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Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor programatice ale Congresului partidului
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Președintele
Nicolae Ceausescu a primit

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți dimineață, pe Na
hum Goldmann, președintele Con
gresului Mondial Evreiesc, aflat In-

particulară In tara noas*tr-o vizită 
tră.La Întrevedere a participat Ar
mând Kaplan, director al Departa
mentului relații internaționale al 
Congresului Mondial Evreiesc.

IN CONDUCEREA ORGANIZAȚIILOR
DE PARTID - CEI MAI BUNI

Tirgu-Mureț i construcții noi îmbogățesc peisa|ul urbanistic al Înfloritorului municipiu
Foto 1 8. CristianDINTRE CEI MAI BUNI COMUNIȘTI!

în întreaga Liră se desfășoară in 
aocste zile intense pregătiri in ve
derea marelui forum ai comuniști
lor de la 25 noiembrie — Congresul 
al Xl-lea al partidului. In între
prinderi, unități socialiste din agri
cultura. instituții, școli, universi
tăți. uniuni do creație au loc 
adunările generale de dări de sea
mă și alegeri ale organizațiilor de 
bază, cărora le succed conferințele 
pentru dări de seamă și alegeri ale 
comitetelor de partid pe întreprin
deri și de la sate — principalul ca
dru in care membrii de partid 
participă la dezbaterea proiectelor 
ce Program și Directive, a Tezelor 
C.C. al F.C..R. pentru Congresul al 
XI-. Sint o trăsAIurâ esențială și 
o caracteristică majoră comună a 
tuturor adunărilor ce au avut loc 
aprobarea unanimă, afirmarea ade
ziunii depline față de aceste docu
mente istorice, concomitent cu an- 
c-iiarr.entnl ferm de a traduce in 
viață obiectivele prevăzute, sarcini
le ce revin fiecărui colectiv.

în cadrul general al pregătirilor 
pentru Congresul partidului au o 
deosebită însemnătate orientările 
fundamentale, sarcinile și indicații
le cuprinse in cuvintările rostite dc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
timpul recentei vizite de lucru in 
județele Covasna, Hunedoara, 
Alba și Sibiu. Expresie a practicii 
s stematice a dialogului dintre 
partid și masele largi ale celor ce 
muncesc, înrădăcinată ca metodă 
cur- nte a activității de conducere, 
vizita și cuvintările rostite de 
secretarul general al partidului 
au prilejuit o amplă si pro
fundă analiză a problemelor sc-

tuale și de perspectivă ale vieții 
cconomico-sociale si politice, făcu
tă tocmai prin prisma apropierii 
Congresului partidului, in lumina 
sarcinilor și obiectivelor proiecte
lor de Program și de Directive. In 
acest context au o importanță de-

nelor conducătoare ale organizații
lor respective, precum și a delega- 
ților pentru conferințele organiza
țiilor de partid superioare, desem
narea delegatilor pentru Congres si 
a candidaților pentru organele su
perioare, inclusiv Comitetul Cen

„Trebuie să asigurăm desfășurarea adunărilor de 
partid în cit mai bune condiții și alegerea in condu
cerile organizațiilor de bază, orășenești, in comitetele 
de partid din întreprinderi, in comitetul județean a 
celor mai buni dintre cei mai buni comuniști. Nu nu
mai comuniștii, ci toți oamenii muncii sint interesați — 
și trebuie să vegheze — ca acei ce vor fi aleși să fie 
dintre cei mai destoinici, mai fermi și mai hotărîți 
luptători pentru înfăptuirea Programului partidului".

NICOLAE CEAUȘESCU

osebită indicațiile privind desfășu
rarea adunărilor de partid, incit a- 
ccstea să constituie autentice școli 
de educație comunistă, de ridicare 
a nivelului politic și ideologic al 
membrilor de partid, de creștere 
a combativității și exigenței revo
luționare și de îmbunătățire a tu
turor laturilor activității organelor 
ți organizațiilor de partid.

După cum se știe, una din sarci
nile adunărilor și conferințelor de 
partid o constituie alegerea orga-

trai. Acesta reprezintă un eveni
ment de covirșitoare însemnătate 
in viața partidului și, ținind seama 
de rolul partidului ca forță condu
cătoare a poporului, in viața poli- 
tico-socială a țării, un amplu pri
lej de manifestare a democrației 
Interne de partid și a spiritului de 
responsabilitate comunistă, care do- 
bîndesc in prezent semnificații de
osebite.

Se poate, desigur, pune întreba
rea : care sint aceste semnificații,

din ce decurge insistența deosebi
tă. accentul puternic pus de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pe „ale
gerea celor mai buni dintre cei mai 
buni comuniști** ?

Alegerea celor mal buni comu
niști in organele conducătoare ale 
partidului constituie o necesitate 
obiectivă, căci această acțiune tre
buie privită in strinsă și organică 
legătură cu ansamblul obiectivelor 
politlco-ideologice, economice și 
organizatorice ale partidului, prin 
prisma nemijlocită a documen
telor care vor fi supuse a- 
nrobării Congresului, a proiecte
lor de Program si de Directive, 
a Tezelor C.C. al P.C.R. Nece
sitate obiectivă, intrucît Programul 
și Directivele ce vor fi adoptate de 
Congresul partidului prevăd sarcini 
de o asemenea complexitate, am
ploare și importanță incit realizarea 
lor presupune, ca un imperativ ab
solut, ca in fruntea organelor și or
ganizațiilor de partid, care vor 
purta întreaga răspundere a rea
lizării acestora, să se afle oameni 
ce imbină realmente calitățile po
litice. morale și profesionale, de
votamentul față de partid cu ab
negația revoluționară, corectitudi
nea cu înalta competență, pricepe
re și pregătire profesională. Ale
gerea unor asemenea tovarăși in 
fruntea tuturor organizațiilor de 
partid va constitui o garanție certă 
a traducerii in viață cu-succes a 
prevederilor Programului și Direc
tivelor; — așa cum. dimpotrivă, 
orice „rabat" făcut exigențelor ac
tuale, principialității comuniste nu

