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Sinteză a spiritului științific
Una din schimbările esențiale, 

fundamentale pe care socialismul 
le-a adus in viața poporului român 
este aceea câ a creat premisele ca 
el să-și făurească in mod conștient 
viitorul, să nu mai fie obiectul ac
țiunii oarbe a legilor dezvoltării 
sociale, ci sâ folosească aceste 
legi in scopul accelerării pro
gresului economic și sociaL De
sigur insă că punerea in va
loare a acestei superiorități a 
noii orânduiri nu se realizează 
spontan, de la sine, ci impune o 
activitate susținută pentru cunoaș
terea acțiunii legilor, pentru stu
dierea realităților concrete — eco
nomice. politice, sociale — in vede
rea descifrării formelor lor speci
fice de manifestare și realizării 
unei conduceri cu adevărat știin
țifice a societății.

Tocmai faptul câ partidul este 
înarmat cu cunoașterea acestor legi 
asigură caracterul științific al po
liticii sale, a cărei justețe a fost 
verificată strălucit prin practica so
cială. in cei 30 de ani de la elibe
rare. Acest caracter științific al 
politicii partidului și-a găsit o 
nouă si strălucită întruchipare 
in proiectul de Program al par
tidului. întregul cuprins al a- 
cestui document — de la ana
liza drumului de luptă străbă
tut de-a lungul secolelor de po
porul român pentru eliberarea sa 
națională și socială pină la contu
rarea căilor dezvoltării in întrea
ga etapă a făuririi societății so- 
cialiste multilateral dezvoltate — 
se întemeiază pe știință, pe concep
ția științifică despre lume — mate
rialismul dialectic si istoric. pe 
principiile socialismului științific, 
aplicate la realitățile societății ro
mânești.

Așa cum se știe, materialismul

dialectic $1 istoric, teoria marxist- 
leninistă ii inaimează pe oameni 
cu cunoașterea legilor celor mai 
generale ale dezvoltării naturii, 
societății și gindirii. Caracteristic 
acestei teorii este insă faptul că 
ea nu este și nu poate fi o ..teorie 
Închisă1*, o suită de canoane și 
teze rigide, finalizate o dată pentru 
totdeauna, ci dimpotrivă, slujind

lor obiective economice șl sociale 
proprii socialismului, a uplicării a- 
cestora in concordanță cu realită- 
tile istorice, naționale și sociale 
ale tării noastre in actuala el c- 
tapă de dezvoltare.

Așa cum se subliniază in pro
iectul de Program, partidul nostru 
pornește permanent de la faptul că 
adevărurile generale sc realizează

„Atît Programul, cît și Directivele sînt elaborate pe baza 
concepției științifice materialist-dialectice și istorice, por
nesc de la legitățile universal valabile, de la aplicarea 
acestora la condițiile concrete economico-sociale și is
torice din țara noastră.

Programul dă o orientare generală științifică, marxizt- 
leninistă, pentru întreaga activitate pe plan național și in
ternațional a partidului și poporului nostru".

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația militară chineză de prietenie
Luni dimineața, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem nl forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste Româ
nia. a primit delegația militară chi
neză de prietenie, condusă dc tova
rășul Siang Giung-hua, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, locții
tor al șefului Marelui Stat Maior al 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare, care Întreprinde o vizită in 
țara noastră.

Oaspeții au fost Însoțiți de Li Tin-

cluan, ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

La primire au participat tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general de armată 
Ion Ionlță, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale, gene
ral-colonel Ion Coman, șef de sec
ție la C.C, al P.C.R., general-colo
nel Ion Ghcorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și sef 
nl Marelui Stat Major, gencrnl-loco- 
tonent Ghcnrghc Logofătu. locțiitor 
al șefului Marelui Slat Major.

Conducătorul delegației militare 
chineze a transmis tovarășului 
Nicolae Ccausereu, din partea tova
rășilor Mao Tzcdun șl Ciu En-lai, 
un salut prietenesc și cele mai bune 
urări.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită din partea sa un cordial 
salut și urări dc sănătate tovarășu
lui Mao Tzedun, precum și tova
rășului Ciu En-lai.

Cu prilejul Întrevederii a avut loc 
o convorbire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Ministrul petrolului și chimiei al Indiei

ca metodă de cercetare științifică 
a realității in continuă transfor
mare. este o învățătură vie. care 
se reînnoiește și se îmbogățește 
permanent, ne baza noilor date și 
concluzii ale științei și practicii 
sociale.

Valoarea excepțională a Progra
mului decurge din faptul că in 
acest spirit sint abordate toate pro
blemele dezvoltării economico-so- 
ciale, toate procesele și fenomenele 
Implicate de înaintarea pe calea 
socialismului și comunismului. Op
țiunile sale — deopotrivă străine 
subiectivismului, ca și pragmatis
mului lipsit de orizont — sint sta
bilite ca urmare a studierii, cu
noașterii și înțelegerii legităților 
sociale universal valabile, a legi-

In forme particulare, iar particu
larul. practica, confirmă justețea 
adevărurilor generale. Adevărul 
general și cel particular nu se ex
clud. ci se condiționează reciproc, 
in cadrul unei strinse unități dia
lectice. Legile generale ale revolu
ției socialiste derivă, cum se știe, 
din esența comună, in liniile sale 
cele mai generale, a desfășurării 
ei in toate țările, din caracterul 
comun al transformărilor revolu
ționare pe care socialismul le 
termină in toate sferele vieții 
ciale. Este vorba, in esență, 
exercitarea puterii de către 
menii muncii, statornicirea proprie- , 
tății socialiste asupra principale
lor mijloace de producție și elimi
narea exploatării omului de către

de-
60- 
de 

oa-

om. înfăptuirea principiilor socia
liste de repartiție, exercitarea ro
lului de forță politică conducătoare 
a poporului de către partidul co
munist. partidul revoluționar, de 
avangardă, al societății, crearea 
noii suprastructuri politice și ideo
logice. transformarea culturii in
tr-un bun al maselor, intărirca 
statului și dezvoltarea democrației 
socialiste — legități care formează 
coordonatele majore, pilonii pe 
care se sprijină ferm întregul con
ținut al proiectului de Program al 
partidului.

Drept urmare a varietății facto
rilor istorici, sociali, naționali, a- 
ccste legi generale nu acționează 
și nu pot acționa intr-o singură 
formă sau intr-o unică modalitate, 
ele îmbracă inevitabil trăsături și 
aspecte particulare de realizare, 
potrivit specificului diferitelor țări 
și diferitelor etape de evoluție a 
acestora. ____ _______
periență, ca și experiența 
lalte țări socialiste dovedește con
vingător că numai in măsura in 
care se grefează pe cerințele con
crete specifice societății respective 
iși găsesc fundament trainic mă
surile solicitate de legile generale, 
objective, ale revoluției socialiste.

Proiectul de Program concreti
zează această concluzie, ilustrind 
in mod strălucit capacitatea parti
dului nostru dc a realiza în politi
ca sa sinteza intre general și par
ticular. Deosebit de grăitoare este, 
de pildă, politica economică. Legi
tățile generale ale făuririi noii o- 
rinduiri solicită. după cum se 
știe, creșterea puternică a forțelor 
de producție, ca temelie a dezvol
tării noilor relații dc producție, 
a creșterii productivității sociale a 
muncii, asigurării abundenței

Președintele Republicii Socialls-y 
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni diminea
ța, pe D. K. Borooah, ministrul pe
trolului șl chimici al Indiei, preșe
dintele părții țării sale in Comisia 
mixtă guvernamentală de cooperare 
economică, științifică și tehnică ro- 
mâno-indiană, a cărei primă sesiu
ne s-a desfășurat la București.

La întrevedere a participat tova
rășul Constantin Băbălău, ministrul 
energiei electrice.

A luat parte, de asemenea. Vishnu 
K. Ahuja, ambasadorul Indiei la 
București.

Oaspetele a exprimat șefului sta
tului român călduroase mulțumiri 
pentru onoarea de a fi primit și 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut și urări 
dc bine din partea președintelui In-

diei, Fakhruddln All Ahmed, și • 
primului ministru, Indira Gandhi.

La rindul său, președintele Ro
mâniei a adresat un salut călduros 
și cele mai bune urări președintelui 
și premierului Republicii India.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut, apoi, o convorbire cu minis
trul indian, in cadrul căreia au fost 
subliniate cu satisfacție rezultatele 
pozitive ale lucrărilor primei sesi
uni a Comisiei mixte guvernamen
tale, ‘însemnătatea lor pentru dez
voltarea tot mii intensă a colaboră
rii și cooperării bilaterale in diver
se sectoare economice — intre care 
în domeniile industriei petrolului și 
chimiei, energiei, al agriculturii — 
pentru extinderea schimburilor co
merciale.

în timpul întrevederii s-a apreci
at că bunele relații dintre cele două

țări, precum și progresul 
inie deschid perspective 
largi colaborării reciproc _____ .
se, relevindu-se dorința comună do 
a pune in valoare posibilitățile c- 
xlstente in vederea amplificării și 
adinciril cooperării economice, ști
ințifice și tehnico, in folosul șl 
sore binele României și Indiei. 
Schimbul de vederi a evidențiat, in 
același timp, dorința comună de a 
intensifica conlucrarea dintre cele 
două țări pe plan internațional in 
direcția lichidării subdezvoltării, a 
instaurării unor relații echitabile 
intre state, a unei noi ordini politi
ce și economice in lume, in intere
sul cauzei păcii, cooperării și Înțe
legerii intre popoare.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă de cordialitate și prietenie.

lor econo* 
tot mal 

avantajoa-

Propria noastră ex- 
celor-

Purtătorul oficial de cuvânt al Departamentului

Intensificarea montajului, livrarea utilajelor res 
tante, buna organizare a intregii activități 
sarcini care trebuie să preocupe conducerile 

șantierelor și organizațiile de partid

în după-amiaza zilei de 23 sep
tembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe Abu 
Yahia, purtătorul oficial de cuvlnt 
al Departamentului politic al Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei. împreună cu oaspetele se afla 
Imad Abdin, reprezentantul perma
nent al O.E.P. la București.

Cu acest prilej, purtătorul oficial 
de cuvint al Departamentului politic 
al O.E.P. a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj, îm
preună cu un cordial și prietenesc 
salut, din partea președintelui Yas
ser Arafat și a celorlalți membri 
ai Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

Abu Yahia a mulțumit călduros 
pentru ajutorul dezinteresat, perma
nent, consecvent acordat de Româ
nia socialistă, personal de președin
tele Nicolae Ceaușescu, soluționării 
problemei palestinene in spiritul 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinean, inclusiv in ce privește 
crearea unui stat național palesti
nean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, rea- 
firmind solidaritatea României so
cialiste și a Partidului Comunist 
Român cu cauza dreaptă a poporu
lui palestinean, a transmis președin
telui Yasser Arafat, membrilor con
ducerii Organizației pentru Elibera
rea Palestinei un cald salut, pre
cum și cele mai bune urări de suc
ces in înfăptuirea aspirațiilor po-

porului palestinean de libertate, in
dependență și progres social.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat înscrierea problemei pales- 
tinene ca punct independent pe or
dinea de zi a Adunării Generale a 
O.N.U. ca o acțiune politică deose
bit de importantă și a relevat cu 
țara noastră ințelege să contribuie 
la dezbateri cu convingerea că Na
țiunilor Unite le revine datoria de 
a avea un real aport la găsirea unei 
soluții conforme cu drepturile legi
time ale poporului palestinean și cu 
necesitatea instaurării unei păci 
trainice și drepte in regiunea Orien
tului Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, prietenească.

culturii și învățământului 
Republicii Guineea

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste Român.a, a primit, la 23 
septembrie, pe Mamady Keita, mem
bru al Biroului Politic Național al 
C.C. al Partidului Democrat din 
Guineea, ministrul culturii și invâ- 
tămintului, și pe membrii delegației 
po oare o conduce la lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
rornâno-guineeze de colaborare și 
oooperare economică, tehnică și știin
țifică.

La întrevedere au participat to
varășii Paul Nioulescu-Mizil, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul educației și invățămintului, Ion 
Pătan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Bujor Almâșan. ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei.

A luat parte, de asemenea, Ibra- 
hima Camara, ambasadorul Repu
blicii Guineea la București.

Oaspetele a arătat că are deose
bita onoare de a fi purtătorul unui

mesai. al sentimentelor și urărilor 
frățești pe care le transmite preșe
dintelui Nioolae Ceaușescu secreta
rul general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Republicii 
Guineea, Sekou Toure.

Mulțumind, președintele Nioolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său. 
un salut prietenesc președintelui 
Sekou Toure, iar poporului guineez 
noi succese pe calea dezvoltării in
dependente a patriei sale.

în continuare s-a procedat la un 
schimb de vederi in probleme pri
vind stadiul actual și perspectivele 
relațiilor rornâno-guineeze, subliniin- 
du-se cu satisfacție schimbările ca
litative intervenite in evoluția aces
tor relații după vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Republica Gui
neea și întrevederile avute cu tova
rășul Sekou Toure. în timpul con
vorbirii s-a apreciat că înțelegerile 
convenite intre șefii celor două sta
te au creat un cadru favorabil adin- 
cirii și extinderii legăturilor de prie
tenie, solidaritate și colaborare din-

șl popoare!©tre țările, partidele 
noastre.

în acest context a 
interesul comun față _______
rea și aprofundarea raporturilor bi
laterale pe tărim economic, tehnico- 
științific, in domeniul culturii și in- 
vățămintului, președintele Nicolae 
Ceaușescu și oaspetele guineez ex- 
primindu-și convingerea că lucrările 
sesiunii comisiei mixte au condus 
la găsirea unor noi căi și sfere de 
colaborare și cooperare fructuoasă 
între cele două țări, in folosul pro
priei lor dezvoltări, al progresului, 
păcii și înțelegerii internaționale.

Totodată, a fost reafirmată hotărl- 
rea României și Republicii Guineea 
de a conlucra mai strins in dome
niul vieții internaționale, de a-și 
aduce întreaga contribuție la trium
ful cauzei luptei forțelor progresiste, 
antiimperialiste, a maselor populare, 
pentru împlinirea aspirațiilor de li
bertate, prosperitate și pace ale po
poarelor.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă prietenie.

fost evidențiat 
de ampli fi ca
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PARTIDULUI ii ani ai

în opt luni din acest an, ramu
rile economiei naționale și-au mărit 
potențialul cu 341 de noi ca
pacități de producție industriale și 
agrozootehnice (intrate in funcțiune 
integral sau parțial), 55 dintre aces
tea fiind dale in exploatare inainte 
de vreme, intrucit termenele debu
tului lor productiv erau eșalonate in 
perioada septembrie-decembrie a.c. 
Este un bun bilanț al muncii rodnice 
a constructorilor și montorilor, al 
activității beneficiarilor și titulari
lor de investiții, proiectanților, la 
care in lunile următoare trebuie să 
se adauge noi și importante reali
zări, concretizate in punerea in func
țiune a zeci și zeci de alte capacități 
productive, dintre care numeroase o- 
biective au o mare însemnătate pen
tru economia națională, pentru ob
ținerea sporului dc producție luat in 
calcul in vederea indepiinirii inainte 
de termen a cincinalului.

Comparand stadiile fizice atinse în 
prezent la cele mai multe capacități 
și obiective productive in construc
ție cu cerințele tehnologice și orga
nizatorice ale intrării lor in funcțiu
ne, se poate aprecia că sint asigu
rate premise solide pentru realizarea 
in bune condiții și la termen a 
prevederilor planului de investiții in 
cel de-al patrulea an al cincinalului. 
Multe capacități, intre care cele de 
la întreprinderea mecanică din Ba
cău. turnătoria de fontă a întreprin
derii mecanice din Roman, uzina 
chimică aparținind Combinatului pe
trochimic Borzcș'.i, instalația de acid 
clorsulfonic a Combinatului de în
grășăminte chimice Valea Călugă
rească și altele sint acum, practic, 
terminate ; aceste capacități sint su
puse in momentul de față severului 
examen al recepției sau se află in 
plină desfășurare a probelor meca
nice și tehnologice.

Date fiind numărul și importanta 
economică a noilor capacități de 
producție, amploarea și complexita
tea lucrărilor rămase de realizat, 
atit ultima săptămină din luna 
septembrie, cit șl trimestrul IV 
reprezintă o perioadă a maxime
lor exigențe pe șantiere. Inten
sificarea execuției luiuror categori
ilor de lucrări, atingerea unor rit
muri Înalte de muncă se detașează 
ca o primordială direcție de acțiune. 
Toate eforturile și măsurile adoptate 
trebuie șubordonate acestui scop,

pentru intrarea rapidă In exploatare 
a noilor capacități și obiective. în 
acest sens, constructorii și montorii, 
beneficiarii de investiții și furnizo
rii de utilaje, proiectanții au datoria 
sâ conlucreze strins și permanent, 
dovedind solicitudine și exigență 
față de propria activitate, să solu
ționeze operativ orice problemă _ de 
care depinde terminarea grabnică a 
lucrărilor pe șantiere.

Procesul de realizare a investiți
ilor este, prin excelență, o activitate 
colectivă dc echipă, care antrenează 
și angajează direct pe toți factorii 
cu responsabilități in acest domeniu. 
O verigă slăbită in acest lanț de 
răspunderi stabilite cu precizie in
fluențează nefavorabil munca celor
lalți. poate avea consecințe negative 
asupra respectării tfermenelor de pu
nere in funcțiune. Bunăoară, la in
stalațiile do sodă caustică electroliti
că din cadrul Combinatului chimic 
din Rimnjcu-Vilcea, de metanol — 
etapa a IV-a — de la combinatul din 
orașul Victoria, de anhidridă Italică 
din cadrul Combinatului petrochimic 
Brazi, la noile capacități ale între
prinderilor mecanice Roman, de pre
lucrare a aluminiului Slatina ș.a., 
montorii sini ținuți in Ioc, deși mai 
au puțin de lucru, deoarece un număr 
restrins de utilaje — indispensabile 
însâ punerii in funcțiune — intirzie 
sâ fie livrate de către unii furnizori. 
Asemenea situații critice in mersul 
lucrărilor se cer înlăturate in cel mai 
scurt timp, modalitatea principa
lă de acțiune constituind-o efortul co
lectiv al tuturor factorilor interesați. 
Măsura rodniciei acestei conlucrări 
o dau ritmul lucrărilor de construcții 
și montai tehnologic, devansări
le momentului cind primele ma
șini și utilaje se pun in mișcare și 
produc efectiv. Acesta este criteriul 
esențial după care se poate aprecia 
dacă factorii 
in domeniul 
un șantier sau ‘ altul. — __
pe de-a întregul datoria și-au înde
plinit pe deplin sarcinile ce le revin.

Cum este cunoscut, pe multe șan
tiere. conslructorii se găsesc a- 
proape de punctul terminus al acti
vității lor ; totuși, in unele cazuri, 
se mai înregistrează intirzieri in exe
cuția lucrărilor de construcții pro- 
priu-zise. Urmarea ? Lipsa fronturi-

cu responsabilități 
investițiilor, de pe 

’ ' și-au făcut

(Continuare in pag. a IlI-a)

Zile fierbinți, de muncâ și efort intens, pe toate șantierele de investiții. Vești 
de ultimâ orâ, primite din toate colțurile țârii, confirmâ câ alte zeci de capa
cități și obiective industriale se aflâ in febra pregâtirilor premergătoare 

punerii lor în funcțiune

Adunări generale de dări 
de seamă și alegeri în 

organizațiile de bază
ÎN PAGINA A ll-A

— Noua structură 
organizatorică a cine
matografiei, trecerea 
la o producție de 20— 
25 de filme pe an au 
determinat o prezență 
mai ritmică și mai 
substanțială a filmelor 
românești pe ecrane. 
Care ar fi, după opi
nia dv., principalul 
ciștlg calitativ obți
nut de cinematografia 
noastră și ce ar tre
bui 'întreprins în pri
mul rind, in perioada 
următoare, pentru ca 
experiența ultimului 
an să rodească in ri
dicarea valorilor etice 
U estetice ale întregii 
producții de filme ?

multe riscuri de a greși, 
filmul artistic românesc 
de astăzi, cu toate lipsu
rile lui, se străduiește

turi. trebuie continuat cu 
stăruință. Nu numai cu 
consecvență, cu încăpățî- 
nare chiar, ci și’ cu in-

Filme
cu o mare forță

educativă

cît în măsura in care este 
rezultatul captării pe pe
liculă a unei realități ne
denaturate, dar transfigu
rate intr-o polifonie de 
culori, nuanțe și semni
ficații. Pentru a pătrunde 
tot mai adine in univer
sul de sensibilitate și 
gindire al omului contem
poran este nevoie de „in- 
îtrumente" artistice de 
tot mai mare finețe și 
precizie.

— Deși e dificil de răs
puns la o asemenea în
trebare. cred, totuși, câ 
in ultimul an filmul ro
mânesc s-a apropiat in 
mai mare măsură de via
ță decit a făcut-o altă
dată. Abordarea cu mai 
mult’ curaj și tenacitate 
a unor probleme ale rea
lității contemporane, ale 
existenței umane imi pa
re a fi o calitate domi
nantă spre care trebuie 
să tindă orice arta, nu 
numai filmul. Or. îndrăz
nesc să o spun fără prea

La întrebările noastre răspunde 
Dumitru GHIȘE, 

vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste

mereu — înaintea altor . 
domenii ale artei noastre, 
și mai mult decit ele — 
să foreze in miezul reali
tăților societății noastre 
socialiste. Acest cîștig, do- 
bindit nu cu puține efor-

strumente de marc fine
țe. Imaginea artistică a 
ceea ce este esențial in 
existența umană nouă pe 
care ne-a adus-o socialis
mul nu-și poate spori va
loarea estetică și etică de-

— Din acest punct 
de vedere, produefia 
ultimului an a prile
juit, nu o singură da
tă, semnalarea unui 
decalaj intre intenții 
și finalizarea lor pe 
peliculă. Considerind 
insă câ in raport cu 
dificultățile reale ale 
tematicii abordate sc 
poate vorbi șl despre 
un progres adeseori 
notabil sub raport 
profesional, cum apre- 
ciați — ca acuitate a 
problematicii puse in 
dezbatere — premiere
le perioadei la care ne 
referim ?

(Continuarc 
in pag. a IV-a)

® BUCUREȘTI (Corespondentul 
„Scînteii”, Dumitru Tircob) : Tot 
mai multe colective de muncă din 
întreprinderile sectorului 2 din Ca
pitală, puternic angajate in întrece
rea socialistă in cinstea Congresului 
al XI-lea al partidului, raportează 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
4 ani ai cincinalului. Pinâ in pre
zent, 10 din cele 19 unități econo
mice din sector — printre care 
„Sinlofarm**, ,,Suveica", C.I.L. Pi
pera, I.P.R.S. Bâneasa ș.a. — lu
crează in contul anului 1975. Aces
te avansuri, exprimate in im
portante cantități de produse su
plimentare, au fost obținute in 
condițiile creșterii continue a efi
cienței economice. Anul acesta, in 
întreprinderile sectorului cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 10,8 lei, iar 
cheltuielile materiale cu 11.4 lei.

• REȘIȚA (Corespondentul 
„Șcinteii". Nicolae Cătană) : Co
lectivele de muncă ale unităților e- 
conomice din orașul Anina (Ca- 
raș-Severin) au realizat sarcinile 
de plan stabilite inițial pentru 
patru ani ai cincinalului. De re
marcat este faptul câ, prin avansul 
realizat, oamenii muncii din Anina 
vor da pină la sfirșitul lui 1974 o 
producție suplimentară in valoare 
de circa 40 milioane lei. Cele mai 
bune rezultate le deține in marca 
întrecere colectivul întreprinderii 
miniere, care va înregistra, pină la 
finele anului, un spor de producție 
de peste 25 milioane lei.

© începind de simbătă, 21 sep
tembrie. inLrepi inderea „11 Iunie** 
din Galați lucrează in contul ulti
mului an al cincinalului. Colectivul 
acestei mari întreprinderi a indus
triei ușoare va realiza, in plus față 
dc prevederile planului pe patru 
ani. o producție globală in valoare 
de 50 milioane lei.

Numărul ‘întreprinderilor indus
triale din județul Galați care au 
îndeplinit sarcinile de plan pe 
patru ani ai cincinalului se ridică 
in momentul de față la 14. iar va
loarea producției suplimentare pe 
care o vor realiza, la peste 1.46 
miliarde lei.

• TG. JIU (Prin telefon, de la 
Dumitru Prună). — Unitățile gor-

V - _______

jene din cadrul trustului petrolului 
Tg. Jiu au înscris, in aceste zile, 
un nou succes in cronica marii în
treceri socialiste : îndeplinirea sar
cinilor de olan aferente celor 4 ani 
din cincinal. Intensificarea extrac
ției de lit ci si gaze din sondele 
vechi, punerea in exploatare a u- 
nor noi zăcăminte, aplicarea regi
mului de forai optimizat. extinde
rea forajului de mare adincime sint 
citeva din direcțiile in care au ac
ționat petroliștii Gorjului. pentru a 
asigura îndeplinirea angajamentu
lui asumat — cincinalul înainte de 
termen.

întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic București s-a angajat să li
vreze Dină la sfirsitul lunii octom
brie întregul volum de echipamen
te necesare investițiilor chimiei, ce 
vor fi puse în funcțiune în primul 

trimestru al anului viilor
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50 000. Acesta e numărul de 
piese numismatice pe care Si
gismund Weiss din Brașov le-a 
colecționat, timp de 45 de ani. 
și care reprezintă un adevărat 
..tur de orizont" in timp și spa
țiu. Se află aici, ca piese de o 
inestimabilă valoare, monede 
dintre cele mal vechi apărute 
pe glob (cum slnt cele din Asia 
Mică), monede din tlmoul d?cl- 
lor si el primilor domnitori al 
țărilor românești. Tot In colec
ție exiști medalii emise cu pri
lejul unor evenimente memora
bilii din Istoria omenirii. Intre 
care cea mai veche medalie de 
acest gen — o dccadrahmă 
scoasă de atcnicni In urma vic
toriei de la Maraton, medalii 
din istoria aviației și a medici- 
n i. precum și medalii cu efi
giile unor personalități ilustre 
ale istoriei, științei, artei și li
teraturii românești și universa
le. Intre atitea piese de preț, 
una le întrece insă pe toate : 
moneda de 1.7 kg emisă 
timpul primilor împărați ai 
mei antice.

Executor

in 
Ro-

judecătoresc
...judecat

După cum ne informează șe
ful miliției județene Teleorman, 
lt. cot Mihalea Velicu, execu
torul judecătoresc Văduva Ion, 
de ia judecătoria locală Roșio- 
TU dc Vede. a fost prins de or
ganele de miliție in flaarant de 
luare de mită : a pretins (și a 
primit} de la ectățeana V.E. 
din București suma de 2 000 lei, 
pentru a pune mai repede in 
aplicare hotărirea judecătoreas
că privind încredințarea mino
rului dat spre creștere fi edu
care acesteia, in urma despăr
țirii ac fostul său soț. Cercetat 
in stare de reținere, executorul 
judecătoresc este trimis 
in judecată, urmind să-și 
cute pedeapsa cuvenită.

acum 
exe-

Noul cargou „Satu-Mare**, de 
7 500 tone, care a intrat in do
tarea flotei noastre maritime, a 
acostat in portul Constanța, ve
nind direct de la Galați, unde 
a fost construit Odată cu „bo
tezul mării*4, cargoul „Satu-Ma
re" a „rotunjit" la 80 numărul 
vaselor maritime. „Navromișlii" 
ccnstănțeni i-au urat car
goului „Satu-Mare" un căldu
ros „La mai mare". Nici că se 
putea o urare mai potrivită, da
că ne gindim că, la anul, vor 
intra in dotarea flotei primele 
nave de mare tonaj construite 
chiar aici, la Constanța.

Staționare*
După ce Intrecuse măsuraDupă ce Intrecuse măsura cu 

băutura. Augustin Tutelea. șo
fer la stația de utilaj transport 
Brașov, lotul Copșa Mică, și-a 
adus aminte precum că. înainte 
de a intra in restaurant, parcă 
nu venise pe jos. ..Care știi, 
mă. cu ce-am venit eu aici, 
hm ?“ Neprimind nici un răs
puns, s-a pornit pe . scandai, 
după care și-a adus, in sfirșit, 
aminte că venise cu o autobas
culantă, care autobasculantă 
trebuia dusă la garaj. Depistat 
Ia timp de lucrătorii de miliție, 
Tutelea a început să-i insulte, 
pornind apoi cu toată viteza 
spre Mediaș. După o adevărată 
cursă de urmărire, a fost oprit 
pe o stradă lăturalnică. Acum 
„staționează** doi ani și 10 luni.

Le-a pierit
somnul

Control inopinat la Combina
tul de celuloză fi hirtie din 
Drobeta Tur nu-Severin. Cei din 
echipa de 
citeva ore 
tului, au 
principală, 
depozit de

control s-au plimbat 
prin jurul combina- 
intrat și pe poarta 
/-au du/ și intr-un 

_ ____ __ materiale. Nicăieri și 
de nici unde, nici o somație, 
nici un paznic. Parcă intraseră 
in pâmint, nu alta. Pinâ la ur
mă, cu chiu, cu vai, toți cei 4 
paznici - Aurel Popescu. Vla
dimir Ionică. Alexandru lovă- 
nescu și Dumitru Filimon — au 
fost găsiți In... remiza P.C.l. 
Dormeau buștean. Cind au fost 
treziți, le-a pierit și somnul.

Pe post de
„du-te-vino“

Fostul sediu I.R.U.C. din O* 
radea a rămas gol-goluț. func
ționarii întreprinderii mutln- 
du-se Intr-un spațiu nou, situat 
la parterul unui bloc, la circa 100 
metri distanță. Un singur om 
a rămas ia vechiul sediu, 
are misiunea să răspundă

ționarii

El 
telefonul ~2 41 24? Mesajele pri
mite le transmite apoi, prin viu 
grai, unui alt funcționar, care.
pe post de du-te-vino cu su
fletul la gură, de zeci și zeci 
de ori pe zl. aleargă de la un 
sediu la altul, cu ccmun‘"*-‘ 
pentru conducere șl retur, 
asta *----- ’ - ------ ’*
cind 
tării

comunicări 
u ww-ww.- v. SI
durează de mult, adică de 
nu s-s găsit soluția ----

telefonului.
mu-

Rubrtcâ redactata de
Petre POPA
și corespondenții „ScmieiF

critică a propriei activități
Tn întreaga țară continuă adună

rile pentru dări de seamă și ale
geri. Comuniștii iși exprimă, in a- 
ccst cadru, totala adeziune față de 
proiectele de Program și Directive 
și, totodată, angajamentul ferm de 
a traduce In viață sarcinile ce le re
vin. în aceste coordonate s-a desfă
șurat recent, și adunarea generală 
a organizației de bază „laminor 
2". echipa a treia, de la Intreprin- 
derea „Laminorul" din Brăila.

Caracteristice adunării au fost 
caracterul de lucru și spiritul do 
inallâ exigență, activitatea orga
nizației. a comuniștilor fiind ana
lizate 
politice ce revine comuniștilor, atit 
pentru ‘ ‘
pozitive, cit. mai ales, pentru înlă
turarea lipsurilor și neajunsurilor.

Adeziunea față dc documentele 
pregătite pentru Congresul parti
dului. aprobarea deplină a proiec
telor de Program și dc Directive 
s-au manifestat nu numai prin luă
rile de poziție exprimind acordul 
total față de cuprinsul acestora, ci 
și prin faptul că acest acord nu a 
avut un simplu caracter declarativ, 
că sarcinile actualității, problemele 
Imediate și de perspectivă au fost 
examinate prin prisma prevederi
lor concrete, a ideilor și obiective
lor acestor documente — reliefin- 
du-se astfel procesul însușirii lor 
organice de către membrii de par
tid. „Definind strategia generală a 
partidului — sublinia ing. Gheorghe 
Paraschiv — proiectul Programului 
stabilește cu exactitate direcțiile 
in care va acționa partidul pe 
toate tărlmurile de activitate pen
tru intensificarea edificării 
cietății socialiste multilateral 
voltate și crearea condițiilor pen
tru trecerea treptată spre comu
nism. In acest context. pen
tru colectivul nostru are o deo
sebită însemnătate sublinierea ce
rinței de a se ridica continuu efi
ciența întregii activități economice. 
Acesta reprezintă și pentru noi un 
obiectiv din cele mai importante. 
Iată temeiul pe baza căruia ne re
afirmăm hotărirea dc a îndeplini în
tocmai angajamentul asumai : reali
zarea cincinalului actual in 4 ani. 4 
luni și 16 zile. Va fi prima noastră 
contribuție concretă la traducerea in

fapt a prevederilor cuprinse In 
proiectele Programului și Directive
lor".

Semnificativ este faptul câ. dis- 
cutindu-se despre activitatea li
nul colectiv fruntaș — pla
nul pe 8 luni a fost îndeplinit 
la 20 august, conlinuind șirul re
zultatelor pozitive din ultimii doi 
ani — succesele au fost apreciate 
nu in mod festivist. ca „rezultate 
maxime" in spirit de automulțu- 
mire. ci ca un punct de pornire 
snre noi realizări. In această lumi-

nlcă a responsabilității fiecărui to
varăș in îndeplinirea sarcinilor 
încredințate. A fost evidențiat rolul 
Important al informărilor politice, 
ținute cu regularitate 
pauzelor. ------- ----
acționează mai operativ și mai efi
cient, legind cu orice prilej sarci
nile generale trasate de partid de 
obiectivele concrete ale colectivu
lui. Totodată, s-a subliniat rolul 
educativ important pe care l-a a- 
vut și il are postul de control 
muncitoresc împotriva risipei, ale

in timpul 
al agitatorilor. care

prin prisma răspunderii
consoli darea rezultatelor

so- 
dez-

Adunări generale
de dări de seamă și aiegeri
in orgamz

nă. cu toate că schimbul respectiv a 
realizat o economie de metal de 426 
tone, in valoare de 1 562 000 lei. au 
fost aduse in discuție și cele trei 
refuzuri de calitate înregistrate in 
ultima perioadă. „Reamintesc a- 
ceastă problemă — spunea tovară
șul Costică Sărăcllă — și pentru a 
ne aduce aminte de daunele sufe
rite la un moment dat. dar mai a- 
les pentru că refuzurile de cali
tate, chiar puține la număr, ne a- 
trag atenția că trebuie să acționăm 
in continuare, cu toate mijloacele 
muncii politice, pentru combaterea 
concepției celor care consideră re
butul drept o fatalitate. Ocupin- 
du-se de bunul mers al producției, 
organizația de partid trebuie să a- 
corde o mai mare atenție activității 
educative pentru dezvoltarea ati
tudinii înaintate față de muncă și 
avuția societății".

în aceeași ordine de idei, un șir 
de alti vorbitori — maistrul de 
echipă Stelu Cociaș, lăcătușii Stan 
Stamate și Alexandru Ghidescu — 
au insistat asuora necesității de a 
se obține o intărire și mal puter-

cărul sarcini au fost precizate In
tr-o ședință a biroului organizației 
de bază și a cărui activitate se con
cretizează in economisirea, de că
tre colectiv, a 241 000 kWh ener
gie electrică și a unei cantități de 
gaz in valoare de 27 500 lei in opt 
luni. „Va trebui, desigur, să ne a- 
xâm și de acum inainie munca po- 
litico-educativă pe problemele pro
ducției — spunea muncitorul Neagu 
Otclea — dar este necesar să lăr
gim aria ei de acțiune. Să acor
dăm mai multă atenție probleme
lor comportării fiecărui comunist 
și, in general, a fiecărui om al 
muncii, atitudinii sale concrete 
față de muncă, promovării princi
piilor moralei comuniste, dezvoltă
rii conștiinței socialiste a întregu
lui colectiv — una din condițiile 
hotăritoare ale succeselor pe care 
vrem să Ie dobindim in viitor. Con
comitent — au arătat la rindul lor 
ing. Virgil Sinea, maistrul de între
ținere Petre Froncscu și alți vorbi
tori — trebuie să sporească contri
buția agitației vizuale, a gazetelor 
de perete, a stației de radioamplifi-

care, a brigăzii arllstlce de agitație 
la dezvoltarea unei atitudini înain
tate față dc muncă șl față de bu
nul obștesc, intruclt preocupă
rile lor ne acest tărim sint 
diminuate deseori de Intervenții cri
tice neconcrete și neconcludente.

Perfecționarea invățămintului po
litico-ideologic, chemat să asigure 
însușirea cit mai aprofundată a 
politicii Interne și externe a parti
dului de către comuniști, utcciști 
și alți oameni ai muncii din între
prindere, să descifreze tuturora te
zele teoretice, ideile esențiale ale 
documentelor Congresului al XI- 
Ica, cit și sarcinile concrete pre
văzute, a făcut, de asemenea, 
biectul a numeroase intervenții. 
„Este nevoie să facem efortul de a 
înțelege și a ne însuși temeinic 
conținutul documentelor Congresu
lui — spunea ing. Iile Zăvoiu, pro
pagandist — întrucit ele vor con
stitui de aici înainte îndreptarul 
întregii noastre activități. Alături 
de ceilalți propagandiști, vom face 
totul pentru ca invătămîntul poli
tico-ideologic să fie bine organizat, 
să se desfășoare la un nivel cores
punzător. să asigure atragerea tu
turor participanților la discutarea 
temelor puse in dezbatere. incit 
ridicarea pregătirii teoretice, dez
voltarea conștiinței socialiste să aibă 
drept rezultat Imediat perfecționa
rea activității productive".

Participanții la adunare au ales 
noul birou, precum și delegații la 
conferința comitetului de partid pe 
sector' și candidații pentru comitet, 
In spiritul exigenței de a desemna 
in aceste organe pe cei mai buni 
dintre cel mai buni comuniști.

In unanimitate a fost adoptată o 
hotărîre, prin care comuniștii din 
organizație iși exprimă aprobarea și 
adeziunea deplină față de politica 
internă și externă a partidului, față 
de documentele ce vor fi supuse 
Congresului al XI-lca. Hotărirea 
cuprinde, totodată, măsuri precise, 
a căror îndeplinire este menită să 
ducă la creșterea rolului fiecărui 
comunist la locul său de muncă și 
a organizației de partid in ansam
blul său.

\ Invitație la hanul 
J Unul din cele mal atractive șl 
) reconfortanta Jocuri de popas ofe- 
l rite de cooperația dc consum ex- 
’ cursionlștilor po meleagurile hu- 

nedorene este, fără Îndoială, hanul 
i turistic „Bucura". Amplasat lingă 
1 orașul Hațeg, intr-un decor na tu
li ral de o rară frumusețe, hanul tu- 

ristlc „Bucura" oferă vizitatorilor 
ț un agreabil loc dc odihnă și rc- 
i creare. El dispune dc camere de 
1 cazare modern mobilate, dotate cu 
l încălzire centrală. La restaurantul

„Bucura"-Hațeg ' 
hanului so pot servi preparate cu- J 

linarc cu specific tradițional. Am- ) 
bianța plăcută, confortul, ospltall- l 
tatca gazdelor — iată tot atitea ’ 
motive pentru care vizitatorii pi- ) 
torescului ținut al Hațegului - cu i 
ruinele cetății Sarmizeaetusa și re- 1 
zervațla naturală de zimbri din L 
pădurea Sllvuț — iși petrec zile 
de vacanță reconfortantă la aceas- ) 
tă frumoasă unitate a cooperației i 
de consum, care este hanul I 
„Bucura". |

o-

Marla BABOIAN

în confruntare:
SCRISORI și R&SPiMSml

•&*-*... ..................................................................................................
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„PIAȚA UNIRII" 
simbolul noului oraș

După ce o salbă de 
cartiere noi (cel de la 
gară : Bahne : Foc- 
sani-sud) au înconju
rat orașul, „ofensiva" 
pentru modernizare 
s-a declanșat in Dlin 
centru. Aici, construc
torii au realizat un 
modern ansamblu ur- 
b-a-istic. denumit sim
bolic „Piața Unirii". 
Clădiri înalte, cu oot 
etaje, silueta suplă a 
hotelului „Unirea", 
palatul administrativ 
mărginesc piața. Pe 
locul unde Milcovul 
și-a avut albia au fost 
așezate nlăci din mar
mură (albă. roșie, 
crem) de Rușchita. In 
desene eeometrlce 
larsi. combinate cu li
nii si nanouri din roșu 
de Moneasa sl calcar 
de Babadag. Taoetele 
florale sint tesute din 
crizanteme albe, bego- 
nil roșii, cinerarii al- 
bastru-vlolete rx? fon
dul de smarald al ea- 
zonului. Lamoadare 
înalte si 1oase. din

fier foriat. luminează 
jardiniere umbrite de 
phoenicsi si bazine din 
care se inaltă jeturi 
dantelate si globuri 
de aDă. La Darterul 
blocurilor, sub o co
pertină cu arcade, 
sint amenajate spatii 
comerciale : florărie, 
cofetărie, librărie, tu
tungerie. farmacie si 
altele. Proiectul, con- 
cenut de un colectiv 
îndrumat de arh. Teo
dor Moreanu. a fost 
realizat sub conduce
rea inginerului Dece- 
bal Bacinschl si a 
maistrului Dumitru 
Curea. Echipele de zi
dari 6i mozaicari con
duse de Costică Unau- 
reanu si Constantin 
Pilă au turnat 2 500 
mc betoane si peste 
11 000 mp de mozaic- 
monolit

Orașul se dezvoltă 
ranid. în toate cartie
rele se ridică școli cu 
săli soatioase. cu labo
ratoare modern dota

te. cămine si cantine 
pentru mii de elevi, 
în ultimele două de
cenii. populația muni
cipiului a crescut de 
la 28 000 la 44 000 lo
cuitori. suprafața ora
șului de la 35 la 54 km 
pătrati. lungimea stră
zilor asfaltate de la 6 
la 35 km. suprafața 
spatiilor verzi de la 8 
la 34 ha. rețeaua de 
canalizare de la 15 la 
44 km. iar cea de dis
tribuție a aoei de la 
54 la 81 km.

în noua urbe a Foc- 
șaniului se proiectea
ză mereu, cu îndrăz
neală. Iar cetățenii, cu 
mic. cu mare, fiecare 
cu puterea sa de mun
că si de creație isi 
aduce contribuția la 
înscrierea orașului oe 
traiectoria modernă a 
industrializării si dez
voltării.

Icn NISTOR 
corespondentul 
„Scinteil"

j ACȚIUNI DE AMENAJARE I

I A PĂDURILOR j 
i B A C A U (Corespondentul J 
' „Scinleii". Gh. Baltă). — Aju- \ 

tate de specialiștii de la Insti- i
i tutui de cercetări și amenajări 1
’ silvice, colectivele de muncă l
l din cadrul Inspectoratului silvic ’
' Bacău execută, in aceste zile, )
) ample lucrări de revizuire și i
( reamenajare a pădurilor de pe 1
i văile Trotușului, Oituzului și l
l Cnșinului. Pe raza ocoalelor
<’ silvice Dărmănești. Tg. Ocna, )
) Căiuți, Mlnăstlrea Cașin, silvi- »
l cultorii reinventariază arbore- »
’ tul. evaluează cotele de masă L
i lemnoasă. stabilesc lucrările <
i tehnice care trebuie executate )
) in viitorii 10 ani. Pentru prima 1
i dată in această zonă se delimi- ’
’ tează și pădurile ce vor avea rol l
\ da perdele de protecție. z

ORDINEA 
Șl DISCIPLINA 

AU FOST 
RESTABILITE

Seara, parcul de mij
loace de transport ale 
șantierului Topalu 
(peste 60 de au
tovehicule), aparținind 
T.C.I.F. nr. 2-Constan- 
ța, se înjumătățește. 
Simbăta și duminica 
rămin la sediul șantie
rului doar cele defec
te. Cauza? Intr-o scri
soare sosită de la Hir- 
șova se arată că pe în
treg cuprinsul Dobro- 
gei circulă autocamioa
nele de la Topalu, dar 
nu in interesul servi
ciului, cum s-ar crede, 
ci in interesul șoferilor 
și al unor persoane cu 
munci de răspundere 
ale șantierului. Revizo
rul tehnic M. Muntea- 
nu, bunăoară, este dus 
și de multe ori luat de 
la domiciliul său, din 
Hirșova, cu camionul 
de 5 tone. „Dacă s-ar 
face un calcul privind 
consumul de carburanți 
ia camioanele care um
blă brambura, sint si
gur că se va ridica la 
multe sute de mii de 
lei", susținea autorul 
scrisorii amintite.

In urma verificării 
celor sesizate, Minis
terul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și 
Apelor ne-a comunicat* 
că afirmațiile s-au do
vedit întemeiate. Sta
rea de lucruri s-a da
torat mai multor cau
ze. în primul rind, „ca
pacitatea profesională 
mediocră a conducerii 
coloanei, la care s-au 
adăugat superficialita
tea și nerespectarea o- 
bligațiilor de serviciu, 
ceea ce a dus la lipsa 
de autoritate asupra 
șoferilor". în al doilea 
rind, in răspuns se a-

rată că structura orga
nizatorică a T.C.I.F. 
este defectuoasă. Avind 
sediul in Constanța, 
unde se află tot perso
nalul TESA, coordona
rea și controlul activi
tății coloanelor s-au 
dovedit foarte defici
tare — și aceasta nu 
numai la Topalu. După 
ce se menționează că, 
pentru lipsurile con
statate, au fost retro
gradați șeful coloanei 
N. Brebenel, impiega
tul de mișcare O. Cucul 
și revizorul tehnic M. 
Munteanu, in răspuns 
sint precizate și alte 
măsuri. Astfel, pentru 
stabilirea cu exactitate 
a pagubelor și a răs
punderilor materiale 
s-a dispus efectuarea 
reviziei de fond a co
loanei, pină la sfirșitul 
lunii octombrie. Pentru 
înlăturarea defecțiuni
lor de ordin organiza
toric, secția auto ce iși 
avea sediul in Constan
ța a fost desființată. 
Parcul auto și perso
nalul respectiv „au fost 
trecute in sufcordinea 
secțiilor de utilaj te- 
rasier, creindu-se ast
fel 4 unități complexe 
de mecanizare la nive
lul șantierelor, care 
coordonează și contro
lează la fața locului în
treaga activitate de ex
ploatare a utilajelor și 
mijloacelor de trans
port". în consecință, 
coloana auto de la To
palu, ce-și avea sediul 
fără pază, la circa 2 
km de șantier, a fost 
preluată de secția de 
utilaj și mutată in in
cinta șantierului.

„Vă rugăm să primiți 
mulțumiri — se spune 
In încheierea răspun
sului — pentru spriji
nul acordat prin sesi
zarea transmisă, care 
ne-a fost de un real 
folos in cunoașterea si
tuației și luarea mă
surilor de îndreptare".

ÎN CURÎND 
BRUTĂRIA 
VA COACE 

MAI MULTĂ 
PÎINE

O scrisoare sosită din 
Ghidigeni, județul Ga
lați. ne sesiza că bru
tăria din localitate nu 
mal produce suficientă 
piine incit să satisfacă 
cerințele cetățenilor. 
Am adresat scrisoarea, 
spre examinare și lua
rea măsurilor necesare, 
Uniunii județene a co
operativelor de consum 
— Galați. In răspunsul 
sosit zilele trecute, se 
precizează : „Starea
actuală a construcției 
acestei brutării, care 
prezintă o uzură îna
intată, nu permite des
fășurarea unui proces 
tehnologic in condiții 
optime". Dar, se men
ționează in răspuns, 
in satul Tălpigi, apar
ținind comunei, mai 
funcționează o brută
rie, a C.A.P., care poa
te satisface cerința de 
piine a membrilor co
operatori in schimbul 
unei cantități echiva
lente de făină sau griu. 
De asemenea, coope
rativa orășenească de 
consum Tecuci a luat 
măsura aprovizionării, 
la două zile, a comu
nei Ghidigeni și a sa
telor componente.

Referindu-se la bru
tăria care a făcut o- 
biectul sesizării, în 
răspuns se face preci
zarea că aceasta va in
tra in reparație capi
tală la începutul lunii 
octombrie, urmind ca 
la sfirșitul anului să 
reintre in funcțiune cu 
o capacitate mai mare, 
ceea ce va permite sa
tisfacerea deplină a ne
cesarului de piine al 
populației din zona 
respectivă.

Neculai ROȘCA

LA RM VILCEA

Must preparat „la minut"
RM VÎLCEA (Corespondentul 

„Scinleii". Ion Sianciu). — De
clanșarea campaniei de recolta
re a strugurilor din renumita 
podgorie Drăgășani a coincis c,J 
deschiderea mustăriilor Din 
Inițiativa întreprinderii comer
ciale de stal pentru alimentație 
publică Rm. Vilc»a in orașele 
vilcene. prerum și In stațiunile 
de pe Valea Oltului au fost 
amenajale o serie de unități 
profilate pe desfacerea produse-

lor de sezon, in special pastra- 
mă de miel, cimați de berbec și 
saramură de crap, toate fiind 
pregătite In laboratorul propriu. 
De asemenea, pentru ca musiul 
să fie consumat In stare proas
pătă. s-a luat măsura ca acesta 
să fie „fabricat" direct in uni
tățile de desfacere în arest 
scop, toate mustăriile au fosi 
Înzestrate cu teascuri ș 
de preparare.

In decembrie 1973, Biroul 
Comitetului județean de 
partid Satu-Mare analiza, 
cu exigență, aprovizionarea 
populației. Cifrele erau, 
intr-un anume fel. lăsate 
la o parte. Aprovizionarea 
nu era abordată ca o sim
plă problemă de indicatori 
și procente, ci ca o proble
mă cotidiană, particulară, 
alta la Cărei decit la Tăș- 
nad, alta pentru un tinăr 
necăsătorit decit pentru o 
familie cu doi. trei copii. 
Discuțiile au pornit atunci 
de la rezultatele studiilor și 
controalelor efectuate de 
organele de specialitate In 
teren, de la intilnirile a- 
cestora cu publicul. Cu 
alte cuvinte, s-a avut In 
vedere opinia și observația 
gospodinei, a consumato
rului, a cetățeanului. Și nu 
a fost greu să iasă la lu
mină anumite neajunsuri : 
nelivrarea ritmică a mărfu
rilor din depozitele cu ri
dicata. slaba aprovizionare 
a unor magazine sătești, 
necunoașterea temeinică a 
cererilor de consum etc.

