culminat cu vizita 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Peru. în septembrie a.c., 
eveniment care a contribuit in mod 
hotăritor la o mai profundă cunoaș
tere reciprocă, la întărirea si lărgi
rea raporturilor de cooperare si co
laborare româno-peruane în diferite 
domenii de activitate, pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, inde
pendentei naționale. neamestecului 
în treburile interne, ale respectului 
Si evantaiului reciproc. ActlonintJ 
pentru desfășurarea cu succes a în
tregii opere de construcție socialistă 
in România. P.C.R. se manifestă ca 
factor activ în relațiile internaționa
le. Vizita efectuată recent de tova
rășul Nicolae Ceausescu în America 
Latină constituie o expresie eloc
ventă a participării României la 
dezvoltarea largă a colaborării In

ternationale. la lupta pentru ©are 
și înțelegere intre popoare. Dorim 
să reafirmăm întreaga noastră soli
daritate cu lupta popoarelor din A- 
merica Latină, pentru deplina lor 
independentă națională si democra
ție. împotriva dominației monopolu
rilor. pentru dreptul de a fi stăpi- 
ne pe bogățiile naționale si de a Ie 
folosi în interesul propriilor popoa
re. pentru promovarea unor măsuri 
menite să asigure avansarea lor pe 
calea progresului sl a prosperității.

Partidul Comunist Român, între
gul nostru popor au înfierat lovi
tura de stat reacționară, campania 
de teroare si represiune dezlănțuită 
împotriva patrioților și democraților 
chilieni.

Vorbitorul a subliniat că România 
șl-a adus o contribuție activă la 
cursul nou de destindere și colabora
re care se afirmă în prezent în viața 
internațională. Țara noastră, a spus el, 
a acționat și va acționa pentru înfăp
tuirea securității europene, fiind ho- 
tărită să facă totul pentru încheierea 
cu succes a conferinței general-eu- 
ropene. Ne pronunțăm consecvent și 
acționăm energic pentru lichidarea 
focarelor de tensiune și conflik - 
pentru soluționarea diferendelor și 
litigiilor dintre state exclusiv pe 
cale politică, pentru eliminarea for
ței și amenințării cu forța în rela
țiile dintre state. România a salutat 
cu profundă satisfacție încetarea 
războiului din Vietnam, acordurile 
din Laos și încetarea bombardamen
telor in Cambodgia.

Ne pronunțăm pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apropiat pe 
cale politică, pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate al O.N.U. Con
siderăm. totodată, că este necesară 
mobilizarea și participarea tuturor 
statelor la înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rind, a dezar
mării nucleare. Sprijinim, de aseme
nea, activ eforturile statelor elibe
rate de sub dominație străină pentru 
dezvoltarea independentă, pe calea 
progresului economic și social ; sîn- 
tem solidari și acordăm un ajutor 
multilateral, politic, diplomatic, mo
ral și material popoarelor ce luptă 
pentru eliberare națională si socială, 
împotriva politicii imperialiste de 
forță și dictat a colonialismului, neo- 
colonialismului, discriminării rasiale 
și apartheidului.

P.C.R., a spus vorbitorul, cultivă 
ample relații de solidaritate interna- 
ționalistă și colaborare tovărășească 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești, acționează cu fermitate pen
tru Întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste, în interesul 
cauzei socialismului și păcii în lume.

In încheiere, tovarășul Ion Iliescu 
a reafirmat dorința P.C.R. de a ex
tinde și adinei raporturile de priete
nie militantă cu P.C. Peruan. în In
teresul comun al dezvoltării colabo
rării dintre cele două țări și popoare, 
al triumfului idealurilor libertății, in
dependenței, progresului, păcii și în
țelegerii internaționale.

Mi- 
in- 

mi- 
mi- 

Zaki

ziarul „IL
— „tran- 

spinii celor 
luni de gu- 
noului ccn- 

De la 
bun inceput trebuie 
remarcat că. in marea 
lor majoritate, atit 
formațiile politice care 
compun coaliția, cit și 
organizațiile sindicale 
și reprezentanții opo
ziției de stingă apre
ciază câ această pri
mă fază a activității 
guvernamentale a 
dat in genere, unele 
rezultate pozitive. Se 
are in vedere adop
tarea unor măsuri cu 
caracter
cum ar — ----
creșterii prețurilor și 
întărirea _ . 1
pe piețele internațio
nale. relansarea pro
ducției industriale, in 
sfirșit, satisfacerea u- 
nor cereri ale sindica
telor privind mărirea 
pensiilor și a venita- 
rJor mici.