MAREA ÎNTRECERE

SOCIALISTĂ ÎN CINSTEA

CONGRESULUI

materialelor de construcții

25 DE NOI OBIECTIVE

(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderea de mașini grele Bucu
rești : echipa maistrului ION GHERA 
verified montajul paletelor la rotorul 

turoinei de 330 MW

Șl CAPACITAJI

ÎN PRODUCȚIE
în cele aproape nouă luni care au 

trecut din acest an, in sectorul In
dustriei materialelor de construcții 
au fost puse in funcțiune 25 de noi 
combinate, fabrici și secții principale, 
care asigură un spor anual al pro
ducției de circa 15 la sută. Dintre 
obiectivele înscrise in planul con
structorilor au fost finalizate, printre 
altele, întreprinderile de produse ce
ramice de la Iași. Cluj și Doiceșli, 
care vor livra economiei naționale și 
pentru export 400 000 mp gresie, 30 
milioane bucăți zidărie și 20 milioa
ne țigle. Totodată, au început să pro
ducă Fabrica de materiale de con
strucții din Odobești și cea de tuburi 
din fontă pentru instalații sanitare 
din Ploiești, iar întreprinderea din 
Vașcău realizează o producție anuală 
de 25 000 tone mozaic. Ca rezultat al 
înfăptuirii programului de investiții, 
industria materialelor de construcții 
din România se situează printre 
cele mai dinamice ramuri ale econo
miei naționale. Numai in acest an se 
estimează ca valoarea producției 
globale să fie cu circa 60 Ia sută mai 
mare, comparativ cu realizările anu
lui 1970.

(Agerpres)

Foto : E. Dichlseanu
Creații artistice întemeiate

MURES Rodnicia
muncii înfrățite

Stadiul lucrărilor
agricole de toamnă

în întreaga țară vremea este pri
elnică stringerii recoltei și bunei 
desfășurări a insâmințărilor de 
toamnă. Din datele centralizate 
marți dimineața la ministerul de 
resort rezultă că floarea-soarelui a 
fOEt recoltate de pe aproape trei pă
trimi, sfecla de zahăr de pe 25 la 
sute. iar cartofii d- pe 61 la sută 
din suprafețele cultivate. Porumbul 
a f . : cules de pe suprafețe mai 
mari in unitățile agricole coopera- 
t-s’ - din județele Dolj, Olt, Teleor
man, Tulcea și Mehedrnți.

Pină in prezent au fost insămin- 
ț.-.te cu diferite culturi 18 la sută 
din suprafețele planificate. 
toamnă, bunăoară, a fost 
In proporție de 56 la sută 
tățile agricole cooperatiste 
dețul Galați și de 23—30 la sută de 
cele din județele Vrancea, Suceava, 
Eacău și Botoșani.

Griul d** 
semănat 

in uni- 
din ju-

(Agerpres)
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Omul - 
munca - etica 
și echitatea 

socialistă

pe cunoașterea adîncă a vieții
Nu cred că este ceva mai pasio

nant decit urmărirea, prin propria 
noastră devenire, a ceea ce am fost, 
a ceea ce sin tem sau vom fi ca oa
meni și neam, și nimic nu oglin
dește cu mai multă forță această 
metamorfoză umană — ca arta. Dar 
arta este nu numai mărturie, sim
plă proiecție a prezentului peste 
timp. Arta poate fi — iar in con
cepția partidului nostru ea trebuie 
să fie — un participant la efortul 
general de edificare a noii societăți: 
evident, o participare cu mijloace 
și obiective specifice, a cărei în
semnătate este relevată in proiectul 
de Program al P.C.R. prin sublinie
rea rolului artei in procesul de for
mare a omului nou. in afirmarea 
concepției înaintate despre lume și 
viață.

Puterea de influențare a conști
ințelor — proprie artei — a fost 
Întotdeauna uriașă. Pentru a fi pu
să in valoare — in folosul societă
ții, al omului însuși — această pu
tere de inriurire trebuie să acțio
neze in cimpul de forță al dezvol
tării sociale, in concordanță cu 
idealurile de progres ale poporului. 
Aici este vorba despre talent, dar 
in egală măsură este vorba despre 
poziția creatorului de artă față de 
realitate și față de aspirațiile se
menilor săi — e vorba despre con
știința artistică. Prin ansamblul 
prevederilor sale, prin perspectiva 
pe care o deschide asupra drumului 
României spre comunism — pro
iectul de Program solicită in cel 
mai înalt grad conștiința artiștilor, 
chemați să oglindească și să spri
jine giganticul efort creator al po
porului nostru, angajat de realiza
rea politicii Partidului Comunist 
Român. îndemnurile pe care parti
dul le adresează — in cuprinsul a- 
cestui document — nemijlocit slu
jitorilor artei românești au o rezo
nanță profundă in conștiințele noas-

tre, sint o expresie a demnității ar
tistului epocii socialiste, a rolului 
său in desfășurarea proceselor re
voluționare ale acestui ev de mari 
împliniri.