Multe din „păcatele" co
merțului sălmărean se re
petau. Se repetau, cu toate 
că organele de specialitate 
ale administrației se preo
cupaseră permanent de a- 
provizinnare. cu toate că 
de nenumărate ori se lua
seră măsuri. Se întocmise
ră grafice de livrare, spo
rise numărul acțiunilor de 
control și chiar .al sancțiu
nilor Dar măsuri care dă
duseră înainte rezultaie șe 
dovedeau de citva timp i- 
neficace. Deci, era vorba de 
dificultăți care priveau nu 
atit disciplina aprovizionă
rii și desfacerii, cit mal a- 
les oi _’ -niși func ’uni
rea sistemului de aprovi
zionare și desfacere. O a- 
nallză atentă și o prospec
tare la fel de atentă a opi
niei comerclanților cu ex
periență. concomitent cu 
studiul posibilităților de a-

plicare la nivelul județului 
a soluțiilor de maximă 
noutate științifică au duș 
la citeva concluzii, sinteti
zate In indicațiile pe care 
Biroul Comitetului ju
dețean de partid le-a 
dat Comitetului Execu
tiv al consiliului popular : 
descentralizarea sistemului 
de decizie in probleme de

cutiv al consiliului popu
lar. Astfel, pentru descen
tralizarea sistemului de de
cizie in probleme de a- 
provizionare s-a stabilit 
crearea consiliilor locale 
pentru coordonarea activi
tății de aprovizionare șl 
prestări de servicii către 
populație — organisme larg 
reprezentative — la nivelul

sută din fondul de marfă 
transportat la unitățile să
tești. Parcul de mașini din 
dotarea depozitelor cu ri
dicata este programat, prin 
grafice ferme, în așa fel ca 
in 48 de ore de la primirea 
comenzilor marfa să ajun
gă in unitățile de desfa
cere. S-a prevăzut ca mij
loacele de transport folo-

APROVIZIONAREA 
POPULAȚIEI 

în sfera de preocupări a organelor 
focale din județul Satu-Mare 

Metode eficiente de analiză și organizare

aprovizionare șl comerț ; e- 
iiininarea. pe cit posibil, a 
intermediarilor dintre fur
nizori șl beneficiari ; reor
ganizarea sistemului de 
transport a mărfurilor șl 
de recuperare a ambalaje
lor in mediul rural ; diver
sificarea formelor șl meto
delor de informare ale cum
părătorului șl comerțului 
deopotrivă ; ridicarea calh 
flcării personalului ele.

Recomandările au fost 
amplu dezbătute șl analiza
te in adunările oamenilor 
muncii din întreprinderile 
comerciale și de servire 
Din aceste dezbateri s-au 
desprins Idei, opinii, suges
tii prețioase care ulterior 
au fost și ele valorificate in 
proiectul de decizie supus 
aprobării Comitetului Exe-

flecărul oraș și comune. A 
fost extinsă aprovizionarea 
unităților de desfacere 
direct de la producători. 
Actualmente. 45 la su
tă din fondul de mar
fă se tranzitează direct. 
Fac excepție numai măr
furile nevagonabile. Pen
tru asigurarea ritmici
tății in aprovizionarea uni- 
tă'ilor comerciale cu toată 
gama produselor existente,, 
in depozitele cu ridicata, 
s-a dispus întocmirea unor 
grafice (!_• livrare absolut 
obligatorii. Comitetele e- 
xecutive ale consiliilor 
populare comunale sint 
obligate să asigure — 
de la unitățile econo
mice de pe teritoriul comu
nei — mijloacele de trans
port necesare pentru 40 la

site la aprovizionare să a- 
slgure și recuperarea* am
balajelor la centrele de co
lectare. în flecare depozit 
au fost organizate camere 
de mostre, unde unitățile 
comerciale cu amănuntul 
stabilesc șl întocmesc co
menzile de mărfuri. Son
dării cererii consumatorilor 
I s-a acordat un capitol 
special. S-a prevăzut obli
gația organizării expoziții
lor cu vlnzare In unitățile 
cu autoservire, alimentare 
șl industriale mari, șl a 
consfătuirilor periodice cu 
consumatorii pe cartiere și 
centre rurale. A fost Înfiin
țată „poșta comerțului" in 
marile magazine din muni
cipiul Satu-Mare. Două 
automagazlne vor prospecta 
„piața" In toate localitățile

Județului. Calificarea per
sonalului existent se va re
aliza 1 prin cursuri de 3, 6 
și 12 luni. Iar încadrări nu 
se fac decit dintre absol
venții liceelor și școlilor de 
specialitate.

Măsurile dispuse prin de
cizia amintită au fost de
sigur mult mai nume
roase. Ne-am oprit a- 
supra citorva pe care 
le-am considerat conclu
dente pentru a demonstra : 
caracterul foarte concret al 
reglementării ; ancorarea ei 
intr-o realitate disecată 
pinâ la ultimul detaliu ; 
caracterul amplu și in ace
lași timp riguros științific 
al investigației care a pre
cedat-o ; caracterul pro
fund al intervenției care 
a abordat problemele de 
fond ale organizării și func
ționării activității de apro-» 
vizionare și comerț.

în locul oricărei alte a- 
precieri in principiu, asu
pra eficientei deciziei des
pre care vorbim, vom apela 
la limbajul sugestiv al ci
frelor : planul de desfacere 
In primul semestru al a- 
cestui an a fost realizat in 
proporție de 103,7 la sută, 
cu o depășire de peste 34 
milioane de lei : față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut, valoarea mărfurilor 
alimentare și nealimentare 
vindute in plus populației 
se ridică la circa 123 mili
oane de Iei ; 80 la sută din 
cadrele care lucrează la ora 
actuală in sistemul comer
cial sint cadre calificate ; 
60 la sută din fondul de 
marfă alfmentar este des
făcut prin unități moderne 
cu autoservire. Deci, anul 
1974 consemnează In lude- 
tul Satu-Mare o evidentă 
Îmbunătățire calitativă a 
sistemului de aprovizio
nare.

Florin CIOBANESCU 
Octav GRUMEZA
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La primele ore ale dimineții, 
printre mecanizatori

DOU
Mulți prețuiesc minutele, 

iar alții irosesc ceasurile
Un prim pops*, insolit de tov, 

Florea Ncgoițâ, directorul tehnic al 
Trustului S.M.A din Judelui Dolj, 
l-am făcut la secția Leu. Era ora 
6 fix. Toți mecanizatorii erau pre
zinți și începuseră întreținerea zil
nică a tractoarelor după felul 
cum se muncea, se vedea cft sint 
obițnuiți să se scoale cu „noaptea-n 
cap". Aflăm care au fost primii ve- 
mli. „Aseară, cind m-am reîntors 
din cimp, am observat n mică de
fecțiune la combină, spune me
canizatorul Constantin Dineu. Pen
tru înlăturarea ci, azi am venit in 
secție mai devreme, dar nu cu mult 
f?J:i dc programul obișnuit din cele
lalte zile, adică la cinci și jumătate". 
Aurel Fimică. cel de-a] doilea so
si». trebuia să ajungă la o parcelă 
situată la o distanță ceva mai marc 
și voia ca col tlrziu la ora 7 să 
înceapă lucrul in cimp. Ceilalți — 
Dumitru Dobrescu. Victor Oprica, 
Marcel Dineu — ne șoun că nici
odată r.u se prezintă la lucru mai 
tirziu de ora 6. deoarece „așa avem 
programul".

La ora 6.30 — la secția de meca- 
p'zar? de la cooperativa agricolă A- 
P'te Vn. Animația este mal redusă, 
intruclt majoritatea mecanizatorilor 
plecaseră deja in cimp. Ilie Buru- 
leană, care tocmai ieșea pe poartă, 
ne spunea : ..Plec In urma celor
lalți deoarece azi Am fost la rind 
l*i ascuțirea brârdareîor do plug". 
De fapt, sosise la lucru printre pri
mii. la ora 5. De la Traian Stanciu, 
șeful secției de mecanizare, am aflat 
că pină acum au fost pregătite 
peste 300 ha. din cele 1 00(1 ha care 
vor fi insămlnțate cu griu șl orz.

în jurul orei 8.30 ajungem la 
secția de mecanizare din Castrano- 
va. Din 30 de tractoare, 10 nu ieși
seră încă din curtea secției de mc- 
cnnizare. Dc ce 7 Cosltoarea mon
tată pe un tractor avea cilindrul de 
forță defect și abia sc încerca re
pararea lui. Alți 4 tractoriști — 
Constantin Dima, Ilie Fieraru, Ion 
C.iupitu și Ion Badea — așteptau 
indicațiile șefului de secție unde 
să lucreze. Dc ce nu se stabilise 
de cu seară repartizarea oamenilor 
este greu de aflat. Mecanizatorul 
Ion Măcișanu abia atunci se apuca 
să monteze grapa cu discuri pe 
tractor, iar Ion Nicola nici nu ve
nise la lucru. Timpul trecea. Adrian 
Ion. șeful secției de mecanizare. În
cerca să facă tot posibilul pentru a

scoate cite un tractor tn cimp. Dar 
timnul era de acum înaintat, se iro
siseră citeva ore bune dc lucru.

koh
„De ce ața devreme, 
las-că ziua-i lungă..."

Un itinerar asemănător în jude
țul Sălaj. Primul popas la Aghireș. 
Se făcuse ora 6,30, dar in sec
ție nu sosise nici un tractorist. De 
ce această intirziere 7 — il întreb pc 
tov. Găvril Meleg, șeful acestei 
unități.

— Pentru că 3 din mecanizatori 
fac naveta din comuna Crasna, iar 
ceilalți intirzie din comoditate.

La secția Crișehi am sosit la ora 
7.30. Tot atunci a ajuns aici și in
ginerul cooperativei agricole. Ion 
Gușet. La Întrebarea: dc ce porniți 
așa de tirziu la muncă?, șeful sec
ției, tov. Ion Ștefan, a răspuns : 
„De ce așa devreme, las-că ziua-i 
lungă. Este de ajuns că lucrăm 
de la ora 7 și pină seara".

Oare să fie de ajuns in aceste 
zile ? Sâ nu fie oare de lucru incit 
mecanizatorii pot să-și permită să 
iasă la cimp abia cind soarele e

sus pe rer ? Nici vorbă. Din 
cele 31 500 hectare care trebuie 
Însămânțate in această toamnă 
cu griu in cooperativele agri
cole dc producție din județul 
Sălaj au fost arate 7 523 hectare și 
pregătite doar 3 200 hectare. Rămi- 
nerl in urmă se constată șl la apli
carea îngrășămintelor chimice. Cu 
toate acestea, tractoarele sint scoase 
cu intirziere in cimp. Dacă avem 
In vedere că 98 de tractoare din do
tarea S.M.A. nu pot lucra din lipsă 
de anvelope și ulei, avem și mal 
clară imaginea modulul cum este 
utilizată forța mecanică din județ.

Ce anume se cuvine subliniat in 
concluzie ? In această perioadă, cind 
trebuie realizat un volum mare de 
lucrări la recoltarea culturilor, pre
gătirea terenului și insămintări, fie
care minut, fiecare oră stau sub 
semnul urgenței și trebuie folosite 
din plin. Inginerii-șefi din coopera
tivele agricole, care au sarcina să 
coordoneze Întreaga activitate a sec
țiilor de mecanizare, trebuie să ur
mărească si felul cum este folosit 
fiecare tractor, fiecare utilaj. De 
aceasta depind bunul mers al lu
crărilor de toajnnă, încheierea la 
timp a semănatului.

Ion TEODOR 
Gh. RUSU

AGENDA ECONOMICĂ
IN PRODUCȚIE - NOI CAPACITĂȚI

în diferite unități Industriale au Intrat In funcțiune, !n ultimul 
timp, noi capacități de producție. La Întreprinderea „Industria sirmel" 
din Cimpla Turzli, de pildă, au fost extinse trăgătorlile de oțel cu Încă 
10 000 leneși a fori construită o nouă linie de tratare termică. Un spor 
important al producției de mașini, piese de schimb și Instalații pen
tru industria extractivă se obține prin darea in exploatare a unei noi 
hale industriale la Întreprinderea de specialitate din Petroșani. Pro
ducția dc cărbune din Valea Jiului sporește, de asemenea, prin In
trarea In circuitul productiv a noi abataje do maro productivitate și 
modernizarea procesului tehnologic do extracție și transport. Tot in 
Valea Jiului, la Lupenl, au intrat In faza finală de execuție lucrările 
de dezvoltare și rpodernizare a preparațiel cărbunelui. Noi proiecte 
au fost finalizate și in sectoarele industriei ușoare și alimentare. La 
întreprinderea „Napochim" din Cluj a intrat in funcțiune o nouă sec
ție de confecții din mase plastice, la Satu-Mare a inccput să producă 
o fabrică de bere de mare capacitate ș.a.

IN FIECARE ZI, PESTE PREVEDERI
Siderurglșlii de la Hunedoara întimplnă Congresul al XI-lea al parti

dului cu noi șl importante succese in întrecerea socialistă pentru rea
lizarea cincinalului înainte de termen. Ei au produs în flecare zi din 
luna aceasta, peste prevederile de plan, In medie cile 470 tone de fontă, 
oțel și laminate. S-a ajuns, astfel, la o producție suplimentară de 
1 10 000 tone de produse siderurgice, fontă, oțel, laminate și cocs me
talurgic. Creșterea producției de metal s-a înfăptuit în condițiile unei 
eficiente economice ridicate. în timp ce planul producției-marfă vîn- 
dule și încasate a fost depășit cu 176 milioane lei, de la începutul 
anului s-au obținut mai mult de 105 milioane lei beneficii suplimen
tare.

MIJLOACE TEHNICE MODERNE

Pe șantierele
(Urmare din pag. I)

CIND LEGEA
NU

întreprinderea de confecții

din Vaslui :

LA ÎNTREPRINDEREA 
„DOROBANȚUL” 

DIN PLOIEȘTI

Războaie 
fără suveică

Acțiunea de modernizare a produselor Industriei constructoare do 
mașini cunoaște, in aceste zile premergătoare Congresului al XI-lea 
al partidului, un avint deosebit. Veștile primite din întreprinderi men
ționează noi fapte referitoare la înnoirea nomenclatorului de sorti
mente. La întreprinderea mecanică Roman, de pildă, a fost omologat 
strungul carusel de 1 250 mm. echipat cu aparalaj electronic de afișare 
a cotelor. Mașina se remarcă printr-o productivitate sporită și înaltă 
precizie de prelucrare. Specialiștii unității, in colaborare cu o firmă 
japoneză, au realizat și două mașini moderne destinate superfinisării 
pieselor din lemn folosite la unele aparate de măsură și control. La 
întreprinderea de material rulant „16 Februarie" din Cluj a fost pus 
la punct un proiect original de cutie tranzistorizată pentru locomoti
vele Diesel hidraulice și a fost introdusă in fabricația de serie presa 
de 50 tone forță pentru probat arcurile grele. De asemenea, la între
prinderea nr. 2 — Brașov s-au introdus in fabricația de serie 11 tipuri 
de carburatoare pentru autoturismele „Dacia 13“ și pentru autocamioane 
și tractoare.

lor de lucru solicitate de montori, 
așa cum relevă situația concretă de 
la noile capacități ale întreprinderii 
de osii și boghiuri din Balș, „Carbo- 
sin" din Copșa Mică, „teroemail" 
clin Ploiești, Combinatului chimic din 
Tîrnâveni și altele. Disciplina 
muncă, Întronată cu fermitate 
întregul perimetru al șantierului, fo
losirea integrală a fondului dc timp 
productiv, a utilajelor de construcții 
Ia capacitatea lor maximă, a forței do 
muncă la un nivel de productivitate 
superior sint imperative care trebuia 
să direcționeze eforturile constructo
rilor in munca lor dc zi cu zi. Pa 
această bază, in mod sigur vor fi 
recuperate restanțele de pe un șan
tier sau altul, vor fi puse in valoare 
noi 'resurse de concentrare a mij
loacelor tehnice și umane in 
vederea încheierii fără intirziere a 
tuturor lucrărilor, pentru a se putea 
trece cu toate forțele la montajul 
utilajelor tehnologice.

Problema intensificării montajului 
utilajelor tehnologice este la ordinea 
zilei. In primul rind, întrucit pe 
o serie de șantiere stocurile de uti
laje sint Încă mari — Intre care pe 
cele ale industriei metalurgice, chi
mice, energiei electrice, economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții. In al doilea rind. intrucit 
furnizorii din cadrul celor două mi
nistere constructoare de mașini și-au 
concentrat eforturile in vederea fa
bricării urgente a tuturor utilajelor 
contractate și este de așteptat ca, in 
perioadele imediat următoare, pe 
șantierele ramurilor amintite să so
sească cantități masive de utilaje 
tehnologice. Cuvintul de ordine pen
tru toți furnizorii — cum sint : in- 
treprinderile de mașini grele, „Vul
can", „23 August" din București, In-

in
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IN FIECARE LUNĂ,
UN MINUS DE 5 LA SUTĂ

Relațiile întreprinderii de confecții 
d;n Vaslui cu cele Dește 20 de uni
tăți furnizoare de materii prime și 
materiale sink in general, bune. Ing. 
Boris Ciocoiu, directorul întreprinde
rii. aprecia ca pozitiv modul in care 
întreprinderile „Mătasea roșie" Cis- 
nădie. ..Țesâloriile Unite“-Bucure$ti, 
..IntcgTata"-Conslanta si altele res
pectă cu strictctc disciplina contrac
tuală. Nu același lucru se poate spu
ne despre realizarea contractelor în
cheiate cu întreprinderile „Vlctoria"- 
lasi. ..Argeșeana“-Pitești și Fabrica 
de postav Buhuși. care nu se înca
drează in prevederile Legii contrac
telor economice referitoare la con
dițiile de calitate, cantitate si ter
men de livrare. Iată, spre exemplu, 
citeva efecte negative ale ncrealiză- 
rii obligațiilor asumate prin contrac
tele Încheiate. La 10 septembrie a.c., 
întreprinderea ieșeană avea o restan
ta de 30 000 mo. fabrica din Buhuși — 
20 000 mp. iar unitatea din Pitești — 
ce 15 000 mp de țesături. în total, 
65 000 mp țesături care, sosite la 
timp, ar fi permis întreprinderii vas- 
luiene să realizeze incă 10 000 bucăți 
produse din relon si 12 000 costume 
pentru copii.

— Dacă sub raport cantitativ — ne 
explică directorul întreprinderii de 
confecții din Vaslui — acoperim sar
cinile producției prin cereri si livrări 
suplimentare de la ceilalți furnizori, 
problema vitală este aceea a calității 
țesăturilor primite de la unitățile res- 
tantiere. Aceasta ne creează greutăți 
In efortul nostru pentru realizarea 
planului. în primul rind. apar intir- 
zleri in lansarea producției — oină 
la clasificarea loturilor refuzate din 
punct de vedere al calității. în al doi
lea rind, țesăturile cu defecte de e- 
xecutie duc la pierderi de timp pro
ductiv. precum și la folosirea neeco
nomică a materiei prime. Apar șl 
pierderi de productivitate in execu
ția confecțiilor, datorită* schimbării 
detaliilor cu defecte. Numai in pri
ma jumătate a lunii septembrie am 
fost obligați să schimbăm peste 3 000 
de detalii in cadrul sălilor de croit. 
In altă ordine de idei, am irosit timp 
prețios pentru rezolvarea celor peste 
20 de litigii apărute intre noi si furni
zori. ca urmare a faptului că produ
sele livrate nu corespundeau din 
punct de vedere cantitativ și calita
tiv. Zilnic, circa 20 de oameni, in loc 
să se ocupe efectiv de producție, 
pierd timp prețios pentru... ieșirea

furnizori.
Supunem ___ ______ _______ ..

rurilor de resort din Ministerul In
dustriei Ușoare, centralei respective 
si facem o precizare : dacă harnicul 
colectiv al întreprinderii dc confecții 
din Vaslui ar primi toate țesăturile 
la timp si de calitate, ar obține o 
creștere mai substanțială a producti
vității muncii, concretizată prin spo
ruri de producție de circa 5 la sută 
in fiecare lună.

toate acestea atenției fo-

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scinteil'

întreprinderea de confecții

din Craiova :

CA IN PROVERBUL

CU PAIUL Șl BIRNA..
Pină anul trecut. întreprinderea de 

confecții din Craiova se număra 
printre unitățile economice fruntașe 
ale județului Dolj ; in acest an insă, 
lucrurile au luat o întorsătură nedo
rită. în 8 luni din acest an. colecti
vul acestei mari întreprinderi cra- 
lovene a înregistrat un serios volum 
de restante in realizarea planului. 
Cauzele principale ale acestei stări 
de lucruri constau, după cum ne-au 
informat tovarășii Constantin Nico- 
laescu. directorul întreprinderii, și 
Ion Rușinam. contabilul-șef. in neli- 
vrarea^la timp și ritmic, de către unii 
furnizori, a materiei prime. Citeva 
date puse la dispoziție de condu
cerea unității sint concludente in a- 
cest sens. Nu s-au livrat’ la termen 
in luna iunie 454 000 mp țesături, in 
luna iulie — 299 000 mp. iar in luna 
august — 131 000 mp. Printre furni
zorii care creează aproape lună de 
lună asemenea greutăți, amintim în

treprinderile ..Argeseana"-Pitesti. „Tir- 
nava“-Mcdiaș. ..Proletarul"-Bacău, 
precum si fabricile de postav Buhuși 
și de stofe Brașov.

Este clar, unele din cauzele res
tantelor se datorează anumitor fac
tori din afară ; concomitent insă 
trebuie precizat că la asemenea ră- 
mineri în urmă au contribuit și a- 
numite neajunsuri deloc minore din 
activitatea proprie a colectivului de 
aici. Ne referim, in primul rind. la 
disciplina muncii, adică la folosirea 
nejudicioasă și neeficientă a timpu
lui de lucru. In 8 luni ale anului în 
curs s-au Înregistrat 17 3-50 om/ore 
absente nemotivate, timp in care s-ar

poate omite faptul că. in unele com
partimente de activitate ale acestei 
unităti. există personal tehnic, in 
special ajutori de maiștri, a cărui 
pregătire nu se ridică la nivelul ce
rințelor, ceea ce duce implicit la 
nerealizarea calitativă si cantitativă 
a sarcinilor de producție. Eforturi 
stăruitoare trebuie depuse si in pri
vința organizării științifice a fluxu
lui dc fabricație și respectării tehno
logiilor.

Sint, deci, situații care amintesc 
de proverbul cu paiul și bima... 
Fără a subaprecia greutățile crea
te de unii furnizori, se pune în
trebarea : in unitate cine face ordi
ne ? Este clar că neajunsurile de 
ordin intern pot fi înlăturate numai 
prin acțiuni concrete și ferme 
din partea conducerii întreprinde
rii, a organizațiilor de partid, ti
neret si sindicat, din partea fiecărui 
lucrător. De altfel, tov. Cristina Po
pescu, secretara comitetului de 
partid, ne vorbea de un plan de ac
țiune menit 6ă ducă la o schimbare 
în bine in activitatea economică a 
întreprinderii de confecții din Cra
iova. Cind se vor obține, in practi
că, rezultatele care se așteaptă ?

Nlcolae BABALAU

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", C. Căpraru). In ca
drul acțiunii de dezvoltare și 
modernizare, la intreprinderea 
textilă ploieșteană „Dorobanțul" 
s-au instalat noi utilaje și 
mașini de inalt randament. Este 
vorba, intre altele, de cele 24 
de războaie fără suveică.

— Noul sistem de funcționare 
a acestor utilaje moderne — ne 
spune inginerul Vasilc Tudor, 
directorul unității — asigură, 
in primul rind, o calitate su
perioară stofelor noastre, pen
tru că rupturile tensionare și 
uzura firelor, produse uneori de 
suveică, • • 
definitiv, 
ori mai . . . . .
războaiele automate și permit 
muncitoarei — prin sistemele de 
manipulare mult mai simple — 
să supravegheze 8 utilaje in loc 
de 4. ca pină in prezent.

Datorită acestei modernizări 
aduse in tehnologia de fabri
cație, intreprinderea „Doroban
țul" va livra, in plus, in acest 
an aproape 1 009 000 mp stofe 
din lină și in amestec cu fibre 
sintetice. De asemenea, prin 
instalarea a incă 26 de războaie 
de acest gen. pină la sfirșitul 
anului, producția anuală a între
prinderii va crește cu circa 40 
la sută.