După cum te apre
ciază aici, aceste re
zultate iși au explica
ția in prevalenta ten
dinței de coeziune, 
manifestate In rapor
turile dintre cele pa
tru partide compo
nente- ale coaliției 
(Partidul democrat- 
creștin, Partidul so
cialist. Partidul socia
list-democratic si Par
tidul republican), cit 
și in interiorul res-

econom: c 
fl: blocarea

poziției lirei

„situația prezin- 
incă multe ne

cunoscute de natură 
să preocupe in mod 
serios” ; iar conducă
torii centralelor sindi
cale sint de părere că 
„riscurile unei dege
nerări a crizei socia
le și politice nu sint 
depășite”. Referin- 
du-se la „marile pro
bleme incâ nerezolva
te". ziarul „IL MES- 
SAGGERO" scria in
tr-un articol de fond : 
„agricultura continuă 
să supraviețuiască cu 
multă greutate și cu 
puține speranțe; școa
la se află in criză; 
neorânduiala persistă 
in timpul sanitar și 
cel al prevederilor so
ciale ; de Mezzoggior- 
no (sudul subdezvol
tat al țării — n.r.) mai 
bme să nu vorbim ; 
iluzii mai vechi șt mai 
noi se spulberă rind 
pe rînd".

In numeroasele luări 
de poziții prilejuite de 
bilanțul „celor 190 de 
zile”. reprezentanții 
guvernului și-au făcut 
cunoscută intenția de 
a continua politica 
antiinflaționistă. de a 
adopta noi măsuri 
pentru stimularea dez
voltării industriale, 
precum șl de apărare 
a lirei. Dar. după 
cum se subliniază in 
cercurile politice ita
liene. supraviețuirea 
și vitalitatea noii 
coaliții de oentru- 
stinga depind in mod

esențial de înfăptui
rea programului de 
reforme an un ta t in 
platforma guverna
mentală. Numai prin 
realizarea acestor re
forme — arată aceste 
cercuri — este posi
bilă înaintarea reală 
spre un curs de dez
voltare economică și 
socială corespunzător 
cerințelor actuale. Pri
ma și cea mai impor
tantă dintre aceste 
reforme rămîne cea 
îndreptată spre ridi
carea sudului nedez
voltat, care așteaptă 
de ani de zile inves
tiții și noi locuri de 
muncă. Realizarea a- 
cestui obiectiv — sus
ținut nu numai de 
partidele politice de
mocratice și mișcările 
sindicale, ci și de în
treaga opinie publică
— este apreciată de 
către P.C.I., forță po
litică de bază a ță
rii, ca o prioritate 
fundamentală, în le
gătură cu care se 
poate măsura validi
tatea oricărei căi eco
nomice și financiare. 
In același context al 
reformelor imperios 
necesare se situează 
problemele agricultu
rii, reforma sanitară
— a cărei necesitate 
și urgentă au fost e- 
vidențiate, o dată mal 
mult, de recenta epi
demie de holeră, care 
a cuprins o parte din 
sudul tării —. refor
ma universitară și a 
școlii în general, re
lansarea construcțiilor 
de locuințe si altele.

Fără Îndoială, noua 
fază care Începe nu 
se anunță a fi deloc 
ușoară. Ea presupune, 
după cum se exprima 
..LA STAMPA”, în
fruntarea. gradualâ 
dar in același timp 
curajoasă a proble
melor in suspensie.

Rada BOGDAN
Roma

PARIS 5 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc o întilnire între delegația 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud la 
convorbirile de la Celle-Saint-Cloud, 
condusă de Nguyen Van. Hicu, și o 
delegație a Comitetului pentru pace 
și libertăți democratice din Vietna
mul de sud, alcătuită din foști -miniș
tri, deputați, militari, conducători ai 
diferitelor organizații sud-vietname- 
ze care trăiesc în străinătate.