De aceea, cu atit mai mult, as
tăzi, prin conștiință artistică se în
țelege dinlr-o dată cunoaștere, răs
pundere și angajare.

Fără capacitatea de a citi corect 
sensurile realităților istorice și fără

dovezi de atașare, de generoasă 
forță a talentului și desfășurării de 
viziuni artistice (cum a fost cea de
dicată luptelor petroliștilor și cefe
riștilor sau anului revoluționar 
1048), li s-au adăugat recent expozi
țiile deschise in județele țării in 
cinstea celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării, precum și vasta expoziție 
omagială de la Dalles.

Eficiența socială — asupra căreia

să si amplifice ecoul in constiioie
implicarea adincă, pasionată în lu
mea prefacerilor sociale, nu se poa
te găsi limbajul comun al aspira
țiilor și simțirii maselor largi an
trenate intr-un efort comun spre 
România de miine.

Artiștii plastici știu — privind 
prevederile proiectului de Program 
al partidului, alături de oamenii 
muncii de orice profesiune — că 
perspectiva evoluției societății noas
tre, socialiste, proiectată peste de
cenii, aduce certitudinea unor mă
rețe realizări materiale și nevoia 
împlinirii spirituale și etice in care 
arta are o misiune de seamă. Obli
gația unei participări directe, coor
donate spre țelul comun purtind că
tre viitor cele mai nobile sensuri 
ale tradiției și calităților noastre 
artistice, este învestitura cu care 
arta noastră pășește pragul celui 
de-al patrulea deceniu de la eli
berare.

Expozițiilor din ultimii ani, ample

se insistă in proiectul de Program 
— este desigur o problemă ce nu 
stă numai in miinile artistului. Coo
perarea mai deplină a tuturor fac
torilor cu responsabilități in dome
niul educării socialiste a maselor — 
inclusiv al educării estetice — cre
dem că este o necesitate care ușu
rează receptarea corectă, pe fondul 
de stimă și justă apreciere a valorii 
artistice.

Acest fond al încrederii in artă, 
in puterea ei de transfigurare și 
e.noționare, fără de care munca ar
tistică e greu de imaginat — există, 
și este meritul partidului nostru, 
care odată cu noul avint economic 
proclamă împlinirea multilaterală a 
personalității umane, promovarea 
umanismului socialist prin efortu
rile comune ale presei și criticii cu 
rol educativ, militant, care descătu
șează capacitatea creatoare a fie
căruia.

Cunoașterea adîncă a vieții, a

realităților umane este baza muncii 
de creație.

Astăzi creația înseamnă nu nu
mai competență profesională și ta
lent, ci mai ales relația permanen
tă cu iot ceea ce atinge suflul vital 
al prefacerilor esențiale ale omului, 
ale societății.

Schemele închise, insulare — dez
voltate intr-o logică ingustă și inu
tilă de unii artiști de pe diferite 
meridiane — au devenit desuete. 
Cooperarea, participarea artei, prin 
modalitățile sale specifice, la pro
cesele esențiale ale vieții sociale, 
prin emoția care naște emoție, prin 
frumosul care propagă frumosul, 
prin legea muncii ca singura cale 
spre înaltele cote ale valorii' etice 
și artistice, asigură condiția de o- 
portunitale a imaginii de artă con
temporană.

Știu că Uniunea artiștilor plastici 
se străduiește prin mijloacele sale 
să intensifice contactul artei de ca
litate cu oamenii muncii, să dezvol
te rețeaua de expoziții și galerii 
care să aducă obiectul de artă in 
casa fiecăruia.

Știu că artiștii plastici poartă cu 
tot mai adincă răspundere civică 
penelul sau dalta.

Influențarea conștiinței, făurirea 
personalității umane multilaterale 
nu pol fi realizate insă decit 
prin existența acelei conștiințe ar
tistice care presupune rigoare in
terioară și consecvență, prin arta 
născută din crezul fierbinte, din în
crederea in viitorul României noas
tre.

Participarea artei plastice — ca 
și a celorlalte domenii ale creației 
— la programul desfășurat al țării 
va dovedi că avem aceste valori ale 
sDiritului, talente care vor putea 
semna prin onera lor in cartea de 
aur a culturii noastre socialiste.

Ion SĂLIȘTEANU J

Industria județului 
Mureș a obținut si in 
acest an — prin mun
ca rodnică, înfrățită a 
oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, ger
mani și de alte na
ționalități — succese 
remarcabile In lupta 
pentru realizarea mai 
devreme a sarcinilor 
cincinalului. Tovară
șul Ioan Benko, se
cretar al comitetului 
județean de partid, a- 
Drecia că. in trei ani 
si opt luni — fată de 
prevederile . cincina
lului — s-a înregistrat 
un spor absolut, peste 
plan, dc 2.6 miliarde 
lei la producția globa
lă industrială, iar a- 
vansul obținut pe an
samblul industriei mu
reșene in îndeplinirea 
cincinalului se ridică 
la 90 dc zile. Pină 
acum. 20 de întreprin
deri industriale si uni
tăti economice au a- 
nunțat înfăptuirea sar
cinilor pe 4 ani din 
cincinal, iar 6 unităti 
— realizarea integra
lă a cincinalului. De 
asemenea, incă din 
luna trecută. 11 între
prinderi si-au ono
rat angajamentul a- 
nual. sporindu-1 sim
țitor în intimpinarea 
celui de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R.