MOMENT STATISTIC

22 întreprinderi 
și Hunedoara au 

de

i-

sint acum 
Ele sint 

productive față
înlăturate 

de două 
de

• Un număr de 
din județele Alba T. _______
Îndeplinit pină acum sarcinile 
plan pe cei patru ani ai cincinalu
lui. In 'rindul unităților care au 
anunțat acest succes se situează 
uzina de utilaj minier și reparații, 
întreprinderea de încălțăminte „Ar
deleana" și întreprinderea viei și 
vinului din Alba Iulia, întreprinde
rea de tricotaje și cea de articole 
de marochinărie din orașul Sebeș, 
întreprinderea minieră Barza, 
Grupul de șantiere pentru construc
ții forestiere din Deva, întreprin
derea de stat „Avicola" din Mintia. 
Avansul de timp ciștigat dă posi
bilitate colectivelor industriale 
fruntașe din această parte a țării 
să realizeze in plus, pină la finele 
anului 1974, o producție industrială 
suplimentară in valoare de peste 
1 130 000 000 lei.
• Minerii bazinului carbonifer 

Rovinari — Gorj au extras simbă- 
tă. 21 septembrie, ultimele canti
tăți de lignit prevăzute in planul 
pe trei trimestre. Datorat in prin
cipal creșterii cu 11 la sută a ni
velului productivității muncii, acest 
succes va permite colectivelor ca-

I

I

rierelor Cicani, Beterega, Girla și 
Tismana ca. pină la-1 octombrie, 
să ridice la 275 000 tone cantitatea 
de cărbune energetic extrasă in 
plus de la începutul anului.
• Oțelăria electrică de la Galați, 

obiectiv intrat in funcțiune pe ma
rea platformă a Combinatului si
derurgic in acest an, a furnizat su
plimentar față de prevederile lăzi 
peste 12 800 tone oțel. Exploatarea 
optimă a modernelor utilaje din do
tare a dus, paralel cu obținerea 
acestei importante producții supli
mentare, la economii de peste 
3 600 Megawați-oră energie electri
că și la reducerea consumului de 
electrozi cu 4,5 kg pe 
elaborată.

tona de oțel

• La întreprinderea 
radiatoare din Brașov ..
in funcțiune, zilele acestea, noi ca
pacități de producție. Prin intrarea 
lor in exploatare, capacitatea fa
bricii crește cu 200 tone pe an. De 
remarcat că in această unitate se 
realizează acum 120 tipuri de ra
diatoare pentru toate tipurile de 
autovehicule și tractoare, precum și 
pentru locomotiva Diesel.

de cabluri șl 
au fost puse

<_<i11 , uni ouvuicfii, în
treprinderea de utilaj chimic din 
Ploiești, „Unio" din Satu-Mare — 
este lichidarea in cel mal scurt 
timp a restanțelor in livrarea utila
jelor tehnologice.

Se observă, pe alocuri, tendința 
de a se tergiversa lucrurile, de a în
locui intervențiile energice și ime
diate din partea tuturor factorilor cu 
practica ședințelor ineficiente, in care 
se inventariază din nou problemele 
și greutățile intimpinate. Pe toate 
șantierele, situația exactă a lucrări
lor și, totodată, dificultățile existente 
sint bine cunoscute din analizele e- 
fectuate anterior. Acum, stringent 
necesară este îndeplinirea măsurilor 
preconizate. Iată un larg cimp de 
acțiune pentru organele și organiza
țiile de partid. Prin cele mai variate 
forme ale muncii politice, prin cul
tivarea unui climat de responsabili
tate comunista față de angajamentele 
luate de către constructori, monlori, 
beneficiari și furnizori, ele pot șl 
trebuie să aducă un aport substanțial 
la rezolvarea problemelor cu care 
sint confruntate incă unele șantiere.

Pe șantiere, prețul fiecăreia dintre 
zilele și săptămînile care urmează 
este inestimabil. Pentru economia 
națională, ciștigul de timp la pune
rea in funcțiune a -noilor capacități 
contează foarte mult, echivalează cu 
producerea unor importante bunuri 
materiale, cu satisfacerea anumitor 
solicitări ale consumului Intern și 
exportului. De aceea, perspectiva fie
cărei zile și săptămini de muncă se 
cere stabilită cu precizie, pentru ca 
eforturile constructorilor și montori- 
lor, ale beneficiarilor să dea rezul
tatele scontate, să țină pasul cu gra
ficele de execuție, să întregească șl 
mai mult conturul noilor unități in
dustriale, care la termen și chiar 
mai devreme să livreze economiei 
naționale produsele prevăzute.

J

LA COMBINATUL IEȘEAN
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Noi tipuri de fibre și fire sintetice
beneficiari pentru țesături tip 
mătase, pentru țesături imper
meabile, furtunuri, benzi trans
portoare, plase pescărești, cau
ciucuri cu inserție etc. Printre 
firele recent asimilate figurează 
două sortimente texturate sub
țiri. comandate de fabricile de 
tricotaje pentru produse de len
jerie fină și perdele. Chimistul 
Ion Staicu, directorul combina
tului, ne precizează că preocu
parea pentru extinderea gamei 
de produse se încadrează in ac
țiunea generală de realizare și 
depășire a sarcinilor de plan 
și de diversificare continuă a 
producției. Pină la 15 septem
brie. colectivul combinatului 
ieșean de fibre sintetice a rea
lizat o producție suplimentară 
de 80 milioane lei peste planul 
la zi.

IAȘI (Corespondentul „Scin- 
teii", Manole Corcaci). La Com
binatul de fibre sintetice din 
Iași a intrat in producția de 
serie un nou tip de fibră sin
tetică. Este vorba de fibra co- 
poliesterică, utilizată in fabri
carea suportului necesar piei
lor sintetice. Primele cantități 
comandate de Fabrica de piei 
sintetice din București au și 
fost realizate la un inalt nivel 
calitativ și livrate la timp. Cu 
acest nou produs, la Combina
tul de fibre Sintetice din Iași 
s-a extins- gama de fibre și fire 
sintetice solicitate de industria 
noastră ușoară, precum și la 
export: fibre tip lină, bumbac 
și in, care se livrează pentru 
filaturile cardate și pieptănate, 
precum și peste 30 tipuri de 
fire fine și groase cerute de

(D. Cum 
materializează 
Directivele 
obiectivul 

Programului 
partidului — 
apropierea de 
nivelul țărilor 

avansate 
economic ?

După cum este cunoscut pro
iectul de Program precizează 
.perspectiva următorilor 20—25 de 
ani. iar sarcinile concrete ale 
dezvoltării economico-sociale a 
tării referitoare la primii cinci 
ani al acestei perioade sint defi
nite prin proiectul de Directive, 
în acest sens, după cum se știe, 
unul din obiectivele majore ale 
proiectului de Program ii con
stituie egalizarea nivelului de 
dezvoltare a României cu ccl 
al țărilor socialiste avansate 
din punct de vedere economic, 
apropierea tării noastre de sta
tele industriale dezvoltate ale 
lumii — obiectiv pentru a că
rui materializare Directivele 
cuprind o serie de prevederi și 
măsuri de o deosebită impor
tantă.

Pentru realizarea acestui o- 
biectiv, o problemă-cheie este 
aceea care privește obți
nerea in viitorul cincinal de 
sporuri anuale ale produc
ției pe locuitor — la princi
palele produse — in general 
asemănătoare sau chiar mal 
mari declt ale țărilor avansate 
economic, ceea ce va accelera 
procesul de reducere șl lichi
dare a decalajelor fată de a- 
ceste țări. Din caoul locului tre
buie subliniat că înfăptuirea a- 
cestor sarcini se fundamentează 
pe industrializarea socialistă sus
ținută a țării, pe creșterea și 
modernizarea producției la 
produse principale pentru 
economie, autentici indica
tori ai gradului de civili
zație materială ce va fi 
atins de patria noa-tră. Se știe, 
in acest context, că in cincina
lul viitor industria iși va ac

centua poziția conducătoare In 
economie, avi nd o pondere, o 
contribuție determinante in 
crearea venitului național, in 
înfăptuirea reproducției socia
liste lărgite, precum și în sa
tisfacerea solicitărilor tot mai 
mari, mai variate și mai com
plexe ale consumului intern, 
in dezvoltarea comerțului ex
terior și a cooperării economi
ce internaționale a României. 
Drept urmare, este pe deplin 
firesc ca ritmurile cele mai 
înalte de creștere să fie înre
gistrate, in perioada 1976—1980, 
la produsele din ramurile me
talurgiei. chimiei, e- 
nerglei electrice și con
strucțiilor dc mașini, 
ramuri de bază ale in
dustriei, menite sâ asi
gure in continuare atit 
dinamismul dezvoltării 
economiei naționale, 
adîncirea trăsăturilor 
sale moderne, de efi
ciență superioară, va
lorificarea rațională a
resurselor de materii prime și a 
muncii sociale, cit și mijloacele 
necesare îmbunătățirii nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Calculeie elaborate pe baza 
prevederilor din proiectul de 
Directive — parte integrantă a 
proiectului Programului — re
levă. de pildă, că în anul 
1980 producția de otel pc 
locuitor — unul dintre indica
torii expresivi ai potenția
lului economic al unei țări — 
va alunge Ia 800 kg, ceea ce 
Înseamnă că vom depăși din a- 
cest punct de vedere Italia, 
Franța. R. D. Germană. R. P. 
Polonă, iar in anul 1990. la cel

puțin 1 000 kg. în domeniul pro
ducției de energie electrică, prin 
cel aproximativ 3 555 kWh pe un 
locuitor, obținuți la finele cin
cinalului viitor, nivelul respec
tiv va fi de peste 27 ori mal 
mare declt in anul 1950, de.8.5 
ori mai mare decit în anul 
1960, de peste 2 ori mai mare 
decât in anul 1970, urmind ca 
in anul 1990 producția de ener
gie electrică să se ridice la 
5 000—6 000 kWh pe locuitor. 
Semnificative prin puterea de 
comparație, prin importanta lor 
economică sint si creșterile din 
construcția de mașini si chimic.

nivelului de dezvoltare a Româ
niei de țările avansate din 
punct de vedere economic are 
aplicarea consecventă dc către 
partid a politicii de repartiție 
judicioasă a venitului național 
pentru fondul de dezvoltare și 
fondul dc consum, asigurin- 
du-se atit mijloacele corespun
zătoare creșterii continue a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului. cit si dezvol
tarea susținută și modernizarea 
necontenită a economiei națio
nale. Potrivit acestor conside
rente principiale, proiectul de 
Program a! partidului și pro

Pină la sfirșjtul cincinalului 
următor se vor asigura agri
culturii. bunăoară, un tractor 
fizic la 76 de hectare (față de 
222 hectare in I960 și 91 hec
tare in 1970). precum și 250— 
280 kg îngrășăminte in sub
stanță activă Ia un hectar de 
teren arabil, vii și livezi (față 
de 7,2 kg in 1960 și 57 kg in 
1970), ceea ce înseamnă o În
zestrare cu tractoare și îngră
șăminte la nivelul țărilor dez
voltate din punct de vedere 
economic.

O importantă decisivă pentru 
creșterea puternică a forțelor 
de producție, pentru apropierea

iectul de Directive prevăd ca 
pentru fondul de consum să se 
repartizeze 68—70 la sută, iar 
pentru fondul de dezvoltare 
30—32 la sută (lin venitul na
tional, ceea ce oorespunde m 
cel mai inalt grad intereselor 
prezente și viitoare ale întregii 
noastre națiuni socialiste. Cea 
mai mare parte a fondului de 
dezvoltare va fi alocată pentru 
creșterea in ritmuri înalte a in
dustriei și agriculturii. ' pentru 
dezvoltarea ramurilor produc
ției materiale.

Din proiectele de Program și 
Directive, calitatea (naltă, teh
nicitatea ridicată a produselor,

înnoirea structurii sortimentale 
a fabricației se detașează, de 
asemenea, ca una din căile de 
importanță esențială pentru a- 
jungerea țârii noastre la nive
lul statelor avansate economic. 
Este de relevat, in acest sens, 
că producția ce se va realiza 
in cursul viitorului cincinal va 
fi de un nivel tehnic și calita
tiv superior, unul din două 
produse urmind să fie noi sau 
perfecționate. în acest fel. nu 
numai că sc va asigura satisfa
cerea in condiții tehnice și ca
litative superioare a necesită
ților economiei, alo consumului 

oamenilor muncii, ci 
se vor crea noi și so
lide premise materia
le pentru extinderea 
exportului de produ
se cu grad inalt de 
prelucrare, purtătoare 
de eficiență înaltă, 
pentru extinderea co
operării economice șl 
tehnico-ștlințifice in

ternaționale a țării noastre.
în. urma obținerii volumelor 

totale de producție si a produc
țiilor pe un locuitor la cotele 
stabilite se asigură satisfacerea, 
in proporții sporite, din resurse 
interne, din producția proprie, 
a cerințelor dezvoltării eco
nomico-sociale accelerate a 
tării ; este cunoscut, in a- 
cest sens, că in domeniul 
purtătorilor de energie necesa
rul va fi acoperit din resurse 
interne in anul 1980 In procent 
de 75 la sută ; in domeniul la
minatelor feroase — de 95 la 
sută ; la unele tipuri de produ-

se neferoase, între care cuprul, 
in proporții, de asemenea. înal
te ; la aluminiu integral ; la 
multe produse ale industriei 
chimice — integral sau in pro
cent de 90—95 la sută. Cit 
privește construcția de ma
șini, ramură de importanță 
covirșitoare pentru înfăptui
rea programului de indus
trializare socialistă, producția 
acesteia va fi in măsură să 
contribuie tot mai mult la în
zestrarea economiei naționale 
cu tehnica modernă, să acopere 
In tot mai mari proporții nece
sitățile economiei.

In acest fel, așa cum se 
subliniază in proiectul Pro
gramului — prin producția 
industrială, prin venitul na
țional pe un locuitor ș.a. — 
pină in anul 1990 va fi in Ii- ' 
nil generale realizat procesul de 
egalizare a nivelului de dezvol
tare a patriei noastre cu cel al 
țărilor socialiste avansate din 
punct de vedere economic, de 
apropiere a României de țările 
industriale dezvoltate ale lumii. 
Se va ajunge, astfel, la un grad 
de dezvoltare a forțelor de pro
ducție. a bazei tehnico-materiale 
a societății care să permită un 
Înalt nivel de civilizație socia
listă. satisfacerea necesităților 
stabilite in mod rational ale 
tuturor cetățenilor, crearea pre
miselor materiale șl culturale 
pentru trecerea la edificarea co
munismului.

Constantin BARBĂCIORU 
doctor in economie
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Liceele de specialitate 
[a început de an școlar

R17iT41

Anul de Invilâmlnt recent inaucurat marchează începutul unei etape 
noi pe drumul perfecționării scolii românești : generalizarea primei 
trepte a invâUmintului liceal, orientarea fermă «pre pregâtirca prac
tică. In slrinaâ legătură cu cerințele producției tic bunuri materiale a 
societății. Dună cum s-a mal anuntp.l. in conformitate cu prevederi’* 
ricnarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973, au rost înființate 8 tipuri de 11“ 
cer. cu 24 profiluri de specializare : in liceele de specialitate învață In 
prezent circa 70 la sută dintre elevii cuprins! in InvAUmintu) liceal. 
Concret, liceelor de specialitate existente li s-au adăugat, in această 
toamnă. 174 de unități noi. cu profile de specializare izvorlte din ne
cesitățile specifice de cadre calificate alo localităților sl Județelor res
pective. Cum au demarat aceste noi unit.’.ti liceale, ce condiții de stu
diu sl pregătire practică oferă ele elevilor 7

Un nrlm popas la liceul textile- 
confecții ..Dîmbovița" din sectorul 5 
al Capitalei. La intrare a rămas tot 
v ?chea firmă : Școala profesională 
^Dîmbovița".

— Nu ni s-a precizat incă exact 
titulatura — ne explică prof. losefi- 
na Rădulcscu. directoarea liceului — 
s> de aceea nu ne-am comandat Încă 
noua firmă.

Dar chiar si fără firmă, noua u- 
r-tate de invâlămlnt liceal oferă un 
cadru propice activității instructiv- 
educative.

— Atelierele de practică si produc
ție ale scolii profesionale ofereau 
condiții corespunzătoare pentru Dre- 
eătirea de specialitate a elevilor 
noștri — ne relatează in continuare 
d.rectoarca liceului. Mai outin a- 
d??vat era cadrul de pregătire știin
țifică generală, la nivelul exigențe
lor liceului. De aceea, in lunile de 
vară, cu concursul forurilor coordo- 
n itoare. Ministerul Educației si învă- 
tămintuJui si Ministerul Industriei U- 
șoare — al întreprinderii tutelare 
..Dîmbovița", colectivul nostru a lu
crat efectiv la consolidarea bazei di
dactice a noului liceu.

Roadele acestor efortul sint vizi
bile. Au fost amenajate un labora
tor de fizică, un altui de chimic, bi- 
b.iotcca a primit seturile de lucrări 
literare si manuale solicitate de 
programele de invătâmint. Toa
ta lucrările oresătitoare au fost 
încheiate la timp, astfel că. din pri
ma zi. cursurile au inceout normal.

Acest exemplu pozitiv nu este sin
gular. Pretutindeni unde ministerele 
de resort si întreprinderile tutelare 
si-au luat in serios atribuțiile ce le 
revm in buna organizare si desfășu
rare a invătămintului in unitățile li
ceale in subordine, anul școlar a de
marat normal din prima zi de 
cursuri. Nu e mai puțin adevărat 
insă că. in unele cazuri, preocuparea 
s; sprijinul forurilor tutelare ale noi

Zilele filmului din R. D. Germană
PROGRAMUL I

8.30 Curs de limbă germană.
9.0J Teleșcdalâ.
9,Ou Biologie : Lumea necunoscu

tă a Deltei.
9.30 Teatru comentat pentru e- 

levi .
10.00 Curs de limbă franceză. 
lu.-So Reporter ’74“.
10,55 Film artistic : „Prima lecție". 

Producție a studiourilor ci
nematografice din R. P. Bul
garia.

12.25 Telex.
In.uu Curs de limbă rusă.
10,30—11.00 Curs de limbă en

gleză.
17.30 Telex. •
17.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18.15 Atenție la... neatenție.
18.35 Aplauze pentru romăpL
18.50 — Legile țării — legile 

noastre !
19.00 Teleglob: Secvențe coreene. 
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20.30 „Gorj. ținut al nesfirșitelor 

coloane".
20.50 Teatru liric TV. In premie

ră TV o operă a compozito
rului Doru Popovici. „Maria
na Pineda“ după Federico 
Garcia Lorca.

21.40 Studioul 3 B... Transmisiunea 
spectacolului realizat de Te
leviziunea suedeză cu LiU 
Lindfors șl Andres Linder.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL n

20.00 Film serial pentru copil : 
,,Dak tari".

20.25 Cărți noi.
20.40 Pagini de umor : „Ce vrăji a 

mai făcut nevasta mea“.
21,05 Ancheta TV.
21.40 Roman-folleton : „Flori de 

toamnă". Episodul I — „Vi
zita".

(Urmare din pag. I)

— Apreciez pozitiv atit orientarea 
tematică, cit si modul mai Dercutar.t 
ș. deschis in care filmele din ulti
mul an tratează problemele atacate. 
Evantaiul problematic e destul de 
larg, de la filmul istoric pinâ la cel 
cu teme contemporane, E suficient 
să enumăr la întâmplare citeva ti
tluri pentru a ilustra varietatea te
matică și de genuri a filmelor din 
ultimul an : „Frații Jderi". „Despre 
o anume fericire". ..Veronica se în
toarce". ..Păcală". „Porțile albastre 
ale orașului". „Întoarcerea lui Ma
gellan". „Proprietarii" etc. Aprecie
rea pozitivă a orizontului tematic și 
de genuri sper să nu fie confundată 
cu autosatisfactia suficientă și gran- 
domană. Varietatea și lărgimea e- 
vantaiului tematic nu este decit o 
condiție necesară — dar nu și sufi
cientă — a unei producții filmice de 
mare valoare. Mai mult, cred că se 
poate discuta, critic, chiar asupra 
modului cum s-au structurat dife
ritele teme ale anului trecut in aria 
priorităților și necesităților filmului 
românesc in ansamblu.

— Ce ne puteți spune fn a- 
cest sens, cu privire la relieful 
peisajului cinematografic româ
nesc ?

— Munca de realizare a filmelor 
artistice nu poate fi despărțită in 
nici un fel și sub nici o formă de 
programul general de dezvoltare a 
tării noastre, de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te si Înaintare spre comunism. Din 
acest punct de vedere, documentele 
ce vor fi dezbătute de Congresul al 
XI-lea al partidului și ale căror 
proiecte au fost publicate nu de 
mult reprezintă temeiul întregii 
noastre aclivităti de viitor. Cind 
spun acest lucru, mă refer atit la 
coordonatele tematice ale filmului 
românesc, la conținutul lor de idei, 
cit și la calitatea artistică a acestora. 
Fuziunea perfectă dintre aceste două 
planuri reprezintă condiția funda
mentală a ridicării celei de-a 7-a 
arte la nivelul pe care u dorim. 

lor licee pentru începerea In bune 
condiții a activității instructiv-educa- 
tive a acestora s-au oprit pe undeva, 
ne la jumătatea drumului...

Liceul industrial de construcții din 
Satu-Mare a fost căzduit în clădirea 
Grupului școlar de construcții din 
localitate. Colectivul didactic, elevii, 
cu concursul întreprinderii județene 
de construcții, care patronează li
ceul. au clădit in timpul verii 4 a- 
teliere de practică (de zidărie, tim- 
plărie. instalații).

— Mulțumim conducerii întreprin
derii pentru sprijinul acordat — a 
declarat directorul liceului. Ioan 
Vaida. corespondentului „Scinteii". 
Octav Grumeza : sperăm insă să ne 
ajute si in dotarea acestora cu uti
lajele prevăzute in nomenclatorul a- 
telierelor. pentru a putea asigura te
meinica Si moderna pregătire de 
specialitate a elevilor liceului nos
tru.

La Bala Mare, după cum relatează 
corespondentul ..Scinteii". Ghcor- 
ghe Susa. noul liceu industrial de 
electrotehnică, cu 4 clase de anul I 
și 153 elevi — patronat de Direcția 
județeană P.T.T.R. — a fost găzduit 
pentru început in clădirea Liceului 
real-umanist nr. 3. care dispune de 
laboratoare si ateliere-scoală bine 
puse la punct. Pregătirea de specia
litate a elevilor presupune insă un 
anumit specific, or material didactic 
adecvat nu prea a primit noua uni
tate. Ministerul Transporturilor $i 
Telecomunicațiilor a promis că o va 
dota prin transfer cu un atelier de... 
lăcătuserie.

Un ultim popas la Liceul de meca
nică nr. 10 din București, tutelat de 
întreprinderea optică română, apar- 
tinind Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte si E- 
lectrotehnicii. Din cele 13 clase de 
anul I. cu circa 450 elevi. 7 clase, de 
bază, funcționează in localul Grupu
lui școlar I.O.R., iar restul de 6 clase

In cadrul „Zilelor culturii" organizate cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări a întemeierii R. D. Ger
mane. luni seara au început in Capitală „Zilele fil
mului din R. D. Germană". In deschidere a fost 
prezentat filmul artistic „Dragoste la 16 ani".

înainte de reprezentație. Ion Bucheru. directorul 
Casei de filme nr. 1. a rostit un cuvint inaugural.

Au asistat Dumitru Ghișe. vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor Externe, perso
nalități ale vieții noastre cultural-artistice. un nu
meros public.

Au luat parte, de asemenea. Hans Voss. amba
sadorul R. D. Germane la București, alțj membri 
ai corpului diplomatic, precum si delegația con
dusă de Wilfried Maass, adjunct al ministrului cul
turii al R.D.G.. care ne vizitează tara.

Cu același prilej, in zilele următoare, la Casa 
filmului din București vor mai fi prezentate peli
culele ..Anchetă la Marienbad" si „Prietena mea 
Sybille". producții ale studiourilor cinematografice 
dm R. D. Germană. Aceste filme vor mai rula și 
in orașele Timișoara si Arad.

(Agerpres)

Dacă. în general, con
tactul cu arta unui popor, 
cunoașterea si aprofun
darea ei iti dau Dosibi- 
litatea să-i intelegi mai 
reDede si. in mod cit mai 
specific. spiritualitatea. 
oreocuDările. frămintările. 
contactul cu o cinemato
grafie. cu producția de 
film a unei țâri, realiza
tă cu talent si dăruire 
fată de actualitate, iti 
poate oferi prin caracte
rul concret al celor vă
zute t>e Deliculă chiar 
imaginea societății res
pective. in trăsăturile de

— Care este, exact, funcția 
producătorului in sistemul cine
matografiei noastre socialiste ?

— Evident rolul producătorului e 
esențial intii de toate pentru că 
fără el nu se pot face filme. întot
deauna e nevoie de un producător. 
După c-um. la fel de adevărat e și 
faptul că producătorul reprezintă 
doar unul din termenii unei ecuații 
atit de complicate cum este filmul. 
După părerea mea. rolul fundamen
tal al producătorului Socialist este 

PENTRU CA ARTA NOASTRĂ 
SĂ-ȘI AMPLIFICE ECOUL 1N CONȘTIINȚE
acela de a ști să așeze intr-o ecua
ție Ideală toii termenii care concură 
la realizarea filmului (scenariști, re
gizori, operatori. interpret!, sceno
grafi. tehnicieni și intreaga echipă), 
in funcție de necesitățile și exigen
tele ideologice, politice și estetice 
foarte precise, acelea ale societății 
noastre socialiste. Ca atare, el tre
buie să fie un adevărat animator, 
un foarte bun organizator si. desi
gur. un bun ideolog și estetician...

— Considerați că producătorul. 
Casele de filme iși exercită in
tr-o măsură suficientă rolul de 
stimulatori ai creației ? Care 
este, in momentul de față, ra
portul dintre producător jl re
gizori — in ce privește îndeo
sebi pregătirea in perspectivă a 
unei producții orientate spre o- 
biectivele fundamentale ale fil
mului românesc ?

— Răspunzind la întrebarea ante
rioară și reliefind condițiile pe care 
trebuie &ă 1» îndeplinească producă- 

!n localul unei scoli generale din 
anroolcre.