Un comunicat dat publicității la 
încheierea intilnirii relevă că Nguyen 
Van Hieu a făcut o analiză a 
situației din Vietnamul de sud după 
semnarea Acordului de la Paris

asupra Vietnamului, subliniind rolul 
de seamă al forțelor politice și re
ligioase sud-vietnameze in lupta 
pentru respectarea strictă și înde
plinirea riguroasă a Acordului de la 
Paris.

Cele două delegații, arată comuni
catul, au apreciat că parca in Viet
namul de sud poate fi asigurată 
numai prin respectarea riguroasă a 
Acordului de la Paris care prevede 
încetarea completă a focului, garan
tarea libertăților democratice, elibe
rarea tuturor deținuților politici și 
constituirea Consiliului național de 
reconciliere și înțelegere națională.

încheierea Congresului P. C. German
HERBERT MÎES A FOST ALES PREȘEDINTE AL PARTIDULUI

agențiile de presă transmit
Primul ministru al Aus- 

trdlioi Gough Whitlam, 6-a îna- 
• poiat luni la Canberra, după vizite

le oficiale efectuate în Japonia și 
R. P. Chineză. La sosire, Whitlam a 
declarat că „relațiile între Australia 
și cele două țări vizitate au fost re- 
definite în interesul tuturor”.

Convorbiri bulgaro-iugo- 
SlUVO. La Sofia au avut loc, luni, 
convorbiri oficiale între Petăr Mla- 
denov. ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Bulgaria, și Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, se
cretar federal pentru afacerile ex
terne, aflat în vizită oficială în Bul
garia.

Lucrările „mesei rotun
de" polono—vest-germane 
s-au încheiat la Varșovia. Partici- 
panții — parlamentari, reprezentanți 
ai vieții politice și economice, oa
meni de știință și publiciști din cele 
două țâri — au relevat progresul În
registrat in relațiile polono—vest- 
germane, subliniind rolul deosebit al 
promovării colaborării economice și 
tehnologice. Partea vest-germană a 
invitat pe reprezentanții polonezi să 
continue discuțiile bilaterale la Bonn, 
în anul 1974.

Guvernul Kuweituluia h°- 
tărit să recunoască oficial Republica 
Bangladesh.

campania dc„Interflug"
transporturi aeriene a R. D. Germa
ne — a deschis o nouă linie aeriană 
pe ruta Berlin — Dacca — Hanoi, 
care reprezintă cel mai lung traseu 
deservit de avioanele companiei.

fi doua sesiune a Comi
tetului economic mixt ro- 
mâno-japonez 
lucrările la Tokio. Delegația română 
este condusă de Hrlstache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de Comerț. 
La deschiderea lucrărilor sesiunii au 
participat și au rostit cuvinte de sa
lut președintele Federației organiza
țiilor economice din Japonia, Kogoko 
Uemura, și ambasadorul român la 
Tokio, Niculae Finanțu.

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Muncii din 
Coreea, Kim Ir Sen’ a Primit 
delegația P.C. Italian, condusă de 
Emanuele Macaluso, membru al Bi
roului Politic al C.C. și al Direcțiunii 
P.C. Italian, care se află in vizită în 
R.P.D. Coreeană.

JUBILEUL AGENȚIEI 
DE PRESA TAN1UG

BELGRAD 5 (Agerpres). — 
în localitatea Iaițe, unde și-a 
început activitatea aaentia iugo
slavă de presă Taniug. a avut 
loc. sub patronajul președinte
lui R.S.F.J., Iosip Broz Tito, a 
30-a aniversare a agenției. La 
adunarea organizată cu acest 
prilej a luat cuvîntul Gemal 
Biedicl, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.l.

La Bruxelles ,a deschis, 
luni, reuniunea Consiliului ministe
rial al C.E.E., organism format din 
miniștrii de externe al „celor nouă”. 
Pe agenda reuniunii figurează pro
blema penuriei de produse petro
liere in țările Pieței comune, exa
minarea propunerii președintelui 
Georges Pompidou privind convo
carea. înainte de sfirșitul acestui an, 
a unei reuniuni a șefilor de stat și 
guvern ai „celor nouă", analizarea 
situației ajutorului pentru dezvolta
re al C.E.E. și a propunerilor de îm
bunătățire a sistemului de preferin
țe generalizate acordate unor țări în 
curs de dezvoltare.