Ca pretutindeni în 
țară, colectivele între
prinderilor industria
le din județ mun
cesc cu dăruire și 
pasiune pentru ca, 
in cinstea marelui fo
rum al comuniști
lor, să înscrie în în
trecerea socialistă cit 
mai multe succese 
de prestigiu. Au fost 
găsite 
valoare 
interne 
rit continuu 
muncii. Pe 
bază, in industria mu
nicipiului Tg. Mureș 
productivitatea muncii 
a crescut, in acest an. 
cu 39 la sută față de 
anul 1970 — am reți
nut din discuția cu 
ing. Somodi Adalbert, 
secretar al comitetu
lui municipal de par
tid. Colectivele de în
treprinderi din muni
cipiu au obtlnut in 
plus, pină acum, peste

Și 
noi 

care

puse in 
rezerve 

au spo- 
rodnicia 
această

sarcinile cincinalului, 
o producție suplimen- 
tară de circa 500 mi
lioane lei. Eroul Mun
cii Socialiste, ins. Ioan 
Florea, directorul în
treprinderii de prelu
crarea lemnului „23 
August**, unitate care 
la 11 iulie a.c. și-a 
realizat planul pe 4 
ani din cincinal, ne 
relata :

— Nivelul planificat 
al productivității mun
cii pentru anul 1975 
l-am atins si depășit. 
Comparativ cu preve
derile cincinalului, in 
întreprindere se 
realiza, in plus, o pro
ducție de peste 300 mi
lioane lei. Cincinalul îl 
vom termina in 4 ani 
?i 3 luni, avînd de a- 
cum un avans de 173 
de zile. Autor al a- 
cestor împliniri : între
gul colectiv din care 
face parte si maistrul 
sculptor Ludovic Ta
nias, Erou al Muncii 
Socialiste.

Se remarcă prin rea
lizările deosebite ob
ținute și colectivul 
de la „Electromures”. 
Gheorghe Scridon, se
cretar al comitetului 
de partid, și ing. loan 
Oltean, director, ne 
spuneau că, in între
cerea socialistă, colec
tivul unității arc un 
avans de 130 de zile 
față de sarcinile cin
cinalului, ceea ce dă 
garanția că, pină la 
sfirșitul anului 1975, se 
va obține o producție 
suplimentară de peste 
750 milioane lei ; peste 
60 la sută din volumul 
producției o reprezin
tă produsele noi sau 
modernizate. In acest 
an, exportul — in 
15 țări — este de 60 de 
ori mai mare decit in 
1971. Angajamentul co
lectivului întreprinde
rii : pină la deschi
derea lucrărilor Con
gresului al Xl-lea, pla
nul pe 197-1 să fie în
deplinit !

La sfirșitul lunii tre
cute, colectivul între
prinderii „Metaloteh- 
nica“ a consemnat — 
peste angajamentul a- 
nual la producția glo
bală — 2,3 milioane 
lei. ceea ce l-a stimu
lat să-și suplimenteze 
angajamentul cu incă

va

4 milioane lei. Sarci
nile cincinalului vor fi 
realizate de colectivul 
nostru in trimestrul 
I 1975, aprecia tov. 
Kiss Albert, directorul 
întreprinderii.

...Icrnut, puternic Iz
vor de energie elec
trică. De la ing. Vio
rel Cerghizan. directo
rul Întreprinderii e- 
lectrocentrale Mureș, 
am aflat că, in opt luni 
si jumătate a.c.. co
lectivul întreprinderii 
a furnizat. Dește plan, 
circa 300 milioane ki- 
lowați-oră și a econo
misit 2 300 tone com
bustibil 
Sarcinile
se vor .__  __
în 4 ani și cinci luni.

Ajungem intr-un alt 
centru industrial 
județului : -----
în 8 luni din acest 
an. la 
chimic 
nut cele __  ___
producții suplimentare 
de cind există unitatea. 
Aici. din angaja
mentul anual — 22 
milioane lei producție 
globală — oină acum 
s-au realizat peste 16 
milioane lei si aceasta 
numai pe seama creș
terii productivității 
muncii. Rezultatele do- 
bindite dau garanția 
câ prevederile planu
lui pe 1974 vor fi în
deplinite mai devreme 
cu 17 zile.

Cu succese deosebi
te intimpină Con
gresul partidului si 
oamenii muncii din 
Sighișoara. Patru uni
tăți au îndeplinit de 
pe acum planul pe 4 
ani din cincinal : în
treprinderea de stofe, 
tesătoria de bumbac, 
tesătoria de mătase si 
întreprinderea de sti
clărie și faianță,, iar 
fabrica de confecții 
„Tirnava** — planul 
pe întregul cincinal, 
la data de 30 aprilie 
a.c.

...Toate acestea sint 
dovezi elocvente ale 
hărniciei și priceperii 
oamenilor muncii din 
industria mureșeană, 
hotăriți să intimpine 
Congresul al Xl-lea al 
partidului cu noi fapte 
Și izbînzi de seamă.

conventional, 
cincinalului 

îndeplini aici

—...... al
Tirnăveni.

combinatul 
s-au obti- 

mal mari

Sever UTAN

Cu phnul pe 9 luni realizat
• Hidrocentrala „Porțile de Fier“ 

a atins, marți, cotele finale de plan 
pe trei trimestre. Este un rezultat 
al preocupării energeticienilor pen
tru folosirea cu indici superiori a 
hidrogeneratoarelor și corelarea ca
pacității instalațiilor cu potențialul 
energetic al Dunării. Succese ase
mănătoare au raportat si colecti
vele termocentralelor Ișalnița-Cra- 
iova si Govora-Vilcea. Pe această 
bază, cele trei puternice unităti e- 
nergetice din Oltenia vor produce 
peste olan, pină la sfirsitul lunii 
septembrie. 125 milioane k\Vh. can
titate superioară celei înscrise in 
angaiamentele colectivelor de aici.