— Nu cumva clasele afiliate care 
funcționează In localul scolii gene
rale sint mai dezavantajate din 
punctul de vedere al bazei tehnico- 
didactice ?

— In cazul nostru, nu — ne răs
punde inc. N'lcolnc RiizAIlă, directo
rul Grupului școlar l.O.R. Școala go- 
nerală-gazdă are laboratoare si ca
binete foarte bine dotate. Mal greu 
nc-a fost cu amenajarea cadrului de 
studiu al claselor de bază. Grupul 
nostru școlar dispunea doar de ca
binete de tehnologie, așa că a tre
buit să pregătim laboratoare de fi
zică. de chimie.

— Să mergem să le vedem, insis
tăm.

— Știți, sint in noorindulală, apa
ratele sint ne mese pentru că nu 
sint incă gata dulapurile... Veniți mai 
bine altă dată... Dacă veniți la anul, 
pe vremea aceasta, vă vom arăta 
niște laboratoare model...

Dcsi cursurile au început. Ia une
le din liceele vizitate am constatat 
linsa unor programe si manuale pen
tru o serie de discipline (de exem
plu : construcții civile si industriale, 
protecția si igiena muncii, organe de 
mașini, rezistenta materialelor. — 
la liceul industrial de construcții ; 
microbiologia. igiena bolnavului, lim
ba engleză, limba latină — la liceul 
sanitar din Satu-Mare etc.). Sesizări 
asemănătoare au sosit sl din alte părți 
ale tării, fapt care denotă că minis
terele tutelare. Inspectoratele școlare 
trebuie să ia măsuri operative de a- 
sigurare a tuturor unităților școlare 
cu aceste instrumente de lucru ab
solut necesare activității profesori
lor si elevilor.

O concluzie se impune cu preg
nantă : noile licee de specialitate, ca 
de altfel toate unitățile de invăță- 
mint. trebuie să se bucure perma
nent. cu atit mai mult in această pe
rioadă de inceput a anului școlar, 
de mal multă atenție, de îndrumare 
concretă si sprijin efectiv din par
tea ministerelor tutelare, a Ministe
rului Educației si Invățămintului. A- 
cestea. împreună, in strinsă colabo
rare. au datoria să găsească formele 
si modalitățile cele mai potrivite 
pentru a crea elevilor un cadru co
respunzător de pregătire, de muncă 
productivă rodnică.

Florlca DINU1ESCU 
și corespondenții „Scinteii”

bază ale contemporaneită
ții ci.

După ce vezi recentele 
Droductii ale cinematogra
fiei din R.D.G.. care ru
lează in aceste zile ne e- 
cranele noastre, cu prile
jul „Zilelor filmului" din 
tara prietenă, reușești, cu 
acea sensibilizare ne care 
ți-o conferă arta de o a- 
numită calitate. să-ti 
creezi o imagine stenică 
asupra realităților con
strucției socialiste : ima
ginea unei funciare serio
zități in muncă si in e- 
xistenta de familie, a u- 
nor succese si satisfacții

esențiale prin înnoirea si 
modernizarea vieții in 
toate compartimentele ei. 
a pasionatei atentii cu 
care este cizelată con
știința nouă, socialistă a 
cetățeanului matur de as
tăzi, ca și a celui de mii- 
ne — a tinărului. a ado
lescentului. a copilului.

Trăsătura de căpetenie 
ce leagă această cinema
tografie. prin Droductiilo 
ei recente, intr-o scoală 
avind criterii bine fun
damentate și cu direcții 
sigure de evoluție, este 
încrederea in funcțiile ei 
educative, in dezbaterea 
unei problematici ce in
teresează cea mai sensi
bilă pătură a populației 
unei țări — tineretul a- 
flat in formare. Si astfel, 
văzind un număr de fil
me in care iti apare me- 
reu. atit ca personaj co
lectiv. cit si ca indivi
dualități bine conturate 
artistic prin rol. regie si. 
de cele mai multe ori. 
interpretare actoricească 
de un splendid firesc, ti
neretul acestei țări de 
constructori ai socialis
mului, ai posibilitatea 
ca. prin roadele unei 
arte angajate, să înțe
legi mai bine societatea 
Republicii Democrate 
Germane în ansamblul 
ei. preocupările și aspi
rațiile ei.

Notez aceste rinduri 
astăzi cind. cu prilejul 
„Zilelor filmului din 
R.D.G.", publicul nostru 
spectator are posibilita

torul, pot spune — fără să jignesc 
pe nimeni — că nu întotdeauna și 
la fiecare film producătorul întru
nește toate aceste condiții in mod 
satisfăcător. Iată de ce activitatea 
Caselor de filme e departe de a-și 
fi epuizat posibilitățile de îmbunătă
țire. Consider insă semnificativ fap
tul că evoluția Iot. de la înființare 
Si pină acum, se înscrie pe o linie 
ascendentă, ultimul an de activitate 
fiind și cel mai bun. Ne străduim 
Împreună să ne perfecționăm mereu 
activitatea. Din perimetrul acestei 

perfectionări fac parte și raporturile 
dintre case șl regizori. Apreciez a- 
ceste raporturi ca fiind bune. Regi
zorii noștri sint activi, oameni de 
inițiativă prin excelență. Unii dintre 
ei. in calitate de consilieri ai case
lor. dar nu doar aceștia, participă 
in mod direct nu numai la realiza
rea filmelor, ci și la prefigurarea lor. 
La alcătuirea planurilor tematice Iau 
parte in mod direct un mare număr 
de creatori și. In această direcție. 
Asociația cineaștilor iși aduce o con
tribuție importantă In același timp, 
sintem cu toții conștienti că mai a- 
vem incă multe lucruri de perfecțio
nat. ținind seama de sarcinile ac
tuale ce stau in fata cinematografiei. 
La ultima intilnlre cu cineaștii, se
cretarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-a 
dat indicații clare, precise șl de 
mare amplitudine in legătură cu al
cătuirea planului tematic pe urmă
torii ani.

— Citeva realizări de ecou 
din producția ultimilor ani

EXPOZIȚIE 
ETNOGRAFICA

La Bistrița, In incinta „Casei 
argintarului", a fost deschisă 
o amplă expoziție- etnografi
că. Sint prezentate aici citeva 
sute de exponate, intre care in- 
tilnim : lăzi de zestre, măsură
tori pentru cereale, unelte de 
uz păstoresc, textile, costume 
populare, ceramică și alte o- 
biectc reprezentative, care Ilus
trează sugestiv forța creatoare 
a geniului popular din princi
palele zone etnografice ale ju
dețului Bistrița-Năsâud. (Ion 
Anghcl)

FESTIVAL FOLCLORIC
Duminică, in frumoasa pădu

re Oțeloaia (județul Satu-Mare) 
s-a desfășurat in prezența a 
circa 7 00U do spectatori cea de-a 
7-a ediție a festivalului folcloric 
codrenesc. Și-au dat concursul 
peste 20 de formații (600 artiști 
amatori) de dansuri populare, 
fanfare, tarafuri, grupuri voca
le și instrumentale, numeroși 
soliști din satele Codrului și din 
alte localități ale județului. Cu 
prilejul actualei ediții a festiva
lului s-a inaugurat și „Casa 
muzeu a Codrului", in satul Chi
lia, in incinta unei vechi gospo
dării țărănești datind din prima 
jumătate a secolului trecut, in 
arhitectura specifică zonei. (Oc
tav Grumeza)

APLAUZE PENTRU AR
TIȘTII SOVIETICI

In județul Botoșani se află de 
citeva zile ansamblul artistic 
„Doina" al casei raionale de 
cultură Fălești — R.S.S. Mol
dovenească. Membrii ansam
blului. artiști amatori, au sus
ținut o suită de spectacole care 
s-au bucurat de succes pe sce
na clubului muncitoresc din 
Bucecea si a Casei de cultură 
din Dorohoi. Totodată, ei vizi
tează obiective economice, cul
turale si turistice din județ. 
(I. Maximiuc).

tea să urmărească ase
menea producții cinema
tografice și să înțeleagă 
prin ele realitățile des
pre care vorbeam.

Cele trei pelicule care 
sint prezentate : „Dra
goste la 16 ani" (regia : 
hermann Zschsche), „An
chetă la Marienbad" (re
gia : Ivo Toman) și „Prie
tena mea Sybille" (regia : 
Wolfgang Luderer) sint 
inspirate din universul 
tematic al vieții ado
lescenților, ilustrind idea
lurile și aspirațiile ti
neretului din țara prie
tenă, din tradițiile luptei 
revoluționare in Germa
nia. Interpretate cu far
mec de o pleiadă de ac
tori talentați, filmele cu
ceresc prin naturalețea și 
prospețimea cu care se 
apropie de zona atit de 
delicată și de complexă a 
adolescenței, prin analiza 
riguroasă, logică a fapte
lor prezentate. In mod 
convingător, filmele a- 
mintite probează, prin 
ceea ce au ele mal 
bun, că sint produc
țiile unei cinematografii 
militante, profund an
gajate in opera de for
mare și educare a con
științei cetățeanului, toc
mai prin reflectarea cu 
intuiție a preocupărilor 
lui esențiale, prin dez
baterea cu vocație și ta
lent a problematicii pe 
care evoluția lui o naște.

CorneHu LEU

— „Puterea și adevărul", de pil
dă, „Facerea lumii" si altele — 
sint citate in discuțiile pe teme 
cinematografice drept exponente 
ale unei categorii distincte : fil
mul politic. Sinteți partizanul 
acestei disocieri, — dat fiind că 
arta noastră cinematografică 
este prin definiție o artă anga
jată ?

— N-aș putea spune că sint par
tizanul acestei disocieri, dar nici 
„adversarul" ei. Așa cum spuneați.

nu există film in afara politicii. 
Chiar atunci cind și-ar propune 
drept program apolitismul. filmul 
tot politică ar face 1 Caracterul ge
neral angajat al artei noastre nu 
exclude posibilitatea unor disocieri 
a genurilor. îndeobște, astăzi, sint 
numite „filme politice" acele pro
ducții care iși propun ca temă chiar 
o dezbatere deschisă pe o temă po
litică I Fără a fi prea riguros deter
minat. un astfel de concept ar putea 
să fie nesatisfăoător in măsura în 
care s-ar putea crede că restul fil
melor. care .nu intră in această ca
tegorie, ar fi nepolitice. Ceea ce, 
cum am spus, nu e posibil.

— Ce s-a întreprins și ce ur
mează a se întreprinde pentru 
a se asigura portofoliul de sce
narii necesar dezvoltării echili
brate, in perspectivă, a produc
ției cinematografice ?

— Alcătuirea unor planuri tema
tice de perspectivă este condiția 
primă a asigurării portofoliului «L

onu A SPIRITULUI SIIINJE
(Urmare din pag. I)

produse și ridicării nivolulul de 
trnl al întregului popor, a progre
sului general al șocletâții. Dar in 
ce ritm trebuie să se dezvolte a- 
ceste forțe, căror ramuri trebuie 
să li sc acorde prioritate, in ce 
mod s& se împartă venitul națio
nal, cc proporții trebuie asigurate 
Intre fondul dc dezvoltare și fon
dul de consum in vederea unei re
producții lărgite rapide, intre in
dustrie și agricultură sau diferi
tele ramuri ale industriei intre ele, 
— toate aceste probleme iși pol 
găsi soluționarea adecvată numai 
prin luarea in considerare a par
ticularităților tării. Tocmai ținind 
scama de aceste particularități, și 
in primul rind de stadiul in care 
se află România din punct de ve
dere economic, ca țară socialistă 
in curs de dezvoltare, proiectul de 
Program dă acestor probleme răs
punsuri riguros științifice. — pc 
această bază stabilind obiectivul 
egalizării nivelului de dezvoltare 
a țârii noastre cu cel al țărilor so
cialiste avansate, al apropierii 
României de țările înaintate indus
trial ale lumii. în același scop, se 
pune a-ccentul pe transformările 
calitative, cum ar fi modernizarea 
structurii industriei prin creșterea 
ponderii ramurilor și subramurllor 
„de virf". înzestrarea industriei cu 
mijloace de producție la nivelul 
tehnicii mondiale și ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, diversificarea ra
murilor și subramurilor menite să 
valorifice complex și eficient re
sursele naturale.

Un element specific al poli
ticii economice a partidului il 
constituie preocuparea pentru am
plasarea rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul tă
rii : pe această cale se vor 
putea înlătura discrepanțele moș
tenite din trecut intre diferitele 
județe, se va asigura valorificarea 
superioară a întregului potențial 
material și uman al țării, consoli
darea pe plan economic a egalită
ții de fapt intre toti cetățenii tă
rii. crearea pentru toti a unor con
diții superioare de viată.

Obiectivele privind creșterea și 
modernizarea forțelor de producție, 
dezvoltarea noilor ramuri și șub- 
ramuri „de virf" ale economiei 
naționale se află intr-o strinsă co
relație cu ridicarea gradului do 
calificare a oamenilor muncii. In 
general, fiecare obiectiv al proiec
telor de Program si Directive este 
stabilit in lumina unei viziuni dia
lectice de interdependență reci
procă a tuturor factorilor, priviți 
in perspectiva evoluției lor.

Prevederile proiectului de Pro
gram ilustrează concludent viziu
nea științifică a partidului asupra 
realizării unei concordanțe cit mai 
depline intre forțele de producție 
și caracterul relațiilor de produc
ție și sociale. — pe calea perfec
ționării acestor relații ca un pro
ces continuu și atotcuprinzător, in- 
cluzind întregul ansamblu al ra

j DELA„NAVROM“ j 

j CONSTANȚA j 

l Institutul dc marină ..Mircea i 
i cel Bătrin" din Constanța pre- 1 
l gătește ofițeri pentru mari- l 
i na comercială — nave de trans- < 
J port si de pescuit oceanic. In- ) 
l stitutul funcționează cu 2 făcui- 1 
’ tați : una de navigație si cea- * 
) laltă de electromecanică navală.
i La concurs pot participa absol- < 
‘ ventii liceelor teoretice cu di- ) 
l Dlomă de bacalaureat sau ai al- l 
' tor licee echivalente, bărbați ' 
\ care să nu depășească virsta de ț 
i 25 ani. Candidații se ’ vor pre- < 
1 zenta personal pentru înscriere ‘ 
( la sediul Comandamentului Flo- l 

tei Maritime „NAVROM" cu ’ 
ț următoarele acte : diplomă de ț 
i bacalaureat (in original) : copie / 
i legalizată de pe certificatul de 1 
l naștere ; cazier judiciar : 2 fo- l 

tografii 3/4. înscrierile se fac ’ 
) oină la data de 8 octombrie ț 
/ 1974. Examinarea se desfășoară i 
I in 2 etape eliminatorii : etapa I ’ 
I intre 10 octombrie si 15 octom- l 

brie 1974. constă din : examina-
) re medicală si aptitudini mari- ț 
i nărești : etapa a II-a. intre 15 i 
’ octombrie si 17 octombrie 1974, ’ 
l examen scris la : algebră si e-
J lemente de analiză matematică : i 
) geometrie analitică, plană si in 1 

spațiu, trigonometrie ; fizică.

Implicit, a orientării activității cine
matografice spre obiectivele majore 
ale maturizării ei. In acest scop, de 
la planurile tematice pe doi ani. po
trivit indicației conducerii noastre 
de partid, vom trece la o planificare 
tematică pe o durată de cinci ani. 
Aș vrea să spun că datorită unei 
munci susținute, actualmente casele 
de filme au asigurat un portofoliu 
de scenarii care le poate oferi un 
„respiro" necesar unei activități de 
perspectivă bine gindită și temeinic 
așezată. Acest răgaz — inexistent 
pină acum — Îndreptățește credința 
că cinematografia noastră iși va o- 
nora intr-o tot mai mare măsură 
datoriile sale fată de public, fată de 
societate. In același timp, țin să 
subliniez faptul că proiectul de Pro
gram al partidului reprezintă și 
pentru cinematografie o sursă ines
timabilă de inspirație in vederea 
unui plan tematic amplu șl cuprin
zător.

— Care sint filmele aflate, In 
momentul de față, intr-un sta
diu mai avansat de pregătire ?

— O parte din filmele anului 1974 
au fost deja prezentate publicului, 
printre ele numărindu-se șl cele 
consacrate celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă. Aceluiași eveni
ment ii va fi dedicat și filmul „Pe 
aici nu se trece" (in două serii). 
Sint in stadiu foarte avansat filmele 
cu temă istorică „Ștefan cel Mare", 
„Dimitrie Cantemir" și „Viață fără 
de moarte". Cum e și firesc, cea mal 
mare parte a filmelor anului 1971 
sint inspirate din viața de astăzi 
(,,Filip cel bun". „Ilustrate cu flori 
de clmp", „Un zimbet pentru mai 
tlrziu", „Iubire". „Agentul straniu"), 
din lupta perioadei de Ilegalitate 
(„Zidul". „Actorul și sălbaticii"), din 
procesele revoluționare care au a- 
vut loc după 1945 („Tatăl risipitor") 
ș a. Ca șl in celelalte sectoare de ac
tivitate. cineaștii muncesc cu toată 
energia pentru a lntimpina cu bune 
rezultate cel de-al XI-lea Congres al 
partidului.

Convorbire consemnată de
D. COS IIN 

porturilor dc producție și, in pri
mul rind. proprietatea socialistă, 
toate pirghlile mecanismului eco
nomic. de la producție, repartiție, 
circulație, pină la planificare și 
sistemul dc prețuri. Caracteristic 
pentru modul cum se realizează 
Îmbunătățirea organizării și condu
cerii vieții economico-soclale este 
aplicarea consecventă a principiu
lui centralismului democratic, con- 
stind in Îmbinarea armonioasă a 
conducerii unitare a tuturor com
partimentelor șocletâții cu lărgirea 
autonomiei și inițiativei organis
melor locale, a diferitelor unități 
sociale, crearea unor structuri or
ganizatorice noi, menite să asigure 
condiții pentru valorificarea cit 
mai bună a avantajelor relațiilor 
socialiste.

Pornind dc la faptul că lărgirea 
continuă a democrației reprezintă 
un factor esențial și o necesitate 
obiectivă în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pro
iectul de Program preconizează ca 
forme specifice de aplicare a aces
tei legități in condițiile țării noas
tre perfecționarea activității orga
nelor supreme ale puterii de stat, 
a diferitelor organizații de masă 
si obștești, concomitent cu ince- 
tătenirea metodei organizării pc- 
.riodice de conferințe, pe plan 
national și local, ca si de con
sfătuiri dc ramuri de activitate 
in vederea dezbaterii largi cu ma
sele populare a problemelor vita
le ale țării. Coroborind aceste as
pecte cu promovarea consecventă 
a conducerii și muncii colective ca 
principiu suprem de conducere pe 
toate treptele și in toate sferele 
vieții sociale, cu creșterea rolului 
consiliilor populare, al comitetelor 
și consiliilor oamenilor muncii, al 
adunărilor generale din unități e- 
conomico-sociale. avem imaginea 
unei concepții originale clar defi
nite și consecvent aplicate, despre 
democrația socialistă, ca ansamblu 
al modalităților menite să asigure 
intregului popor cele mai largi po
sibilități de a participa efectiv la 
conducerea statului.

Cunoașterea aprofundată a legi
tăților dezvoltării sociale, a pro- 
oesclor ce au loc in viața econo
mică și socială dau posibilitate 
partidului să întrevadă direcțiile e- 
voluțici viitoare inlr-o largă per
spectivă, să prefigureze cu riguro
zitate imaginea clară a societății 
românești, așa cum va arăta ca 
peste un sfert de secol, și să diri
jeze întreg ansamblul activităților 
practice spre materializarea aces
tei imagini. Este, așa cum arată 
proiectul de Program, o societate 
căreia ii vor fi proprii un înalt 
nivel al forțelor de producție și al 
productivității muncii sociale, o a- 
bundență de bunuri in măsură să 
asigure satisfacerea din plin a tu
turor necesităților determinate ști
ințific ale populației : realizarea 
unei repartiții echitabile a venitu
lui național, transpunerea in viață 
a principiului repartiției comunis
te de satisfacere deplină a necesi

BUCURIA JOCULUI
DEDICAT COPIILOR
Recentele montări 

ale teatrului „Țăndă
rică" ridică simțitor 
nu numai numărul 
premierelor realizate 
de acest colectiv, ci și
— aspect mai impor
tant — conținutul ac
tivității în domeniul 
artistic, care urmă
rește modelarea con
științei celor mai ti
neri cetățeni ai Româ
niei socialiste.

Cele două spectaco
le la care ne vom re
feri reprezintă iniția
tive ce vin în intim- 
pi narea unor mai 
vechi deziderate for
mulate fată de teatrul 
pentru copii.

„Cunun’a soarelui" 
de Nela Stroescu schi
țează un prim răspuns 
la aspirația aducerii 
pe scenă a unor as
pecte din lupta pentru 
eliberare națională si 
socială. Un „basm vi
tejesc". cu un filon e- 
pic. nu destul de dens 
și inventiv, dar cu e- 
vidente virtuti lirico- 
poematice, un text de 
autentică inspirație 
folclorică, de frumoa
să limbă românească 
prilejuiește, la „Țăn
dărică". un spectacol 
de ținută. Realizatorii 
spectacolului (regia : 
Cătălina Buzoianu ; 
păpuși : Ella Cono- 
vici ; decoruri : Mi
oara Buescu ; muzica : 
Corneliu Cezar —. 
împreună cu talentata 
echipă de interpreti a 
lui „Țăndărică") au 
tins către valorificarea
— prin elevată sti
lizare — a liniei, 
culorii și melosului 
popular: au explo
rat — cu rezultate 
promițătoare — posi
bilitățile de expresie 
patetică ale păpușii. Și 
poate că montarea ar 
fi avut de ciștigat dacă 
în transfigurarea ar
tistică a acestui text 
foarte limpede, expli
cit. care e „Cununa 
soarelui". 6-ar fi fruc

tificat mai rpult va
lorile de sugestie spe
cifice convențiilor cris
talizate de-a lungul 
timpului in teatrul de 
păpuși si dacă exigen
ta scenografiei n-ar fi 
scăzut pe alocuri (in 
înfățișarea elementelor 
naturii, de pildă).

Vcloroase 
inițiative 

la „Țăndărică"

Prin „Sînziana șl 
Pepelea" de Vasile 
Alecsandri. Țăndărică 
iese in aer liber — in- 
cercind o readucere a 
teatrului la surse — in 
mijlocul publicului din 
cartierele Bucureștiu- 
lui (Berceni. Drumul 
Taberei), prezentă sol
dată cu afluxul iubito
rilor de teatru de toate 
virstele si al multor 
curioși — viitori pa
sionați ai scenei.

Remarcăm, înainte 
de a releva concep
ția asupra piesei sau 
modalitățile de ex
presie preferate, fap
tul că preocupările re
gizoarei Margareta Nl- 
culescu. directoarea 
teatrului, au îmbrăți
șat. salutar, intreaga 
complexitate a „pro
blemelor" noului spa
țiu de joc.

Totul e altfel decit 
la ..teatru" —. dar la 
fel de atrăgător. Spec
tatorii stau relaxați în 
originalele „staluri" 
ale acestui teatru — 
scinduri susținute de 
teancuri de anvelope 
(soluție de sute de ori 
mai puțin costisitoare 
ca altele). Cei din 
primele rinduri. mai 
ales, intervin energic 
in acțiunea scenică, 
dorind să-l apere pe 
distratul Pepelea de 
uneltirile dușmanilor 
săi. Copacii din curtea 
școlii nr. 108 din Ber

FILME DE SCURT-METRAJ PE ECRANELE CAPITALEI
Patria, Festival : Flori ale 

portului românesc ; Scala, Glo
ria : Călătoria lui Ion : Capi
tol : George Enescu ; București, 
Lira: Un automobil străbate 
lumea : Favorit. Melodia : Dună
rea, o legendă in formă de flu
viu ; Victoria, Buccgi, Cotro- 
ceni. Volga, Popular : România 
azi : Central : Numai pentru 
virstnici : Lumina : Foamea de 
energie ; Doina, Dacia : Țepi 
IV : Feroviar, Modern : Cravate
le roșii cu tricolor ; Excelsior, 
Miorița, Flamura, Timpuri Noi : 

tăților raționale de viață ale oa
menilor ; ștergerea tot mai ac
centuată a deosebirilor esenția
le dintre oraș și sat, din
tre munca fizică șl munca intelec
tuală. ș) ca urmare apropierea tot 
mai mare intre clase, o profunda 
omogenizare a societății. întărirea 
unității și coeziunii intregului po
por ; afirmarea muncii nu numai 
ca mijloc do asigurare a existen
ței, ci și ca necesitate vitaiă. or
ganică. o condiție a împlinirii u- 
mane. sursă de satisfacție și bucu
rie ; manifestarea tot mai deplină 
in viața socială a capacităților fie
căruia. împlinirea multilaterală a 
personalității umane, valorificarea 
plenară a talentelor, aptitudinilor 
și inițiativei creatoare a celor ce 
muncesc ; o organizare superioară 
a muncii, a întregii activități eco- 
nomico-sociale.