Președintele Băncii Mon
diale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare, Robcrt McNnma- 
ra, aflat într-o vizită neoficială de 
două zile la Delhi, în drum spre 
Nepal, a fost primit de primul mi
nistru, Indira Gandhi, și s-a în
tilnit cu ministrul indian de finanțe, 
Y. B. Chavan. Discuțiile purtate 
s-au referit la posibilitățile de fi
nanțare de către agențiile Băncii 
Mondiale a unor obiective din planul 
cincinal de dezvoltare a economiei 
indiene, în curs de elaborare, pre
cum și la eventualitatea amînării 
termenelor de returnare de către 
India a unor împrumuturi externe 
contractate anterior.

HAMBURG 5 (Corespondență de 
la Petre Stăncescu). — In ședința 
de duminică, delegații la Con
gresul Partidului Comunist Ger
man au luat cunoștință de re
zultatele votului pentru organele 
conducătoare, desfășurat în ședință 
închisă, în seara zilei precedente.

Președinte al P.C. German a fost 
ales Herbert Mies, iar locțiitor al 
acestuia, Hermann Gautier.

H E3 E3 a a E
gunoi. După cum au declarat experții 
de artă americani, tabloul, intitulat 
„Sărmanul Roby“. a fost pict _t de 
marele artist in anii ’20 și este eva
luat în prezent la 40 000—50 000 do
lari. Lucrarea a fost furată, de per
soane necunoscute, dintr-o colecție 
particulară din New York, împreună 
cu alte obiecte de artă, parțial re
cuperate de poliție.

In 500 de școli secun
dare din capitala Indiei sc 
va extinde durata studiilor, începînd 
de anul viitor, de la 11 la 12 ani, 
concomitent cu introducerea unor 
modificări în programa școlară vi
zind orientarea absolvenților spre 
activități practice.

Cursa automobilelor ve- 
tCfCfflC. duminică, 270 de vehicule 
din perioada „bunicului automobil” 
au luat startul în cea de-a 77-a e- 
diție a tradiționalei curse Londra— 
Brighton, care se desfășoară pe o 
distanță de 85 de kilometri. Toate 
vehiculele participante la acest raliu 
sînt construite înainte de 1905 
Dintre concurenți, 230 au reușit să 
ajungă la destinație. Primul a tre
cut linia de sosire un „Mercedes” cu 
două locuri, fabricat in 1903.

Un tablou semnat de Pa
blo Picasso a fost d«sc°Perit de 
poliția newyorkeză lntr-o.- ladă de

Delegații au ales, de asemenea. 
Comitetul Director al partidului, Co
misia Centrală de Revizie și Comi
sia Centrală de Control. Au fost a- 
doptate un număr de rezoluții care 
fixează sarcinile de viitor ale P.C. 
German in diferite sectoare de acti
vitate.

O dimineață <
V v ' . ’

fără ziare la Londra
LONDRA 5 (Corespondentă de la 

N. Plopeanu). — Luni. în capitala 
Angliei nu a apărut nici un ziar. 
Marile cotidiene „Times”, „Daily Te
legraph", „Financial Times", „Daily 
Express", „Dally Mail”, „Dally Mir
ror", al căror tiraj se ridică la peste 
opt milioane exemplare, nu au ieșit 
de sub tipar, muncitorii mecanici-din 
tipografii fiind în grevă.

Acțiunea grevistă, declanșată în 
semn de protest față de unele pre
vederi ale legii privind „relațiile in
dustriale". a avut ecou în întreaga 
țară. Aproape în toate marile orașe 
au avut loc greve de solidaritate la 
care au participat aproximativ 500 000 
de salariați.

Imaginea de mai sus a fost luată în timpul puternicului incendiu declanșat 
zilele trecute într-o pădure din apropierea orajului Los Angeles (S.U.A.)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : BucurețtL PUI» Sclntell. Tel. 17 M10. 17 00 10. Abonamentele se tec 1» oficiile poțule ol dlfuzorll din Întreprinderi ol lnstlluțU Din «trillnaute, abonamentele se Jac prin „nOMpnESriLATEtJA- București 
Calea Grivițel nr. 64—« P.O.B. — 2001. Tiparul i Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEI1 M 3M