(Agerpres)

al Xl-lea Congres al partidului. 
Pină acum, colectivele din 15 uni
tăți economice importante — intre 
care minerii din Valea Jiului, de 
la Barza si din munții Poiana 
Ruscăi, colectivul fabricii „Refrac- 
tara“-Baru Mare. întreprinderii ju
dețene de industrie locală Deva 
și altele — au îndeplinit sarcinile 
de plan pe 3 trimestre ale anului.

• DEVA (Corespondentul „Scin
teii**. Sabin lonescu). — In aceste 
zile de entuziastă Întrecere, oa
menii muncii din industria județu
lui Hunedoara raportează noi suc
cese obținute in cinstea celui de

• ALBA IULIA (Corespondentul 
..Scinteii", Ștefan Dinică). — Pină 
in prezent. 12 întreprinderi indus
triale din iudetul Alba au rapor- 
tat incțenlinirea planului de produc
ție ne 3 trimestre ale acestui an, 
prellmlnînd obținerea unei produc
ții suplimentare de peste 50 mili
oane lei. Printre aceste unităti se 
numără I. M. Baia de Arieș. I.F.E.T. 
Sebeș. ..Căprioara“-Sebcș. C.P.L. 
Blaj. I.P.B. Aiud. „Ardeleana1* și 
U.U.M.R. Alba Iulia.
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CUM SE DESFĂȘOARĂ RECOLTAREA Șl DEPOZITAREA CARTOFILOR
SUCEAVA

Pină la 10 octombrie 
toată producția 

in depozite
Județul Suceava este cel mal mare 

producător de cartofi d.n tară. su
prafața cultivată depășind 21 <*K) ba. 
Aorccundu-se câ temperaturile «că
zute sau ploile de toamnă îsi fac a- 
pantia. de regulă, după data de 1 
octombrie. s-n hotărit ca in acest an 
strinsul cartofilor să înceapă cu 10 
zile mei devreme decit era prevăzut 
Initial : potrivit planului operativ 
Întocmit la direcția agricolă îude- 
tcană, rc*x>ltarea urmra’A a sc în
cheia cel lirziu la 10 octombrie.

Datorită măsurilor luate de con- 
< iile de conducere din cooperat - 
\ ele agricole și orcanizațiile de 
partid comunale. pină la această 
dată cartofii s-au strips pe mai bine 
de 63 La sută din suprafața culti- 
\ -tă. iar unele cooperative — cum 
s nt cele din Dumbrăveni. Horodnic 
c Sus, Fin linele. Siminicca. Li.teni- 
Moara. Vicovu dc Sus. Chilișeni, 
Bosanci. care cultivă Intre 300 și 
5 '0 hectare cu cartofi — vor încheia 
acmstâ lucrare In următoarele două 
- e. Nenumărate sinî modalitățile 
practice, concrete prin care lucrăto
ri; ogoar< lor sucevene au acționat 
In vederea intensificării ritmului la 
recoltat. La Dumbrăveni, inițial, a- 
cordvl global a fost organizat po 
f-mi iii. în urma evaluărilor făcute 
d? specialiștii cooperativei, s-a con
statat că diferențele de producții in
tre parcele nu depășesc 600 kg la 
hectar. S-a hotărit ca. in acesta

condiții. recoltatul ii nu *e mnl 
facă individual, ci pe echipe, iar 
re: ul Latele să se aprecieze in func
ție de producția totală obținuîă. S-a 
putut trece astfel la folosirea gru
pată a celor 10 mașini de recoltat 
cnrtofi. Ca urmare. campania d*- 
recoltare a fost scurtată cu aproape 
10 zile. Rezultate asemănătoare s-nu 
obținut în toate cele 20 de coopera
tive care au preluat această iniția- 
livă. De asemenea, la GrAnicești, 
toate cele R mașini de recoltat sint 
folosite in două schimburi, lucrin- 
du-sc și noaptea la lumina faru
rilor.

Procentul atins la recoltatul oarlo- 
fi’.or plasec.ză județul Suceava pe 
locul întii hi ce privește realizările 
la această lucrare. Este. desigur, un 
«ucccs remarcabil mai ales dacă ț - 
nern seama de suprafața mare ce se 
c îltivâ cu cartofi in *cot iudeț. 
Mai mult poate ca la oricare olt 
produs, la recoltatul cartofilor pro
blemele cele mal dificile se ridică 
la sortarea, livrarea și depozitarea 
acestora. Dar nsupra acestor pro
bleme vom reveni.