O asemenea proiecție a viitoru
lui Împlinește sl depășește cu mult 
aspirațiile cele mai înalte dc drep
tate si progres social care au însu
flețit de-a lungul vremurilor for
țele sociale înaintate ale tării noas
tre. ne cei mai luminați patriot! 
și in numele cărora au luptat și 
au dat atitea jertfe nenumărate 
generații de luptători revoluționari. 
Intr-adevăr, cine ar fi cutezat să-și 
închipuie, acum 30 de ani, cind co
muniștii și-au asumat răspunderea 
pentru destinele unei țări purtind 
fiu numai pecetea înapoierii de 
veacuri in care fusese menținută 
de clasele exploatatoare și domi
nația străină, dar și a pustiirilor 
războiului, că în perspectiva a nu
mai citorva cincinale se va pu
tea preconiza apropierea României 
de nivelul statelor celor mai înain
tate din punct de vedere econo
mic din lume ? Acest obiectiv, ca și
celelalte obiective stabilite in proiec
tul dc Program apar acum nu ca 
idealuri îndepărtate, ca aspirații 
utopice sau visuri romantice, ci 
ca țeluri certe, precise, ale urmă
torilor ani, al căror realism se 
sprijină pe știință, pe realitățile 
actuale ale societății românești. 
De aceea se poate vorbi despre 
perfecta armonizare în proiectul dc 
Program a spiritului riguros știin
țific cu cutezanța gindirii novatoa
re, înaripată dc romantismul revo
luționar propriu comuniștilor ro
mâni.

In Programul partidului pulsează 
știința, pulsează înflăcărarea revo
luționară pe care o inspiră proiec
ția viitorului comunist. Și tocmai 
in aceasta rezida uriașa forță mo
bilizatoare a 
cunoscind 
va înainta 
progresului, 
stării in ........... -
viitor luminos iși făuresc, oa
menii se vor simți îndemnați să 
facă totul pentru a apropia cit 
mai mult acest viitor, astfel ca 
incă actualele generații să se poa
tă bucura de binefacerile comunis

document ; 
t de mult 

pe calea
acestui c 

limpede cit
România

civilizației si bună- 
următorii ani. ce 

iși

mului.
Prcf. univ. dr.
Petre LUCACI

ceni. incluși in peri
metrul scenei. devin 
miraculoase elemente 
ale decorului (suges
tiv și mobil).

Montarea valorifică 
nu numai feeria, ci si 
dimensiunea de teatru 
politic a lucrării. Spri
jinită de scenografii 
Ella Conovici. Mioara 
Buescu. de compozito
rul Ștefan Zorzor — 
regizoarea apelează 
inspirat, utilizind ca 
atare sau regindind 
într-o sinteză originală 
și spirituală, modalită
țile teatrului nostru 
folcloric si cele ale 
teatrului „de stradă" 
modern. Sint evidente 
înclinația spre burlesc 
și parodie, prezența 
tipurilor grotești, ten
tația caricaturii. Cin- 
tind. dansind. cău- 
tind să exprime cit 
mai sugestiv prin 
plasticitatea corpuri
lor sau prin cea a 
măștilor (mari. con
cepute în linii spiri
tuale și in culori vii), 
poezia feeriei, dar si 
verva satirică a tea
trului politic al lui 
V. Alecsandri. inter
preta improvizează — 
și mai ales dau impre
sia improvizației — in 
chip cuceritor.

Capetele de afiș ale 
acestui spectacol mu
zical sint Brînclușa 
Silvestru (Sînziana) 
sau Valeriu Simion 
(Păpușarul), doi invi
tați — Anda Călugă- 
reanu si D. Furdui 
(distribuiți succesiv in 
rolul „Pepelea"). ,

Păpușari, cintăreti de 
muzică ușoară sau ac
tori ai teatrului „de 
proză". — toti se dove
desc în această ultimă 
premieră a lui „Țăn
dărică" animați de 
aceeași înaltă conștiin
ță profesională si 
bucurie a jocului dedi
cat copiilor.

Natalia STANCU

România, cronica eliberării ; 
Grivițâ, Tomis : îngemănarea 
apelor ; înfrățirea 23—25.IX : 
Geometrie ascunsă ; 27—29.IX : 
Arta omului primitiv ; Buzești : 
Iscusința nu așteaptă virsta ; 
Unirea : Numărătoare inversă : 
Drumul Sării : Poveste cu buli
ne ; Ferentari, Flacăra : Pall- 
nologia ; Giuleșii : Oțelăria la 
ora ciberneticii : Pacea : Aten
ție. pietoni ! ; Criugași, Vilan, 
Rahova : Sub clopot de sticlă ; 
Floreasca : Teracote antice.



PAGINA 5SClNTEIA — mărfi 24 septembrie 1974
T7T~niW—IIMUU.______ J_.„ .... ■ ... . ______ ■

Vizita președintelui Republicii Liberia,
William R. Tolbert jr.

Președintele Liberiei, William R. 
Tolbert jr, a făcut luni n cftlător!e 
In municipiul Brașov. Șefu] stalului 
liberian a fost Insolit d* Virgil Tro- 
fin. oresedin'c’e Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al județu
lui Brașov. Constantin StStescu. se
cretarul Consiliului de Stat, Ghror- 
ghe Dumitrache. primarul orașului 
Brasov, de alle persoane oficiale.

La uzina de autocamioane, ura 
d1 titre cele mal importante unithti 
ale industriei românești construc
toare de mașini, Înaltul oaspete a 
luai cunoștință de principalele rea
lizări și de perspectivele ci de dez
voltare. în uzină. unde se produc 
autocamioane cu motoare clasice cu 
benzină sau Diesel, cu capacități de 
2 5 pini la 12 tone. Intr-o mare va
rietate de tipuri, sint parcurse hale
le de montaj general, secția sculări®, 
unde gazdele dau explicații cu pri
vire la organizarea muncii și desfă
șurarea fluxului tehnologic. Pvc- 
șMintele William R Tolbert jr, so 
oprește in fața Instalațiilor. se inte
resează despre caracteristicile teh
nico-funcționale «le acestora. înti- 
t.nindu-s? cu muncitorii uzinei, dis
tinsul oaspete Ic urează noi succcso 
și satisfacții In muncă. Șefului sta
tului liberian ii sint prezentate In 
r .n tin oare diferite tipun do autoca
mioane de fabricație curentă.

Sintetizind impresiile pe care 1 
le-a lăsat această Întreprindere,

președintele Liberiei notează In car
ies do onoare : ..Vizita mea la U- 
zina d? autocamionne-Brașov n fost 
intr-adevăr interesantă. Producția da 
aici este foarte Impresionantă. Sin
cere felicitări".

Se străbat apoi marile artere șl 
noile cartiere de locuințe ale orașu
lui, pină la uzinele dc tractoare, 
unde conducătorii întreprinderii pre
zintă date semnificative cu privire 
la Istoricul unității, la dezvoltarea 
ci prezentă și In perspectivă. Rezul
tă că pină acum colectivul marii în
treprinderi brașovene a produs 
peste 400 000 tractoare de puteri di
ferite. de ia ® CP la MO cp. In 
prezent, tractoarele purtind marca 
uzinei sint exportate in 72 de țări, 
d' pe toate continentele lumii. Vi- 
zitind secțiile și halele uzinei, pre- 
S"dintole William R. Tolbert ir. are 
posibilitate să cunoască gradul ridi
cat do mecanizare și automatizare a 
procesului de producție, Înalta teh
nicitate a instalațiilor și agregatelor. 
Luindu-și rămas bun de la gazde, 
șeful statului liberian are cuvinte 
frumoase de apreciere pentru reali
zările acestui puternic detașament 
al industriei noastre constructoare 
do mașini.

în cursul dupS-amlezIi, președinte
le Liberiei s-a Înapoiat la reședința 
sa din stațiunea Predeal.

(Agerpres)

Consfătuirea președinților și secretarilor generali ai
organizațiilor centrale ale inginerilor și tehnicienilor

din unele țări socialiste
Luni dimineața s-a deschis, la 

București, Consfătuirea președinților 
$i secretarilor generali ai organiza
țiilor centraie ale inginerilor și teh
nicienilor din uncie țări socialiste. 
La lucrări participă renrezentrnți 
din Bulgaria. Cehoslovacia. R.P.D. 
Coreeană. R.D. Germană. Polonia. 
România, Ungaria și Uniunea So
vietică.

Consfătuirea dezbate probleme 
privind formele organizatorice și 
metodele de atragere a inginerilor 
Si tehnicienilor in activitatea ob

ștească. pentru identificarea si folo
sirea de noi surse de energie și eco
nomisirea celor existente, îmbună
tățirea calității producției, dezvolta
rea mecanizării și automatizării pro- 

protecția mediului Înconju
rător. formarea inginerilor pentru 
activitatea de creație ș.a.

Vor fi abordate, de asemenea, po
sibilitățile de dezvoltare a colabo
rării dintre organizațiile tehnieo- 
inginerești participante la consfă
tuire. (Agerpres)

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare economică, tehnică

și științifică
între 16 și 23 septembrie au avut 

loc. la București, lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică, 
tehnică și științifică româno-indiene.

La încheierea lucrărilor a fost sem
nat un protocol privitor la dezvolta
rea. in continuare, a cooperării eco
nomice, tehnice Și științifice Intre 
Republica Socialistă România și Re
publica India. Documentul stabilește 
noi căi de dezvoltare a schimburilor 
comerciale, in așa fel incit in anul

româno-indieno
1980 acestea să sporească la mai 
mult decit dublul nivelului înregis
trat in 1974. Do asemenea, sint pre
văzute mijloace pertru lărgirea co
operării, in special in domeniile ra
finării petrolului, chimiei, energiei, 
cercetării științifice și in alte sectoa
re de interes comun.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Constantin Băbălău, 
ministrul energiei electrice, iar din 
partea indiană de D. K. Borooah, 
ministrul petrolului șl chimiei.

Sesiunea anuală a Societății europene de metode 
nucleare în agricultură și-a încheiat lucrările

Luni la amiază au luat sfirșit la 
București lucrările celei de-a V-a se
siuni anuale a Societății europene de 
metode nucleare in agricultură — 
E.S.N.A. — organizată de Comitetul 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
Academia de științe agricole și silvi
ce și Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu".

La sesiune, ia care au participat 
peste 140 de specialiști din 24 de țâri, 
de la Agenția Internațională pentru 
Ere re ia Nucleară (A-LE.A-), Organi
zația Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.) și Orga
nizația Mondială a Sănătății (O.M.S.), 
au fost dezbătute rezultate și preo-

cupări in cercetările și aplicațiile 
metodelor nucleare in diferite dome
nii ale științei și practicii agricole, 
întilnirea a prilejuit, totodată, un 
schimb util de păreri privind tehno
logiile folosite, proiecte de viitor și 
dezvoltarea colaborării intre specia
liști din diferite țâri.

în încheierea lucrărilor, președin
tele E.S.N.A., Dick de Zeeuw, a 
mulțumit. In numele participanților, 
guvernului român, pentru găzduirea 
acestei reun’uni internaționale.

S-a stabilit ca următoarea sesiune 
să aibă loc in 1975 in Franța.

(Agerpres)

Tovarășa Elena Ceaușescu a primit 
pc dr. Dick de Zeeuw, președintele 

Comisiei senatoriale pentru 
cercetări științifice din Olanda

Luni după-amiază. tovarășa acade
mician dr. ing. Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, director general al 
Institutului central de cercetări chi
mice. n primit pe dr. Dick dc Zeeuw, 
președintele Partidului catolic din 
Olandn, directorul Institutului pen- 
tru aplicarea energiei atomice și mo- 
leculnro in agricultură.

La întrevedere a participat prof. 
Ioan Ur.su, președintele Consiliului 
National pentru Știință și Tehno- 
logio.

în cadrul convorbirii au fost abor- 
dnte probleme nlc colaborării in cer
cetarea științifică șl dezvoltarea teh
nologică in domenii dc interes comun 
Intre oamenii dc știință din România 
și Olanda. A avut loc, dc asemenea, 
un schimb de vederi asupra temati
cii concrete a cooperării viitoare 
romăno-olandezc pe plan științific, 
in ramura chimici, In general, ș; In 
ceea ce privește aplicațiile acesteia 
in Industrie șl agricultură șl In 
combaterea poluării mediului Încon
jurător.

(Agerpres)

PRIMIRE LA MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl iNVĂJĂMlNTULUI
Tovarășul Paul Niculescu-Mizll, vi- 

ceprim-minislru al guvernului, mi
nistrul educației și invâțămintului, a 
primit, luni dimineața, delegația 
Universității din Pekin, conducă de 
Gou Cian-lin, vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar al acestei uni
versități.

în timpul convorbirii au fost a- 
bordatc, intr-o atmosferă cordială,

prietenească, probleme privind dez
voltarea invâțămintului superior și 
extinderea relațiilor de colaborare in 
acest domeniu.

Delegația Universității din Pekin a 
vizitat instituții de invățămint, de 
artă și cultură din Capitală și din 
județul Iași.

(Agerpres)

Plecarea delegației militare chineze
Luni după-amiază, delegația mi

litară chineză, condusă de tovarășul 
Siang Glung-hua, membru supleant 
al Comitetului Central al P.C. Chi
nez, locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, a părăsit Capitala.

La piecare, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții au fost salutați de 
general-colonel Ion Gheorghe, prim-

adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
de generali șl ofițeri superiori ai 
armatei noastre.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București. Li Iuan-ci. a- 
ta.șat militar, aero și naval, mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Lucrările întîlnirii româno-beîgiene 
pe feme de corner! si cooperare

Luni s-au deschis In Capitală lu
crările intilnirii româno-belgiene 
pe teme de comerț și cooperare, or
ganizată de Ministerul Comerțului 
Exterior șl Cooperării Economice 
Internaționale, Camera de Comerț 
și Industrie a României și Oficiul 
belgian de comerț exterior.

După cum s-a subliniat in ședința 
inaugurală, dezbaterile sint de na
tură să contribuie la o mai profun
dă cunoaștere a potențiadului econo
mic al celor două țări, la identifica
rea unor noi posibilități pentru lăr
girea schimburilor comerciale și co
operării economice reciproc avan
tajoase. Remarcind. in alocuțiunea 
rostită, că relațiile economice bila
terale se dezvoltă favorabil. Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de stat 
Ia Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le. a relevat semnificația pe care o 
prezintă in acest sens creșterile în
registrate de schimburile comercia
le — cu 50 la sută mai mari decit

în 1972, urmind ca pină la sfirsitul 
anului 1975 volumul lor să se duble
ze față de perioada de referință. 
..După vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Belgia, relațiile din
tre cele două țări au cunoscut o 
dezvoltare ascendentă — a subli
niat. la rindul său. C. Helsen, șeful 
delegației belgiene, președintele Co
mitetului economic belgiano-român. 
..Au crescut schimburile comerciale 
și acțiunile de cooperare, la baza 
lor stind interesul și avantajul re
ciproc. Dezbaterile din cadrul re
uniunii, contactele membrilor dele
gației befgiene cu reprezentanți ai 
întreprinderilor românești de comerț 
exterior urmăresc realizarea unui 
larg schimb de experiență, de cu
noaștere mai bună și aprofundare a 
posibilităților de colaborare dintre 
Belgia ?i România".

Lucrările intilnirii se desfășoară 
Intre 23 și 28 septembrie.

(Agerpres)

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă in jumătatea de sud-est a 
țării și a fost instabilă in celelalte 
regiuni. Cerul a fost variabil, cu 
înnorări mai accentuate in cursul 
după-amiezii in sud-vestul Olteniei, 
Banat, Crișana, Maramureș, in cea 
mai mare parte a Transilvaniei și in 
nordul Moldovei, unde s-au semnalat 
ploi locale, mai ales sub formă de 
averse însoțite și de descărcări elec
trice. Vintul a suflat slab pină la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 17 grade la Piclișa și 30

de grade la Călărași. In București : 
Vremea a fost relativ călduroasă, cu 
cerul variabil, mai mult noros in a 
doua parte a intervalului. Vintul a 
suflat slab pină la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
25, 26 și 27 septembrie. în țară : Vre
me ușor instabilă la Începutul inter
valului. mai ales in nordul țării și in 
zon’ele de deal și de munte, unde vor 
cădea ploi locale. în rest, ploi izo
late. Vint moderat. Temperaturilo 
minime vor fi cuprinse Intre 7 și 17 
grade, iar maximele intre 15 și 25 dc 
grade. în București : Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată 
la începutul intervalului. Vint slab 
pină la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei Armatei popu

lare bulgare, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia. general de armată Ion Ioruțft, 
a trimis o tel'cramă de felicitare 
ministrului Apărării populare al Re
publicii Populare Bulgaria. genera] 
do armată Dobri AJurov.

★

Atașatul militar, ncro șl naval al 
R. P. Bulgaria la București, colonelul 
Nedko Dimitrov, a oferit luni o re
cepție cu prilejul celei dc-a 30-a ani
versări a Zilei armatei populare bul
gare.

Au participat general de nrmată 
Ion Ionlță, ministrul apărării națio
nale, prim-adjuncți șl adjuncți ai mi
nistrului apărării naționale și minis
trul dc interne, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali, ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

Au luat parlo șefi ai unor misiuni 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri al corpului diplomatic.

★

Ministrul afacerilor externe a1 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o telegra
mă de felicitare comisarului dc stat 
pentru afacerile externe al Republi
cii Guineea-Bissau, Victor Saudc 
Maria, cu prilejul primei aniversări 
a proclamării independenței acestei 
țări,

★

Luni după-amiază a sosit la Bu
curești Rooert Parke Cameron, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Canadei in Republica So
cialistă România.

★

La Galați s-au deschis luni lu
crările celei de-a 17-a sesiuni a Co
locviului internațional pentru stu
diul Dunării. La lucrări participă 
reprezentanți din Austria, R.P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, Elveția, 
Franța, R. F. Germania, Italia, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Ungară și 
Uniunea Sovietică.

In cadrul temei generale a sesiu
nii, „Dunărea și omul", vor fi pre
zentate relocate de sinteză in legă
tură cu productivitatea Dunării, ur
mările lucrărilor hidrotehnice asu
pra biologiei apelor fluviului, situa
ția piscicolă, cea a poluării, biolo
gia lacurilor adiacente și influența 
Dunării asupra Mării Negre.

★

Luni după-amiază. tovarășul Ghoor- 
ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., a primit 
delegația Sindicatului general al 
muncitorilor din transporturile rutie
re. din Republica Arabă Egipt, condu
să de Moneri Badr, secretar al sin
dicatului, care efectuează o vizită de 
prietenie in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, desfășurată intr-o atmosferă 
caldă, prietenească.

★

„Scatiu si lumină" și-a intitulat 
sculptorul Constantin Lucaci, perso
nalitate a plasticii noastre contem
porane. expoziția care s-a deschis 
luni la amiază in sala Dalles.

La vernisaj, ia prezența a nume
roase personalități ale vieții noastre 
culturale, au rostit alocuțiuni artistul 
poporului Ion Jalea, președintele de 
onoare al Uniunii artiștilor plastici, 
criticul Mircea Dcac. directorul Ofi
ciului de expoziții, si artistul expo
zant.

★

Melomanii bucureșteni au relntil- 
nit-o pe renumita soprană Elisabeth 
Schwarzkopf, luni seara, la recitalul 
susținut la Ateneul român și au as
cultat. de această dată, lieduri din 
creațiile lui Schubert, Brahms, Hugo 
Wolf. Richard Strauss și Gustav 
Mahler. Ca și la recitalul anterior, 
interpretarea remarcabilei cintărețe 
a produs aceeași vie admirație, ex
primată prin călduroase aplauze.

(Agerpres)

întoarcerea da la Londra 
a delegației U. A. S. C.R.

Luni seara s-a înapoiat in Capita
lă, venind de la Londra, delegația 
Uniunii Asociației Studenților Comu
niști din România, condusă de tova
rășul Nlcu Ceaușescu, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C.R., care, la in
vitația Uniunii Naționale a Studen
ților din Marea Britanic—N.U.S.U.K., 
a efectuat o vizită in această țară.

(Agerpres)
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fotbal Lotul reprezentativ 
pleacă azi la Sofia

în timp ce echipele Danemarcei și 
Spaniei — colegele de grupă ale re
prezentativei României in prelimina
riile campionatului european inter- 
tăn — vor iuca miine. miercuri, pri
ma uartidă oficială din cadrul gru
pei a Vil-a. formația noastră va sus
ține in aceeași seară, la Sofia, un 
meci amical In eomoania reprezen
tativei de fotbal a Bulgariei. Meciul 
acesta va fi ultima probă a forma
ției române înaintea întrecerii ofi
ciale de la 13 octombrie, la Copen
haga. cu echioa Danemarcei.

Pe tricolorii noștri i-am lntilnit 
vinerea trecută la sediul lor de ne 
malul lacului Snagov. acolo unde se 
desfășoară in mod obișnuit pregăti
rile lotului național. Acei jucători 
care efectuaseră de-acum citava șe
dințe de pregătire sub conducerea 
antrenorului V. Stănescu aveau toți 
febră musculară (•) din cauza inten
sității antrenamentelor : ceilalți, care 
abia se reintorseseră de la meciu
rile centru cupele europene intere!u- 
buri. erau încă marcati de efortul 
depus si de unele traumatisme spe
cifice. La indisponibilitățile cunoscu
te — Lucescu. Georgescu. Iordănes- 
cu — se adăugaseră altele noi — 
Dinu si Deleanu acestea, din fe
ricire. ranid recuperabile.

Totuși, la meciul-școală contra e- 
ehipei reprezentative de tineret, meci 
disputat duminică seara, nici Dinu 
n-a putut fi folosit astfel că a ju
cat formația : RAducanu (Iorgulescu) 
— Cheran, Antonescu (Dobrău), Sât- 
măreanu II. Anghelinl (Deleanu) — 
Dumitru. Beldeanu. Mulțeseu — Troi, 
Kun (Nfestase). Marcu. După cum se 
f'ie. echipa A a cistieat ușor cu 4—1 
(4—1). la capătul unei partide care 
s-a încheiat in minutul... 75 ! Trico
lorii s-au mișcat cu dezinvoltură 51 
au realizat citeva combinații de spec
tacol. dar trebuie să spunem că a- 
cest meci nu s-a ridicat dincolo de 
nivelul unui ioc la două porti pe 
timpul unui antrenament, de vinâ

fiind modul neserios in care au ac
ționat ..tinerii" in apărare, mai ales 
in primele 45 de minute. Ca martor 
la atitea precedente iocuri-școală. 
trebuie să arăt că verificările in 
comoania partenerilor obiș.nuiți. ca 
Metalul Mi ia sau Autobuzul, au fost 
mai utile, fiindcă adversarii aceștia 
dădeau o replică dirză formației tri
colore. In treacăt fie spus, aseme
nea verificări cum a fost meciul de 
duminică nu servesc nimănui — nici 
echipei reprezentative, firește : nici 
„tinerilor" care se învață cu men
talitatea de simpli parteneri de an
trenament (în urmă cu aproape doi 
ani. atunci cind un meci de verifi
care România A — România tineret 
s-a iucat cu toată seriozitatea, mai 
multi tineri fotbaliști, printre care 
Troi si Beldeanu. fuseseră imediat 
selecționați in lotul A !).

Din formația reprezentativă care e 
jucat duminică e foarte posibil ca 
numai linia de atac — Troi. Kun, 
Marcu. cu Năstase rezervă — să ră- 
mină intactă. Antrenorul Valentin 
Stănescu intenționează să-l reintro
ducă in linia de mijloc pe căpitanul 
echipei. Cornel Dinu, despre care 6e 
crede că se va restabili complet pină 
miine seară. Prezenta lui Iordănescu 
In această linie e Insă In continuare 
incertă. în cazul in care acesta nu 
va fi perfect aot de ioc. se va recurge 
la Beldeanu sau la Multescu. De a- 
semenea. pentru linia fundașilor, Va
lentin Stănescu urmează să se de
cidă fie pentru formula utilizată pină 
acum (Cheran. Antonescu. Sătmărea- 
nu II. Aneheiini). fie pentru o so
luție care deține un avantaj de o- 
moeenitate (Cheran. Dobrău, Sătmă- 
reanu II. Deleanu). Lotul cuprin- 
zmd ne cei 17 jucători menționați 
mai înainte, cărora li se adaugă Lu
cescu. insă numai în calitate de ..ob
servator". plc-acâ in cursul cțiminctii 
de astăzi spre Sofia..

V. M.

A TREIA MEDALIE
ROMÂNEASCA

LA MONDIALELE DE TIR
Campionatele mondiale de tir au 

continuat in localitatea elvețiană 
Thun cu disputarea probei de pis
tol viteză — 60 de focuri, in care 
formația României (Marin Stan, 
Corncîiu Ion, Marcel Roșea și Vir
gil Alanasiu) a cucerit medalia de 
bronz in Întrecerea pe echipe. Este 
a treia medalie ciștigată de sportivii 
români la actuala ediție a compe
tiției. Primele două au fost cucerite
— după cum se știe — de Anișoara 
Matei și Corneliu Ion, medaliați cu 
argint in probele de pistol cu aer 
comprimat.

La individual, titlul de campion 
mondial a revenit țintașuiui vest- 
german Alfred Radke cu 594 puncte, 
urmat de compatriotul său Heinz 
Weissenbcrger — 594 puncte și Vik
tor Torșin (U.R.S.S.) — 592 puncte. 
Primul clasat dintre sportivii ro
mâni a fost Marin Stan, care a ocu
pat locul 10 cu 590 puncte.