Ioni! POP

ESEHJHIS
Mai multă răspundere și 
exigență la recepționare 

și sortare
în județul Botoșani, recoltatul 

cartofilor se desfășoară în ritm in
trus. La cooperativa agricolă din 
Corni, cartofii au fost recoltați de 
pe mai mult de 90 la sută din 6U-

pra fa ta de aproape 20f> do hectare 
cuști va te cu această plantă. Lucră
rile sint avansate și la Poiana. 
Loz na șl în alte citeva unități. Cu 
toale câ activitatea de preluare so 
desfășoară in cond'ții mai bune di
ed in alți ani. au fost constatate, 
îrt ultima vreme. $1 o serie de de
ficiențe. Conducerea întreprinderii 
dc legume șl fructe n-a luat toate 
măsurile pentru ca rocopționarea 
produselor să se facă cu responsa
bilitate. De exemplu, la o cantitate 
de 10 600 kg cartofi livrați, la coo
perativa agricolă Lozna s-a aplicat 
tui procent de corpuri străine de 1 
la sută. lua o analiză mai atentă, a 
rezultat că acestea nu reprezentau 
decit 0.25 la sută. Deci cartofi cu
rați. de prima clasă. Totuși, s-a a- 
cordat la recepție calitatea I doar 
pentru 4 800 kg. in loc de 7 570 kg 
cit se încadrau la această calitate, 
în acest fel. unitatea a fost frustra
tă de peste 1 000 lei. Pentru faptul 
că asemenea lipsuri s-au repetat, 
secretariatul comitetului județean de 
partid a hotărit eliberarea din func
ția de director al întreprinderii ju
dețene de legume șl fructe a ing. 
Gheorghe Cozma. De asemenea, u- 
nele cooperative nu acordă grija 
cuvenită la sortarea produselor. Bu
năoară. cooperativa agricolă din 
Clădești, pentru faptul că a prezen
tat la recepție 35 dc tone de car
tofi care prezentau 1 la sută tuber
culi atacați de boli, a pierdut in 
ziua de 18 septembrie aproape 2 500 
Ici. Cazuri asemănătoare au fost 
constatate și la cooperativele agri
cole din Lunca. Corni și altele. Por
nind dc la aceste neajunsuri, se
cretariatul comitetului județean de

partid a Rt’abilit măsuri hotărî te 
pmtru Întărirea exigenței și răspun
de ril conducerilor unităților la re
coltarea. sortarea și livrarea produ
selor dc toamnă.

Ion MAXIMIUC

HARGHITA

Rezultatele unităților 
avansate nu sint 

convingătoare pentru 
cele rămase in urmă ?

Datele centralizate la direcția n- 
gricolâ județeană arată că pină 
acum au fost scoși cartofii de pe mai 
mult de 4 300 ha. din code 10 000 ha cit 
reprezintă suprafața totala cultivată 
cu această plantă în județul Har
ghita ; sc apreciază că. față de anii 
precedcnți, stadiul recoltării este 
mai bun. Mai multe cooperative a- 
gricole mari producătoare — cum 
sint cele din Joseni. Gheorghioni, 
Sinsimion. Sintimbru. Tușnad — 
sint pe terminale cu scosul cartofi
lor. Aceste unități și-au achitat, in
tr-o proporție de circa 60 la sută, 
obligațiile contractuale. Dc altfel, pe 
ansamblul județului au fost preluate 
peste 33 000 tone cartofi de consum 
și do sâmînță. Rezultatele de an
samblu ar fi fost insă și mai bune 
dacă eforturile majorității unităților 
n-ar fi diminuate de citeva coope
rative rămase în urmă. Sint cu' to

tul nesaț Is făcătoare cele citeva zeci 
do hectare cit reprezintă suprafața 
nxoltată la Plăli șli de Jos. Reme- 
tca. Cașinu-Nou. Ditrftu, Voșlobcni 
și in alto ritova locuri unde. In loc 
d<' cartofi, ac furnizează deocamdată 
doar explicații. Orice motive invo
cate de conducerile aerator uni lăți 
nu pot fi considerate plauzibile, a* 
lita vreme cit unitățile din vecină
tate sau din apropiere — ne care 
le-am amintit mai înainte — sint 
mult avansate la recoltare. Ială dc 
ce intensificarea ritmului de strin- 
gore a cartofilor in aceste unități 
reclamă măsuri energice din partea 
organelor locale și județene.

BARTUNEK Istvan
corespondentul „Scinlell"

Recoltarea decurge bine, 
dar întirzie preluarea 

din cimp
Pentru a sc asigura nevoile de 

consum ale județului, suprafața cul
tivata cu cartofi in acest an s-a 
dublat față de anul trecut. Se con
sideră că recolta este bună. I«a Indi
cația Biroului comitetului județean 
de partid, au fost întreprinse o 
seamă de măsuri pentru desfășura
rea in bune condiții a recoltării, 
transportului și depozitării cartofi

lor. in așa fol Incit uâ se evite orice 
plordere. Pe lingă combinele recent 
primite, s-a realizat pr pion local, 
cu sprlțlntil unor lucrători de la 
S.M.A. Berzovia. un ingenios dis
pozitiv can . atașat plugurilor obiș
nuite. dublează ritmul la recoltarea 
cartofilor. Acum, peste tot se lu
crează intens. Bune rezultate au 
obținut cooperativele agricole Bănia, 
Sacu. Zfigujen.1, Jupa. Iaz, Bozovict, 
Ef-timie Murgu. Prilipeț.

Dar livrările ? Sub acest’ aspect, 
lucrurile nu merg cum trebuie. Și 
lată dc ce. S-a stabilit ca marii 
consumatori — canttnelc-restaurant 
ale întreprinderilor industriale, șco
lile. unitățile spitalicești, restauran
tele de alimentație publică etc. — să 
preia direct, de la producători can
titățile necesare consumului in pe
rioada de toamnă, precum și cele 
destinate însilozâril pentru Iarnă. 
Cum decurge însă preluarea 7 Ia 
Bocșa, spre exemplu, cooperația de 
consum arc prevăzut să preia de 
la cooperativa agricolă din localita
te 20 de tone dc cartofi : coopera
torii i-au recoltat, daT beneficiarul 
n-a ridicat nimic, l-a Reșița, al -> 
mentațla publică din municipiu n-a 
ridicat nici, un kilogram de la coo-,1 
perativa agricolă Măureni. Situații 
asemănătoare sint și in zonele Ora- 
vița. Moldova Nouă și Caransebeș. 
Peste tot se spune : ..Mal e timp ; 
de ce să insilozăm încă de pe acum 
cind putem face aceasta prin oc- 
tombrie-noiembrie". Este evidentă, 
eroarea, deoarece se știe că acum 
cartofii sint curați, sortarea e ușoa
ră. Trebuie luate măsuri, astfel incit 
recolta de cartofi să fie pusă in în
tregime la adăpost și valorificată in 
modul cel mai eficient.

Nicolae CATANA 
corespondentul „Scinteii"

I FAPTUL! 
I divers! I- - - - - - -
| Un gest 
i emoționant

Țintiră absolventă, repartizată | 
Ica profesoară de matematică in- I 

tr-o comună din Județul Ilfov, | 
Rodtea Teodorescu din Constan- 

Ifa venise cu treburi in Capita- I 
Id. In timp ce urca in tramva- I 
iul 12, din sacoșă i-a căzut o 

I geantă, in care se aflau toate I
actele ji 4 000 de lei bani ghea- I 
fă. Tramvaiul a plecat ți gean- I 
In a rămas pe bordură. Un ti- . 

inăr, aflat in preajmă, a luat I 
geanta, a căutat un taxi ți a | 
pornit pe urmele tramvaiului, 
pe care l-a ajuns in apropierea I 

I Gării de Nord. ,,Gestul adml- I 
I rabil al acestui tinăr — ne scrie I 
I h.T. — m-a emoționat. Inlrucit | 
Isc grăbea ți el, mi-a spuj doar I 

cci-l cheamă Puiu Stoica fi » | 
d>n Pletroșița. Ulterior, am a-

I flat că e student. Odată cu un I 
sincer și călduros mulfumcsc, I 
ii urez și pe această cale, din • 
inimă, mult succes la ii/âfa- i 

| tură fi in viată".

0 întrebare pentru fiecare, desprinsă din documentele de partid

CUM CREȘTEM TÎNĂRA GENERAȚIE?

Momentul bărbătesc 
al „suflecării minerilor"

Programul. Directivele. La fiecare capitol, la fiecare rînd este vorba despre deve
nirea națiunii — deci, despre tînâra generale. Cum o creștem ? Cum pregătim — prin ea — 
viitorul patriei ? lata o întrebare care propune meditații responsabile fiecărui colectiv de 
muncă., fiecărui comunist. Meditații profunde și permanente acțiuni concrete, de la om la om, 
însuflețitoare, eficiente.

— Tinerii ? Păsări aflate in clipa 
zborului. Unii numai ce-și desfac 
aripile și urcă, urcă. Știu că inăl- 
ți.r/.e se ating numai prin repetate 
bătăi de aripi. Mai pe limbajul 
nostru — prin muncă și sudoare. 
Altora insă trebuie să le supra
vegheze cu toată grija zborul. Pen
tru că există și plutire care te co
boară.

Autorul acestei confesiuni ? Un 
v'rstnic muncitor de la o tinărâ u- 
nita'c industrială vrinceană : În
treprinderea dc dispozitive, ștanțe, 
matrițe și scule așchietoare-Foc- 
șani. Motivul declarat ? Grija pen
tru „virsta tinără" a întreprinderii, 
(virsta medie : sub 24 de ani), pen
tru noile promoții muncitorești.

— Creștom și noi asemenea pro- 
mo'.ii. r.e spune Ion Nica, secreta
rul organizației de partid de la 
prelucrări mecanice.

...Șj ne înfățișează ri'eva cazuri 
din întreprind’re. Ascultîndu-1 
a’ cm prilejul să cunoaștem speci- 
ftaul si roadele muncii concrete, 
nemijlocite duse dc organizațiile de 
canid, de comuniști, chiar la lo
cul de muncă, acolo unde acțiunea 
educativă are — mai ales pentru 
tineri — cci mai multi sorti de iz
bi udă. I. N. relatează:

— Uite, il vedeți pe tinărul de 
colo ? Realizează operația tehnică 
încredințată in 2,2 minute. Un timp 
record aproape. Drumul acestor 2.2 
minute merită insă refăcut. Fie 
f: numai pentru a reconstitui, ast
fel. drumul devenirii unui tinăr in 
colectiv la noi.

Aflăm câ D. Z., 
manț

Vine normatocul. De față, toți 
membrii echipei. Deci, totul la lu
mina zilei. Niciodată . nu scăpăm 
prilejurile de a-i convinge pe oa
meni de adevăr. D. Z. avea pină 
atunci, pentru fiecare operație de 
strunjire. 4 minute. Iar acum...

— Ăți spus : 2,2. *
— Exact. Nu. n-a făcut nimic 

deosebit. Atita doar că s-a „lovit" 
de opinia echipei, si-a suflecat mi- 
neciie si s-a apucat de treabă.

Din cite am înțeles de la Ion 
Nica și de la alții, se pare că 
..momentul psihologic" pentru ast
fel de tineri este tocmai această 
„suflecarc a minerilor".

Iată alt caz. Gheorghe Ungu*

Dorul —
un sentiment tineresc.

dorul lelii?