Consfătuirea 
echipelor de fotbal 

studențești
Ieri dimineață, la Casa de cultură 

a studenților din Capitală a avut loc
— la inițiativa Ministerului Educa
ției și Invâțămintului, a Consiliului 
U.A.S.C.R. și a Federației române 
de fotbal — o consfătuire de lucru 
cu participarea conducerilor secțiilor, 
jucătorilor și antrenorilor echipelor 
de fotbal studențești care activează 
in campionatele divizionare A, B și 
C. Cu acest prilej. In informarea 
prezentată și in discuțiile partici- 
panțiior s-a făcut o analiză amă
nunțită. cu caracter critic și auto
critic, a activității și rezultatelor din 
ultima vreme ale formațiilor de fot
bal studențești, stabil indu-se o se
rie de măsuri. Toate acestea — in 
ideea îmbunătățirii permanente a 
activității echipelor studențești de 
fotbal, a sporirii contribuției lor la 
reprezentarea fotbalului românesc 
pe plan internațional,

IN CITEVA RINDURI
Campionatul republican de tenis

Pe terenurile clubului Progresul 
din Capitală au continuat întrecerile 
campionatului republican de tenis. 
Proba de dublu bărbați a revenit 
cuplului T. Marcu (Dinamo Brașov) 
— V. Marcu (Dinamo București) în
vingător cu 9—7, 9—7, 8—6 in finala 
susținută cu perechea D. Hărădâu — 
V. Sotiriu (Steaua).

Finala probei dc dublu mixt, dis
putată intre perechile Virginia Ru- 
zici — T. Marcu și Mariana Simio- 
nescu — S. Mureșan, s-a Întrerupt 
din cauza Întunericului la scorul de 
3—6. 6—2, 1-0.

FOTBAL:
Pe stadioanele din Europa

In campionatul european de fot
bal interțări se vor disputa in a- 
ceastă săptămână două partide : Da
nemarca — Spania (grupa a 7-a) și 
Finlanda — Olanda (grupa a 5-a), 
ambele fiind programate miercuri 25 
septembrie. Selecționatele Iugoslaviei 
și Italiei vor susține o partidă ami
cală la Zagreb, simbătă 28 septem
brie.

în etapa a 22-a a campionatului 
suede2 de fotbal, echipa Aatvlda- 
berg, adversara formației Universi
tatea Craiova in „Cupa campionilor 
europeni", a pierdut, cu scorul de 
1—2. meciul susținut pe teren pro
priu cu Hammarby Stockholm.

în clasament conduce detașat for
mația Malmd — 37 puncte, urmată 
de A.I.K. — 31 puncte. Aatvidaborg 
se află in poziția a patra cu 24 
puncte.

în etapa de duminică a campio
natului de fotbal al Turciei, adver
sarele echipelor românești in ..Cupa 
U.E.F.A." au obținut următoarele 
rezultate : Besiktas Istanbul a în
vins. cu scorul de 1—0. in deplasare 
pe Gostepe, iar Boluspor a pierdut 
eu 0—3 partida susținută in depla
sare cu Samsunspor.

ȘAH : 
Olimpiada femlnlnâ

In orașul columbian Medellin a 
Început turneul final al Olimpiadei 
feminine de șah, La care participă 
10 echipe calificate in urma rezul
tatelor obținute in grupele prelimi
nare. în prima rundă, selecționata 
României, a învins cu 2—0 formația 
Canadei. Meciul dintre echipele 
U.R.S.S.. deținătoarea titlului, și cea 
a Olandei a debutat cu o surpriză, 
de proporții. Tlnăra șahistă olande
ză Erika Belle a reușit sâ cișlige in. 
28 de mutări partida susținută cu 
Nana Aleksandrin, astfel că echipa 
Olandei conduce cu 1—0. Cea dc-a 
daua partidă : Nona Gaprindașvili — 
Corry Vreeken s-a întrerupt. Ln cla
sament conduce România cu 2 
puncte.

ATLETISM :
Crosul „Rude Provo"

Cea de-a 20-a ediție a tradiționa
lului concurs internațional de cros 
organizat de ziarul „Rude Pravo" a 
reunit la start atleți din Belgia, Bul
garia, R.D. Germană, Norvegia, Po
lonia. România. Ungaria, U.R.S.S., 
Cehoslovacia și alte țări, Victoria a 
revenit sportivului cehoslovac Sta
nislav Hofmann, cronometrat pe dis
tanta de 10,300 km cu timpul de 
29’37"6/10. Pe locul secund s-a cla
sat campionul belgian Gaston Rce- 
lantw — 29’43”2/10. Concurenții ro- 
mânl s-au situat pe următoarele 
locuri : Pe*tre Lupan — 40. in 31'55” 
2/10, Laurențiu Adrian — 42. in 32’ 
0r’4/10 și Cătălin Andreica — 47, in 
32T5"2/10.

TENIS

Finala turneului internațional de 
tenis de la Los Angeles se va dis
puta intre jucătorii americani Jim
my Connors și Harold Solomon. In 
semifinale, Connors l-a învins cu 
7—5, 7—6 pe Andrew Pattison (Rho
desia), iar Solomon a dispus cu 
6—2, 6—7, 6—0 de compatriotul său 
Tom Gorman.

REPUBLICA GUINEEAJIȘȘAU 

LA PRIMA ANIVERSARE

A INDEPENDENȚEI

Tovarășului ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al 'Partidului African 

al Independentei din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde

Tovarășului LUIS CABRAT
Președintele Consiliullui de Stat al Republicii Guineea-Bissau

în numele poporului român, al C.C, al P.C.R., al Guvernului Re
publicii Socialiste România și al meu personal, am deosebita plăcere 
de a vă adresa, stimați tovarăși, un cordial salut frățesc șl cele mal 
sincere felicitări cu ocazia primei aniversări a proclamării Indepen
denței Republicii Guineea-Bissau.

Moment politic de însemnătate istorică pentru destinele poporului 
dumneavoastră, proclamarea Republicii Guineea-Bissau a reprezentat 
o încununare a luptei eroice neînfricate a poporului dumneavoastră, 
sub conducerea P.A.I.G.C., pentru libertate și independență națională, 
pentru dezvoltare liberă de sine stătătoare, pe calea progresului eco
nomic și social.

în spiritul politicii sale de principiu, România socialistă șl-a ma
nifestat încă de la început deplinul sprijin față de cauza eliberării 
Guineei-Bissau, între popoarele noastre, intre P.C.R. și P.A.T.G.C. sta- 
torniclndu-se stvinse raporturi de prietenie, colaborare șl solidaritate.

Prima aniversare a proclamării Independenței patriei dumnea
voastră îmi oferă plăcutul prilej să reafirm hotărirea noastră de a ac- 
țiopa — în spiritul Declarației comune semnate împreună anul trecut 
și al convorbirilor avute la București și pe pămlntul Africii — pentru 
extinderea și adinci'rea in continuare a relațiilor de prietenie și solida
ritate dintre țările și popoarele noastre, dintre P.C.R. și P.A.I.G.C., în 
interesul nostru comun, al luptei împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismulul, pentru pace și înțelegere In lume. Adresîn- 
du-vă, stimați tovarăși, sincc-re felicitări, urări de sănătate șl fericire 
personală, cu prilejul acestei prime aniversări, ce coincide în mod fe
ricit cu sfirșitul a 500 de ani de dominație colonială, urăm poporului 
dumneavoastră deplin succes în îndeplinirea aspirațiilor sale, în opera 
de lichidare a rămășițelor trecutului colonial, în consolidarea noului 
regim social, pentru dezvoltarea patriei dumneavoastră pe calea pro-' 
greșului economic șl soci'al, a prosperității și bunăstării.

Cel mai tinăr stat al Africii, Re
publica Guineea-Bissau, sărbăto
rește astăzi împlinirea primului an 
de la proclamarea independenței. 
Consfințind deschiderea unei noi 
epoci in istoria țării, Adunarea Na
țională Populară, întrunită in loca
litatea Madina do Boe, hotăra, in 
zorii zilei de 24 septembrie 1973, 
in cadrul primei sale sesiuni, crea
rea noului stat. Acest act. inter
venit după cinci secole de domina
ție colonială, a constituit incrimina
rea eroicei lupte pentru ne- 
atirnare duse timp îndelungat de 
poporul guincez sub conducerea 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde.

Deși cu un nn în urmă o parte 
din Guineea-Bissau se mai afla 
incă sub dominația colonială, prin 
lupta dirză a forjelor patriotice au 
fost consolidate și lărgite conside
rabil zonele eliberate. Loviturile 
puternice date colonialismului, îm
preună cu succesele obținute de ce
lelalte forțe progresiste din An
gola, Mozambic, precum și din Por
tugalia insăși — au grăbit prăbuși
rea regimului fascist de la Lisabo
na. Ca urmare a incontestabile
lor succese obținute de P.A.I.G.C. 
in lupta pentru eliberarea țării, in 
momentul cind forțele armate 
portugheze au răsturnat regimul 
fascist in Portugalia, Republica 
Guineea-Bissau era recunoscută de 
peste 80 de țări, in prezent avind 
relații diplomatice cu peste o sută 
de țări. Recent ea a fost primită 
ca membră cu drepturi depline in 
cadrul Organizației Națiunilor U- 
nite.

Potrivit acordului încheiat nu de 
mult, noul guvern al Portugaliei 
recunoaște Republica Guineea- 
Bissau ca stat suveran, urmind ca 
pină la 31 octombrie toate trupele 
portugheze să fie retrase de pe 
teritoriul tinărului stat. Scurt timp 
după acest acord, reprezentanții 
P.A.I.G.C. au preluat controlul asu
pra întregului teritoriu al țării ; de- 
finindu-si programul. partidul 
de guvernămint, P.A.I.G.C., subli
niază că Guineea-Bissau este un 
stat democratic, anticolonialist și 
antiimperialist, care iși propune 
obținerea independenței economice 
și planificarea dezvoltării. Pe plan 
social se urmăresc lichidarea pro
gresivă a exploatării omului dc că
tre om, lichidarea subdezvoltării, 
ignoranței, a lipsurilor.

Deși n-a trecut decit un an de la 
crearea noului stat, au fost înfăp
tuite o serie de măsuri menite să 
lichideze greaua moștenire a trecu
tului. Astfel, școlile, asistența sani
tară, magazinele populare, create 
anterior de P.A.I.G.C. in zonele c- 
liberate, s-au extins considerabil.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Fostele cazărmi militare, eliberate, 
sint transformate in lăcașe de răs- 
pindire a științei de carte. Pe plan 
economic se preconizează prospec
tarea și punerea in valoare a resur
selor naturale ale țării.

Succesele obținute de poporul 
guineez sint salutate cu profundă 
satisfacție și bucurie de opinia pu
blică din țara noastră. Statornic 
atașat cauzei independenței și li
bertății popoarelor, manifestindu-și 
permanent prin fapte solidaritatea 
militantă cu lupta forțelor Înainta
te dc pretutindeni împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, poporul român a 
acordat din primul moment mișcă
rii de eliberare din Guineea-Bissau, 
ca ș[ din celelalte teritorii aflate 
sub dominația colonială, întregul 
sprijin, sub cele mai variate forme : 
politic, diplomatic, moral si 
material, ca și in domeniul pre
gătirii cadrelor. Totodată, intre 
P.C.R. și P.A.I.G.C. s-au inchegat 
și dezvoltat relații strlnse de prie
tenie trainică, solidaritate și co
laborare. bazate pe egalitate și res
pect reciproc. O expresie a acestor 
bune relații stabilite intre poporul 
român și poporul guineez a consti
tuit semnarea de către tpvarășul 
Nicolae Ceaușescu și regretatul 
conducător al luptei de eliberare 
Amilcar Cabrai a Comunicatului co
mun din iunie 1972, care a repre
zentat primul act oficial internațio
nal semnat de către reprezentanții 
legitimi ai poporului din Guineea- 
Bissau. întilnirile, atit la București, 
cit și in inima continentului afri
can, cu conducătorii P.A.I.G.C., do
cumentele semnate, precum și recu
noașterea imediată a Republicii 
Guineea-Bissau și stabilirea de re
lații diplomatice cu noul stat in
dependent au constituit tot atitea 
dovezi ale solidarității militante a 
poporului român cu aspirațiile de 
libertate și independență ale po
porului guineez.

în virtutea acestor trainice legă
turi, in prezent relațiile dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre cunosc un curs continuu ascen
dent. Potrivit voinței comune, cu 
prilejul vizitei întreprinse In țara 
noastră, la scurt timp după pro
clamarea Republicii Guineea-Bissau, 
de către delegația P.A.I.G.C. con
dusă de Aristides Pereira, s-au pus 
bazele dezvoltării unei cooperări 
multilaterale intre cele două state 
— In domeniile politic, economic, 
tehnic și cultural — corespunzător 
intereselor celor două țări și po
poare, cauzei întăririi unității de 
acțiune a frontului antiimperialist, 
colaborării și păcii in lume.

Augustin BUMBAC

j „ROMÂNIA - FILM" prezintă

) „TATĂL RISIPITOR"
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La cinematograful „Scala" din 
Capitală a avut loc, luni seara, 
premiera filmului românesc „Tatăl 
risipitor", producție a Casei de fil
me numărul patru. Acțiunea fil
mului. realizat de regizorul Adrirn 
Petringenaru, după un scenariu 
semnat de scriltoriil Eugen Barbu, 
se plasează in perioada imediat ur
mătoare insurecției naționale ar
mate antifasciste de la 23 August

1944, culmlnînd cu lupta maselor 
țărănești, conduse de comuniști, 
pentru ocuparea și împărțirea pă- 
minturilor moșierești.

Din distribuție fac parte actori 
de prestigiu, cum sint Tema Cara- 
giu, Marga Barbu, Gheorghe Di- 
nioă, Leopoldina Bălănuță, Ion 
Marinescu. Mlrcsa Albulescu. Oc
tavian Cotescu. Ștefan Mihâilescu- 
BrăUa, Colea Răutu. (Agerpres)
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Sesiunea Adunării Generale
a O.N.U.

Au început dezbaterile de politică generală

NAȚIUNILE UNITE W (Cwwn- 
dnjâ dc la C. Alcxandroaie). In 
plenara Adunării Generale a O.N.U. 
au Început luni derbaterile de poli» 
t că generală. prilej pentru rrpre- 
zrnbanlli statelor membre ale orga- 
r rației de a expune poziția guver- 
nelor lor ta IA de starea lumii și de 
problemele majore care conErumâ 
astăzi omenirea.

Primul a iuad cuvîntul ministrul 
relațiilor externe al Braziliei. Azcre- 
6o da Silveira, care a subliniat că 
dezvoltarea economică a țărilor in 
curs de dezvoltare, dezarmarea și 
decolonizarea siru problemele care 
preocură lumea in ccl mai înalt 
prad. Vorbitorul a arătat că este 
dreptul fiecărei (ări de n beneficia 
fn mod liber de Resursele naturale 
proprii si de a le pune in slujba 
dezvoltării sale economice șl pro
gresului social, fără nici un fel de 
amestec, sau presiuni din afară. H 
e făcut apel La țările in curs de 
dezvoltare să se unească in efortu- 
r > de apărare a Intereselor lor c- 
conomice si sociale. Brazilia spriji
nă toate eforturile spre lichidarea 
colonialismului și apartheidului in 
Africa de Sud.

A urmat la cuvînt secretarul de 
stat al S.U.A.. Henry Kissinger. care 
a subliniat că interesele comune ale 
..edificării unei lumi a cooperării 
dictează ca ‘soluționarea conflictelor 
I 'calc să fie realizată pe cale paș
nic t. și nu prin folosirea forței. iar 
rădăcinile cauzelor lor să fie înlă
turat e, ca proliferarea tehnologiei 
nucleare să aibă loc fără prolifera
rea armelor nucleare, ca sporirea, 
gradului de interdependentă eeono- 
m că să ducă la progresul tuturor 
națiunilor, și nu la intirzierea lor 
colectivă". El a reafirmat hotărârea 
S.UjL de a participa la eforturile

CIPRU

Schimbul de prizonieri 
între cele două comunități

NICOSIA 23 (Agerpres). — La ho
telul Ledra din Nicosia a început, 
luni, schimbul general de prizonieri 
dintre cele două comunități din 
insulă, ln cursul primei operațiuni, 
desfășurată in prezența reprezentan- 
tilor forțelor O.N.U. și ai Crucii 
Roșii Internaționale, au fost schim
ba'.: 200 de ciprioti greci și 338 ci
priot! turci.

Prezent la ceremonia schimbului. 
Glaăkos Clerides a informat că pri
zonierii ciprioti turci i-au mulțumit 
nentru eforturile depuse pentru eli
berarea lor. Dintre aceștia. 43 au 
preferat să se intoarcă la locuin- 
* le lor aflate in zonele controlate 
de trupele cipriote grecești. La rin- 
dul lor. 20 dintre cipriotii greci puși 
in libertate au anunțat că doresc să 
revină in zonele nordice ale insulei, 
ocupate in timpul ostilităților de for
țele turcești Potrivit președintelui 
interimar, schimbul general de pri
zonieri. al căror total este de apro
ximativ 5 000. va lua sfirșit după 
10—12 zile.

★

BELGRAD 23 (Agerpres). — Pre- 
ș-dintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, și-a încheiat, luni, vizita ofi
cială efectuată in Iugoslavia. In 
cursul convorbirilor, președintele 
Tito și președintele Makarios au 
constatat identitatea opiniilor lor in 
ceea ce privește rădăcinile crizei ci
priote. De asemenea, cei doi șefi de 
etat au căzut de acord că soluționa
rea problemei cipriote impune re
tragerea tuturor trupelor străine din 
insulă, pentru a se da posibilitatea 
poporului cipriot să soluționeze pro
blemele sale fără amestec exterior. 

de pace In Orientul Apropiat pentru 
stingerea conflict ului din zonă. El a 
spus că „S.U.A. sint convinse că 
suveranitatea, independenta ooIlticA 
si integritatea teritorială a Cipru
lui trebuie menținute".

Ministrul dc externe al Franței. 
Jean Sauvagnargues, a anunțat că 
guvernul francez a încheiat expe
riențele nucleare in atmosferă, tes
tele viitoare urmind a fi sub
terane. El a reafirmat angajamentul 
Franței „de a participa imediat la 
orice acțiune care să ducă spre o 
dezarmare adecvată, adică la dis
trugerea efectivă, treptată și contro
lată a tuturor arsenalelor existente. 
In acest spirit, a arătat el. Franța 
sprijină Idcea convocării unei con
ferințe mondiale, caro sâ creeze con
dițiile unui progres real in direcția 
dezarmării și întăririi temeliilor unei 
păci durabile — cea mai fierbinte 
aspirație a tuturor popoarelor lumii". 
Ministrul francez s-a pronunțat in 
favoarea stingerii focarelor de ten
siune din lume, arătind că Franța 
sprijină soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat in baza rezolu
țiilor Consiliului de Securitate.

Ultimul vorbitor al ședinței de di
mineață a fost ministrul afacerilor 
externe al Republicii Peru, Miguel 
de la Flor Valle, care a subliniat 
dreptul suveran a] fiecărei țări de 
a explora, exploata .și dispune, fără 
nici un fel de restricții sau* presiuni 
din afară, dc resursele năturale pro
prii pentru edificarea progresului 
său economic și social, in conformi
tate cu voința și aspirațiile poporu
lui său. Vorbitorul a evidențiat, de 
asemenea, imperativul grăbirii elabo
rării textului final al Cartei drep
turilor și obligațiilor economice ale 
statelor pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

0 hoîărire de importanță majoră în viața 
politică a Greciei

LEGALIZAREA PARTIDULUI COMUNIST
ATENA 23 (Corespondentul nostru 

transmite). — O hotârire conside
rată la Atena de importanță majo
ră in viața politică a Greciei a fost 
anunțată luni seara de primul mi
nistru. Constantin Caramanlis : le
gea 509 din anul 1947. prin care a 
fost interzis Partidul Comunist 
din Grecia, a fost abrogată. într-o 
declarație făcută cu acest prilej, 
primul ministru Caramanlis a sub
liniat : „Guvernul a considerat că 
nu mai există cauzele pentru care 
au fost puse in afara legii anumite 
partide. Toate măsurile luate de 
guvern urmăresc întemeierea unei 
democrații adevărate și progresiste, 
in care toți grecii să-și aibă locul".

Primul ministru grec a anunțat, de 
asemenea, adoptarea unei legi care 
permite functionarea din nou a tu

ANGLIA Inaugurarea campaniei electorale
LONDRA 23 (Corespondentă de la 

N. Plopeanu). Luni dimineața, la se
diile centrale ale celor trei mari 
partide politice britanice — laburist, 
conservator si liberal — au avut loc 
conferințe de presă ale liderilor a- 
cestor partide, declar.sindu-se, astfel, 
in mod oficial campania electorală.

Premierul Harold Wilson, care este 
și lider al Partidului laburist, după 
ce a subliniat rezultatele obținute de 
guvernul său in ultimele sase luni, 
a declarat că numai un cabinet la
burist puternic, cu o solidă majori
tate in parlament, va putea duce la 
un rezultat favorabil eforturile in 
direcția redresării economiei si com
baterii inflației.

La rindul său. liderul Partidului

CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALĂ 

In problemele energiei
DETROIT 23 (Agerpres). — La 

Detroit și-a început lucrările a IX-a 
Conferință internațională in proble
mele energiei. Participă peste 3 500 
oficialități guvernamentale, oameni 
de științA, exporti economici și in 
protecția mediului din 66 de țări alo 
lumii, precum șl observatori din 20 
do state. Tara noastră este reprezen
tată dc o delegație condusă do Oc
tavian Groza, prim-viccnresedinto al 
Consiliului Național pentru Silință 
și Tehnologie, ministru secretar dc 
stat, prcșcldlntole in excrcițiiu al 
conferinței.

Președintele Statelor Unite. Ge
rald Ford, a lansat un apel pentru 
Intensificarea eforturilor in vederea 
soluționării problemei energetice, 
subliniind implicațiile acesteia asu
pra unor aspecte multiple a>o eco
nomici mondiale. Relevind că ,.a- 
vantajele cooperării sint la fol de 
evidente ca pericolele confruntării", 
președintele american a formulat 
mal multe principii de natură să 
contribuie, in concepția S.U.A.. la 
soluționarea acestei probleme urgen
te. El s-a pronunțat pentru sporirea 
producției energiei de către toate 
țările, Ln conformitate cu resursele 
nationaile si cu nivelurile tehnolo
giei, reducerea ratei consumului și 
eliminarea risipei, stabilirea unui, 
spirit de intensă cooperare Ln efor
turile desfășurate in vederea găsirii 
unei soluții globale, acordarea unei 
atenții speciale situației țărilor în 
curs de dezvoltare, puternic afectate 
de problema energetică, stabilirea 
unor prețuri la petrol care să sti
muleze puternic țările producătoare 
și să nu aibă, in același timp, re
percusiuni grave asupra economiei' 
țărilor consumatoare.

Lucrările conferinței vor dura 
cinci zile.

turor celorlalte partide și a unui de
cret prin care se restabilește liber
tatea de asociere. El a apreciat că 
aceste măsuri ..constituie contribuția 
cea mai importantă la restabilirea 
legalității democratice in Grecia".

„Guvernul — a continuat primul 
ministru — va păși ferm pe calea 
pe care a trasat-o pentru deplina 
restabilire a suveranității populare. 
De la publicarea noilor legi, toate 
partidele sint libere să-și dezvolte 
legal activitatea in cadrul instituțiilor 
democratice, fără nici un fel de dis
criminare",

Primul ministru Constantin Cara- 
manlis a anunțat, totodată, că, in 
curind, vor fi adoptate hotăriri pri
vind completa abrogare a legii stării 
de asediu și proclamarea alegerilor.

conservator, Edward Heath, a făcut 
apel la necesitatea unității naționale 
— „pe baza politicii noastre", res
pectiv conservatoare.

ln ceea ce-1 privește pe liderul 
Partidului liberal. Jeremy Thorpe, 
acesta a repetat ideea expusă, nu de 
mult, la Conferința națională de la 
Brighton, privind posibila participa
re a liberalilor la un guvern de 
„unitate națională".

Luind cuvintul. duminică, la Bir
mingham. secretarul general al Parti
dului Comunist din Marea Britanie, 
John Gollan. a declarat că „este ne
cesar să se realizeze unitatea națio
nală a imensei majorități a națiunii 
împotriva acelor politici care servesc 
intereselor marelui capital".

ORIENTUL APROPIAT
• Opinii privind situația din regiune • Reuniunea 

Consiliului Central al O.E.P.

DAMASC 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez El Assad, l-a 
primit pe mareșalul Ahmed Ismail 
Aly, viceprim-ministru șl ministru 
d? război egiptean, sosit la Damasc 
intr-o vizită oficială.

VIENA. — „Dorim să avem pace 
In Orientul Apropiat — a declarat, 
intr-un interviu acordat ziarului 
vifenez „Arbcltcr Zeitung". premierul 
sirian Mahmoud Al Ayoubi. Ne vom 
strădui să obținem, prin mijloace 
diplomatice șl politico, îndeplinirea 
hotăririlor O.N.U. privitoare la O- 
rientul Apropiat". Premierul sirian 
a spus că prelungirea mandatului 
trupelor speciale ale O.N.U. dc pe 
înălțimile Golan depinde dc pro
gresele ce vor fi înregistrate pe 
calea îndeplinirii rezoluțiilor O.N.U. 
„Dispunem încă de timp in acest 
scop, eforturile noastre nu 8-au în
cheiat".

TEL AVIV. — Generalul Ensto 
Siilasvuo, comandantul forțelor de 
urgență ale O.N.U. in Orientul A- 
propiat, a declarat că există o mai 
mare încredere reciprocă între 
Israel și Egipt din momentul sepa
rării forțelor pe frontul de sud.

0 DECLARAȚIE A SECRETARIATULUI 
GENERAI Al UNIUNII SOCIALISTE ARABE

CAIRO 23 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția M.E.N., in 
urma unei recente reuniuni, Secre
tariatul general al Uniunii Socialiste 
Arabe a dat publicității o declarație 
in care se afirmă că poporul egip
tean aderă cu fermitate la sistemul 
socialist și la alianța forțelor munci
toare populare. Poporul egiptean — 
se spune in declarația U.S.A. — a 
ales sistemul socialist și ține la el nu 
ca la o doctrină teoretică, ci ca la o

de presă transmit:
0 viziiă oficială în R.S.F. 

Iugoslavia in<rePrlnde. cu ince- 
pere de luni, Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole. In cursul 
acestei vizite, Jumjaaghiin Țedenbal 
va avea convorbiri cu Iosip Broz 
Tito. președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia — informează agenția 
Taniug.

în orașul Zaporojie -,m- 
portant centru economic și cultural 
din R.S.S. Ucraineană — a avut loc 
deschiderea expoziției „România — 
țara turismului".

La Tirana 3 fost dat
tatii comunicatul comun Ia încheie
rea vizitei oficiale in Republica 
Populară Albania a delegației Re
publicii Vietnamului de Sud, con
dusă de Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C, al Fron
tului Național de Eliberare, pre
ședintele Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu. Comunicatul reafirmă nece
sitatea respectării acordurilor de la 
Paris cu privire la Vietnam.

în Danemarca exislau 43000 
de șomeri la începutul lunii septem
brie.

„Cred că situația din Sinal, creată 
ln urma separării forțelor, constituie 
un pas real Îndreptat spre realizarea 
unul acord de pace" — a afirmat 
generalul Siilasvuo.

El a menționat că pe frontul de 
nord condițiile dintre Israel și Siria 
sint diferite, cu toate că „a avut loc 
o oarecare îmbunătățire a atmosfe
rei".

BEIRUT 23 (Agerpres). — Luni 
au fost reluate, la Damasc, lucrările 
reuniunii Consiliului Central al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei — anunță din Beirut agenția 
palestineană de informații WAFA. 
O reuniune similară a avut loc. du
minică soara, la Damasc, in cadrul 
acesteia Consiliul Central al O.E.P. 
făcind cunoscută adoptarea unul plan 
de acțiune al organizației, in lumina 
comunicatului comun tripartit (E- 
gipt-Siria-O.E.P.) dat publicității la 
Cairo și a înscrierii problemei pales- 
tinene pe ordinea dc zi a actualei 
6csiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
Agenția WAFA informează, de 
asemenea, că Sami Attari a fost ales 
secretar general al Consiliului Cen
tral al O.E.P.

poziție concretă, ceea ce înseamnă 
menținerea sectorului public al eco
nomiei egiptene ca sector fundamen
tal al economiei naționale. Aceasta 
este cea mai bună garanție că tara 
va reuși să ducă la bun sfirșit dez
voltarea sa economică și socială.

Pe de altă parte, Uniunea Socia
listă Arabă declară că 6prijină pe 
deplin politica externă promovată 
de președintele Anwar Sadat.

La Phenian au avut loc con" 
vorbiri intre Kim Ir Sen, președinte
le R.P.D. Coreene, și Moktar Ould 
Daddah, președintele Mauritaniei, 
aflat in vizită in capitala coreeană.

Președintele P.S.D. din
B.F.G., W* Bran^l> Și-a anunțat in
tenția ca, la viitorul congres al parti
dului, ce va avea loc anul viitor, 
să-și depună din nou candidatura 
pentru această funcție.

au avut loc dumiîn Franța
nică alegeri pentru 88 locuri in Se
nat din totalul de 283 locuri. Cei 88 
de senatori au fost aleși indirect de 
către 40 857 de electori. Partidul Co
munist Francez a ciștigat incă două 
locuri, numărul total al comuniștilor 
în Senat ridicindu-se, in prezent, la 
20. Partidul Socialist a ciștigat un loc, 
avind, acum, in Senat 50 de locuri. 
Partidul Republican Independent al 
președintelui țării, Valery Giscard 
d'Estaing, a obținut trei locuri, insă 
alte partide participante la coaliția 
guvernamentală au pierdut patru 
locuri.

Senatorul Edward Ken
anunțat că nu-și va prenedy 3

zenta candidatura pentru obținerea 
învestiturii Partidului democrat la 
alegerile prezidențiale din 1976. De
cizia implică atit, funcția de preșe
dinte, dt și cea de vicepreședinte.

Extinderea colaborării 
româno-irakiene

BAGDAD 23 (Agerpres). — între
prinderea română de comerț exte
rior „Industrialexport" a semnat, la 
21 septembrie a.c., un important con
tract cu Ministerul Agriculturii și 
Reformei Agrare din Irak, pentru 
livrarea a 260 de echipamente com
plete pentru extragerea apel. Este 
al doilea lot de asemenea echipa
mente ce urmează a fi livrat agricul
turii irakiene, n cărui valoare .se ri
dică la 15 milioane dolari. Acest do
cument lărgește cooperarea in dome
niul agriculturii intre România șl 
Irak, industria românească pârtiei- 
pind la modernizarea și dezvoltarea 
acestei ramuri a economiei irakiene.

ETIOPIA

Pregătiri pentru elaborarea 
noii Constituții

ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 
Consiliul militar provizoriu al Etio
piei a anuntat constituirea unei Co
misii consultative civile însărcinate 
cu elaborarea noii Constituții etio
piene. Membrii comisiei vor fixa, de 
asemenea, modalitățile de alegere a 
unui „guvern civil popular" ce va 
înlocui, la o dată încă nefixața. ac
tualul guvern militar provizoriu.

Componenta acestui organism, ce 
va îndeplini sarcinile unei adunări 
constituante, a fost anunțată de nos
tul de radio Addis Abeba. Printre 
membrii săi figurează 17 reprezen
tanți ai ministerelor civile. 14 repre
zentanți ai provinciilor etiopiene și 
27 personalități reorezentind sindica
tele. studenții. Asociația profesorilor, 
țăranii și biserica. Viitoarea Consti
tuție va inlocui pe cea din anul 1955, 
abrogată la 12 septembrie.

Congresul medical In
ternațional 3Vind 03 tera3ticâ 
cercetarea si tratamentul in domeniul 
arsurilor și-a încheiat lucrările in 
capitala Argentinei. Au participat 800 
de specialiști din 44 de țări. Profe
sorul român dr. Agripa Ionescu a 
făcut două comunicări.

Lansări de rachete. Agcn" 
tia T.A.S.S. anunță că. in perioada 
25 septembrie — 5 octombrie, in U- 
niunea Sovietică vor fi efectuate 
lansări de rachete purtătoare spre o 
zonă din Oceanul Pacific, avind o 
rază de 50 de mile, cu centrul situat 
la 36 grade și 3 minute latitudine 
nordică si 178 grade 12 minute lon
gitudine vestică. Guvernul Uniunii 
Sovietice roagă guvernele altor țări 
care folosesc căile de comunicație 
maritime și aeriene din Oceanul Pa
cific să dispună ca navele si avioa
nele lor să nu pătrundă in zona res
pectivă zilnic intre orele 5 și 17. ora 
locală.

H murit Jacquelina Su- 
SKHH, scriitoarea americană care 
a devenit celebră prin publicarea, în 
1966, a romanului „Valea păpușilor", 
vindut in Statele Unite și peste ho
tare intr-un tiraj de 17 milioane 
de exemplare. Ea a încetat din viață 
la New York, in virstă de 53 de ani.

Dl PRETUTINDENI
• BILANȚ TRAGIC.

tre 10 000 și 12 000 de mortl, 
circa 600 000 de persoane sinis
trate (la o populat lo totală de 
2 milioane șl jumătate locui
tori), distrugerea a 80 la șută 
din Instalațiile industriale ale 
tării șl pierderea recoltei pe 
cea mal mare parte a terenului 
cultivat — iată tragicul bilanț 
al daunelor provocate in ulti
mele trei zile Hondurasului de 
uraganul „Fifi". Pierderile ma
teriale suferite sânt evaluate la 
500 milioane dolari. Corespon
denții de presă consemnează 
scene apocaliptice. Intre altele, 
incinerarea in masă a cadavre
lor. menită să evite propagarea 
epidemiilor. Mii de oameni, 
izolatf pe acoperișurile locuin
țelor inundate sau pe crengile 
copacilor, așteaptă să fie salvați 
do cele 7 elicoptere disponibile 
în întreaga țară. Uraganul a pro
vocat daune considerabile și al
tor țâri din regiune, intre care 
Mexicul șl Guatemala.

• MATERIA PRIMĂ - 
HIRTIA VECHE.
colectările de hirtie veche au 
sporit in primul semestru al 
anului ln curs cu 9,4 la sută 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut, ridicin- 
du-se la 1.34 milioane tone. In 
acest răstimp au fost importate 
și 179 000 tone deșeuri de hirtie 
— cu 7,1 la sută mai mult decit 
în primele șase luni din 1973. 
în total, fabricile de hirtie au 
avut la dispoziție 1.52 milioane 
tone deșeuri. Reprezentind 50 
la sulă din materialele prelu
crate, deșeurile au devenit cea 
mai importantă materie primă 
pentru fabricile vest-germane de 
hirtie. E.xperții — după cum 
scrie ziarul „Die Welt" — con
sideră că aceasta constituie 
doar un prim succes al intensi
ficării colectării hirtiei vechi.

• OAMENI ILUȘTRI. 
Un grup de profesori din Roma 
a avut ideea de a Întocmi un 
catalog al tuturor oamenilor 
iluștri din perioada anilor 1000 
și 1900 : . scriitori, artiști, oa
meni de stat, militari, savanți, 
juriști și medici. Pentru aceas
ta ei au consultat un număr 
impresionant dc dicționare și 
enciclopedii. în cele din urmă 
s-au oprit asupra unui număr 
de 29 771 personalități — ceea 
ce înseamnă, in medie. 33 oa
meni de seamă în fiecare an. 
Pe această listă, în mod fatal 
arbitrară, cel mai fecund răs
timp ar fi fost veacul al XIX-lea, 
care a dat 12 635 oameni iluștri.

• „CELE TREI INIMI" 
IN BOXA ACUZAȚILOR. 
In curind, tribunalul din Mons 
(Belgia) va judeca un caz care 
a făcut mare vilvă : „răpirea" 
studentei Carmen Deverchin, de 
19 ani. Acuzații ? Trei frați pe 
nume Melchior, organizatori ai 
unui fel de sectă religioasă, de
numită „Cele trei inimi". „Con- 
vertiților", intre care și studen
ta. li se promitea... fericirea în 
schimbul cedării întregii averi 
„comunității" — in fapt „Celor 
trei inimi". Și pentru ca aface
rea să fie și mai rentabilă, secta 
a pus pe piață un produs diete
tic — ,,Pinto", recomandat ca 
remediu la mai toate bolile — 
de Ia constipație la cancer. In 
ciuda faptului că autoritățile 
oompetente din Franța, unde-și 
avea sediul firma producătoare, 
il interziseseră. „Pinto" con
tinua să se vindă bine în di
ferite țări ale Pieței comune. 
Credulii plăteau, „Cele trei 
inimi" făceau parale. Pină cind 
o serie de victime au început 
să-și manifeste indignarea, 
cerind pedepsirea vinovaților.

DE LA CORESPONDENȚII NQȘTRI :

roma Probleme economlco- 
sociale acute la ordinea zilei

Vacanța politică italiană, cea mai 
scurîâ și mai neliniștită din ultimii 
30 de ani — cum se exprima „Cor- 
riere della Sera" — s-a încheiat 
Principalele personalități din guvern, 
precum și conducerile partidelor po
li:: ce au început examinarea „proble
melor toamnei", care se prevede a 
fi una dintre cele mai „calde". Cnes- 
tiunea principală care concentrează 
atenția întregii opinii publice o con
st ::uie evoluția situației economice, 
generatoare de numeroase „semnale 
de alarmă". „Italia — arăta nu de 
mult premierul Mariano Rumor, in
tr-un interviu acordat revistei „E- 
poca" — traversează una din cele 
mai dificile și mai delicate perioade 
ale dezvoltării sale ca urmare, în
deosebi. a situației dificile pe care 
o cunoaște economia țării". După 
cum este știut, deficitul balanței ita
liene de plăti a atins cifra record 
de 3 060 miliarde de lire. In primele 
șapte luni ale acestui an, deficitul 
nu numai că nu s-a redus, ci, dim
potrivă. a depășit cu 1500 miliarde 
lire nivelul înregistrat in 1973. Dună 
estimările Ministerului Comerțului 
Exterior, prin persistența actualelor 
condiții, deficitul balanței de plăți 
tinde să se dubleze pină in decem
brie 1974. Potrivit statisticilor C.E.E., 
Inflația a înregistrat rata cea mai 
ridicată in rindul țărilor vest-euro- 
pene, Italia situindu-se. din acest 
punct de vedere, pe locul al doilea 
in lume, după Japonia.

Lira se află, la rindul său. Intr-un 
continuu proces de depreciere față 
de celelalte monede occidentale. Zia
rele remarcau recent că de la mij
locul anului 1970 și pină in prezent 
puierea de cumpărare a lirei a scă
zut cu aproape o treime — respectiv 
31,83 la sută. Cit privește creșterea 
costului vieții, ultimele date pu
blicate de Institutul central de 
sv.’u-tică arată că in perioada au
gust 1973 — august 1974 indicele aces
tui cost a crescut cu 21.2 la sută. In
troducerea controlului generalizat al 
preturilor n-a dat. după cum 6-a 
co-stata', rezultatei** scontate.O parte a dificultăților pe care le 
cunoaște in prezent economia italia-
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nă iși au sursa, fără îndoială, în cri
za energetică. Dar nu este vorba nu
mai despre aceasta. Așa cum arăta 
primul ministru. Italia consumă 
mai mult decit produce. iar o 
mare parte din ceea ce se produce 
este destinată acoperirii importurilor, 
nu numai de materii prime, dar și 
de produse alimentare. în sfirșit, 
este vorba de faptul, evidențiat nu 
o dată de reprezentanții partidelor de 
stingă, in frunte cu P.C.I.. că 
actualul curs de dezvoltare economi
că și socială a țării nu satisface 
interesele largi ale ciasei muncitoaie, 
ale marii majorități a poporului ita
lian.

In dorința de a „contracara" fie și 
partial dificultățile din economie, gu
vernul a adoptat in ultimele luni o 
serie de măsuri de limitare a im
porturilor și creditelor, care au cul
minat cu noul pachet de taxe și 
impozite aprobate la mijlocul lunii 
trecute de parlament. Aceste măsuri, 
și in special noile taxe și impozite, 
ca, de pildă, cele asupra benzinei și 
mașinilor, taxele pe valoarea adău
gată la o serie de produse considera
te a nu fi de primă necesitate, noul 
impozit pe veniturile persoanelor fi
zice ?i juridice și altele de acest gen, 
care in totalitatea lor trebuie să du
că la obținerea de către stat a circa 
3 mii de miliarde de lire numai in
tr-un singur an, sint destinate să 
contribuie la o oarecare diminuare a 
deficitului balanței de plăți, precum 
și la limitarea intr-o oarecare mă
sură a efectelor inflației. Aceluiași 
scop ii servește și recentul împru
mut pe care guvernul italian l-a so
licitat recent Germaniei occidentale.

In același timp insă se apreciază că 
perspectivele continuă să rămină în
grijorătoare. mai ales in ceea ce pri
vește producția si ocuparea forței de 
muncă. Este adevărat că. in ulti
mii ani. Italia a înregistrat unul dih 
cele mal înalte ritmuri de creș
tere a producției industriale in 
rindul țărilor occidentale si că 
acest ritm susținut 6-a men
ținut chiar și in prima ju
mătate a acestui an. în ultimele luni 

însă, in numeroase industrii, ca, de 
pildă, cea a automobilului, construc
țiilor, industriei textile s-au înregis
trat numeroase dificultăți, zeci și su
te de fabrici, mai ales mici și mijlo
cii, dind faliment. Ministrul muncii, 
Gino Bertoldi, aprecia recent că la 
6firsitul acestei toamne s-ar putea 
ajunge la circa un milion de șomeri. 
Crește pe zi ce trece lista firmelor și 
grupurilor industriale care au tre
cut la reducerea săptăminii de lucru 
la 24 de ore, cu reducerea corespun
zătoare a salariilor. Această situație 
determină intensificarea acțiunilor de 
luptă ale clasei muncitoare, hotăritâ

ankara Criza de guvern
Destrămarea coaliției dintre Parti

dul republican al poporului (P.R.P.), 
de orientare social-democrată, și 
Partidul islamic al salvării naționale 
(P.S.N.), intervenită după șapte luni 
și jumătate de funcționare, a pus 
din nou Turcia in fața unei crize 
guvernamentale dificile — apreciază 
cercurile politice din Ankara.

Semnele „crizei de încredere" între 
cei doi parteneri fuseseră dezvăluite 
public de premierul Biilent Ecevit, 
incă din luna mai, după ce un nu
măr important de deputati ai P.S.N. 
se raliaseră opoziției pentru modifi
carea substanțială a proiectului gu

vernamental de amnistie generală. In 
pofida consensului realizat atunci cu 
privire Ia continuarea coaliției, di
sensiunile s-au manifestat mai de
parte, îndeosebi sub forma boicotă
rii de către deputății partidului isla
mic a ședințelor Medjlisului (parla
mentul) sau ale Consiliului de Mi
niștri, fapt ce a împiedicat adoptarea 
unor importante măsuri înscrise in 
programul guvernamental în dome
niile economic și social. „Colabora
rea a devenit imposibilă" — potrivit 
unei declarații recente a primului 
ministru — ln urma pozițiilor extre
miste exprimate public de Necmettin 
Erbakan, liderul P.S.N., după declan
șarea crizei cipriote. Acesta s-a pro
nunțat deschis pentru Împărțirea sau 
ocuparea integrală a Ciprului, fapt 
dezaprobat atit de președintele Ko- 
rtitUrc, cit și de conducătorii tuturor 

să-și apere drepturile sale vitale. 
Numai în ultimele zile s-au aflat Ln 
grevă muncitorii metalurgiști de la 
Bergamo și Brescia, lucrătorii din 
principalele porturi, cei din indus
tria alimentară și din alte sectoare. 
Apărarea puterii de cumpărare a 
salariilor, a locurilor de muncă, lup
ta contra creșterii continue a costu
lui vieții, pentru inițierea unui nou 
tip de dezvoltare economică și socia
lă reprezintă obiective majore ale 
celor mai largi pături ale maselor 
muncitoare.

Radu BOGDAN

celorlalte partide reprezentate în 
Medjlis.

Demisia cabinetului a readus in 
actualitate aproape toate elementele 
rezultate după alegerile din octom
brie 1973, cind nici un partid nu a 
întrunit majoritatea necesară formă
rii unui guvern monocolor și cind, 
datorită deosebirilor dintre progra
mele acestora, au fost necesare o 
sută de zile pentru constituirea unei 
coaliții. Experiența acumulată in cele 
11 luni care au trecut de la alegeri 
l-a determinat pe premierul desem
nat, Biilent Ecevit, să prefere soluția 
creării unui „cabinet al alegerilor" — 
cu convingerea că numai un nou 
scrutin ar putea genera o formulă 
de guvernare stabilă. Dar primele 
consultări purtate pe această temă cu 
liderii celorlalte partide au pus in 
evidență, din nou, vederi deosebite. 
Suleyman Demirel, președintele Par
tidului justiției, și Turhan Feyzioglu, 
președintele Partidului republican al 
încrederii, au declarat că alegerile nu 
ar rezolva nici una dintre probleme
le Turciei. Or. potrivit Constituției 
turcești, devansarea alegerilor nu 
poate fi hotărltă decit de Medjlis.

în aceste condiții — scrie ziarul 
„Milliyet" — conjunctura politică din 
țară rămine acută și complexă. In 
același timp se consideră ca evident - 
că normalizarea situației politice este 
cerută de însăși necesitatea stabilirii 
unui dialog constructiv in problema 
cipriotă.

Ion BADEA J

Bruxelles. Demonstrație a fermierilor belgieni în fața sediului C.E.E., în 
semn de protest împotriva deciziilor adoptate de miniștrii agriculturii din 

țârile Pieței comune

Festivalul 
ziarului „Akahata"

TOKIO 23 (Corespondență de la 
P. Diaconu). — în zilele de 22 și 23 
septembrie, in parcul Tama, din a- 
propierea capitalei japoneze, s-a 
desfășurat al XVI-lea festival al 
ziarului „Akahata", organ central al 
Partidului Comunist din Japonia. La 
deschiderea festivalului au fost pre- 
zenți Sanzo Nosaka, președintele 
C.C. al P.C.J., Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Tetsuzo Fuwa, șef al Secretariatului. 
Au participat peste 40 000 de per
soane.

A fost prezent ambasadorul român 
la Tokio. Nioolae Finanțu.

Mitsuhiro Kaneko, membru al 
Prezidiului permanent al C.C. al 
P.C.J., șef-adjunct al Secretariatului, 
a rostit o cuvintare, exprimind mul
țumiri sprijinitorilor partidului pen
tru aportul la avansul realizat de 
P.C.J. in ultimul an și a chemat la 
obținerea de noi succese de către 
P.C.J. și forțele progresiste unite in 
alegerile viitoare. El a . subliniat 
succesele înregistrate de ziarul 
„Akahata". creșterea tirajului aces
tuia (la 600 000 exemplare zilnic și 
2,2 milioane duminica).

Participant» la festivalul ziarului 
„Akahata" au fost salutați de gu
vernatorul orașului Tokio. Ryokichi 
MLnobe.

Sărbătoarea ziarului 

„Rude Pravo"
PRAGA (Corespondență de 

la C. Prisăcaru). — Deve
nită tradițională, sărbătoarea 
ziarului „Rude Pravo", orga
nul C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, care coincide cu Ziua 
presei, radiodifuziunii și tele
viziunii cehoslovace, s-a des
fășurat, simbâtă și duminică, 
in parcul de cultură și odihnă 
„Julius Fucik" din Praga, pre
cum și la Bratislava șl in prin
cipalele centre regionale din Ce
hia, Moravia și Slovacia. Pro
gramele culturale și distractive, 
manifestările sportive au atras 
un numeros public.

Duminică după-amlază, in ca
drul manifestării publice din 
parcul „Julius Fucik", rc- 
dactorul-șef al ziarului „Rude 
Pravo", Miroslav Moc, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C.C., 
a evocat drumul glorios străbă
tut in cei 54 de ani de apariție 
a organului central al partidului 
comunist, lupta dirză dusă in 
anii ilegalității și ocupației fas
ciste, relevind sarcinile noi, de 
mare răspundere, puse in fața 
lui „Rude Pravo", a întregii 
prese cehoslovace de opera de 
edificare a societății socialiste, 
de înfăptuirea politicii Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia.

• PERDEA FORESTIE
RĂ ÎMPOTRIVA SAHA- 
REI. în Algeria va fi creat un 
„val verde" Împotriva SahareL 
Este vorba despre o,perdea fo
restieră, lungă de aproximativ 
1 400 și lată de circa 20 de kilo
metri, a cărei creare a și în
ceput in regiunile sudice, de 
stepă, ale tării. Potrivit planu
lui, anual vor fi plantați apro
ximativ 100 000 de arbori — 
eucalipți și conifere. In afara 
faptului că perdeaua va împie
dica înaintarea maselor de ni
sip spre nord, ea va contribui 
și la combaterea secetei si pro
tejarea mediului înconjurător.

• ZOOLOGICĂ. Un e- 
vadat cu semnalmentele „mătă
hălos, brun, virstă mijlocie" a 
stirnit panică la Hamburg. în
treaga politic amorașului han
seatic, întărită de pichete de 
jandarmi și de grăniceri, a fost 
pe urmele evadatului care răs
punde la numele generic de.„ 
Moș Martin, pensionar al gră
dinii zoologice. Deși ă. alertat 
două milioane de oameni, el nu 
a făcut nimănui nici un rău. 
Mai ciudat este faptul că el a 
fost semnalat in puncte diame
tral opuse ale orașului la inter
vale atit de scurte de timp, in
cit ar presupune deplasarea cu 
mașina...

• PE DEASUPRA VUL
CANILOR. Tinărul francez 
Alain Guillou și-a prbpus să 
contemple de sus cei mai ce
lebri vulcani italieni. Agățat de 
un zmeu confecționat din mate
rial plastic cu armătură meta
lică, el s-a lansat, de la 2 500 
metri altitudine, de pe panta 
unui munte învecinat cu Etna. 
Exploatind curenții de aer, el a 
fost imediat ridicat deasupra 
craterului celebrului vulcan 
(3 600 m înălțime). 45 de minu
te a durat planarea. Nu au lip
sit desigur emoțiile : un curent 
puternic a prins zmeul, smul- 
gindu-1 de sub controlul teme
rarului zburător. A aterizat to
tuși cu bine. Ceea ce se poate 
spune că i-a dat „noi aripi" : 
pentru sfirșitul lunii, el și-a 
propus survolarea Vezuviului.
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