_ __ . autorul perfor-
. face parte dintr-o echipă 

de strungari. Toți, oameni unul și 
unul. Notă discordantă ? D. Z. Luat 
Ia rost pentru timpul productiv ri
sipit departe de strungul lui, repli
ca șefului de echipă ..că-i ti
năr și-l apucă, așa. dorul de ducă". 
,.O fi dorul un sentiment tineresc, 
na zic ba. dar muncă in... dorul 
lelii. in echipa mea. nu îngădui". 
In sprijinul atitudinii intransigente 
vine si trecerea de la lucrul in re
gie la cel în acord global. „E nor
ma mare ’ obiectează D. Z. Nu se 
pot realiza asemenea regimuri de 
r.ș?hiere“. „Regimurile de care vor
bești sint calculate la toti la fel".

— Năravul nu dispare dintr-o 
dată, sp ine Ion Nica. Omul nostru 
se considera nedreptățit. N-avea 
ochi să vadă că, alături dc el, cei
lalți iși vedeau liniștiți de treabă. 
„Să vină norma torul, zice. Să vă 
demons’rez că norma e fixată exa
gerat, din burtă". Unii s-au revol
tat și au zis că e cazul să fim mai 
severi cu asemenea atitudini. ..De 
acord, le zic. Dar să-1 convingem 
pină la capăt că nu arc dreptate. 
Că nu timpul de normare e r.eco- 
respunzător, ri timpul pe care-1 
acordă el muncii in cele opt ore"...

reanti, Ancta Cristian, Nicolac Ni
colae, Vas’le C. lucrează pe același 
flux 2._ 2..1.
Popa. Tinăr care execută una din 
primele operații ale fluxului. Cu 
alte cuvinte, ritmul celorlalți depin
de de ce dă de lucru Popa. ..Ne dă 
mai multă bătaie de cap", vin la 
maistru și Ungureanu și Nicolae și 
ceilalți. „Cu el ațj discutat ?" 
„Parcă numai o dată ?“ Maistrul 
adună echipa și-l pune p° cel in 
cauză să se explice. „Oamenii 
tc-au găsit dormind in schimbul 
de noapte. Ce ai de spus ?“ ..Păi, 
eram obosit". „Dar tovarășa Cris
tian. să zicem, cum sc face că nu-ți 
calcă pe urme ? Ba te dă și de ru
șine cu rezultatele ei..."

— L-am văzut că tresare, reme
morează maistrul. E bine deci, 
mi-am zis. Mai înainte mă gindl- 
sem să-1 dau la operația finală. 
Tot eu m-am răzgindit : l-am lă
sat la postul lui și — am avut, 
n-am avut treabă — am trecut 
pe la locul lui de muncă. Ceilalți, 
la fel. Mai cu vorba bună, mai cu 
severitate, mai cu o gluma. Ionică 
a prins să se deie pe brazdă. A 
început să priceapă, spre binele 
Iui. cite ceva din spiritul general 
al echipei. A văzut că fiecare pune 
umărul, in mod egal — pină și 
singura femeie din echipă ii de
monstra cit de in urmă se află el 
in această participare colectivă — 
si poate că toate astea la un tac au 
declanș-it — nu ușor — dorita 
„schimbare la față".

Că însușirea, de către toți, a 
normelor morale nu se face ușor.

industrial cu tinărul loan

ține să o demonstreze și Ștefan 
Mihalachc, maistru principal . la 
șta'nțe, matrițe, dispozHlvd :

— Sintem secție de eliifi, la care 
un strungar tinăr, Nicu Panaiic, 
a ținut neapărat să vină. Ca să 
facă impresie bună și-a... tăiat pină 
și pletele. Se spune insă că nu toți 
cei care se minjesc cu funingine pe 
față sint coșari... Vine, zic, 
ție. „Meștere voi fi om de 
îmi iau «angajamentul..." 
Panaite. Să te vedem la 
Că aici, faptele vorbesc".

Maistrul împarte un lot 
de piese, urgent de executat. Cum 
se face, cum nu se face, la pre
darea pieselor finite, proaspătului 
venit nu-i ies la număr 18. Poale 
le-a stricat, poate le-a rătăcit... Șl 
atunci iși „completează" stocul cu 
piese gata finisate de la un vecin 
de strung. „Mă, vezi c-ai ~ ' 
piesele" ii zice șeful 
„Fugi dom’le de-aici“. 
ajunge la mine, 
soune deschis cum stau 
Omul mai poate greși. Cum noi 
sintem dușmanii neimpăcați ai ne
cinstei, zi-ne cinstit ce s-a întim- 
piat“. „Am zis : nu-i nimic adevă
rat". „Uite, bine, te cred. Și ca să 
vezi că pun bază pe cuvintul tău — 
chiar așa și era. îl credeam — 
voi verifica, să-i convingem pe 
toți..."

Ce mai : Panaite e pus să exe
cute o piesă, e comparată cu cele
lalte 18 și. e limpede pentru oricine 
că nu semănau — fiecare strungar, 
fiecare mașină au un ce al lor — 
vorba ceea, nici dacă le priveai 
din avion.. N-a recunoscut. Nici 
azi nu-mi dau seama ce l-a făcut 
să se încăpățineze in minciună. 
Era evident că nu avea dreptate. 
Să fi crezut oare că. in fața unor 
asemenea stări de lucruri, noi vom 
fi îngăduitori ? Nimic nu-1 putea 
îndreptăți să creadă așa ceva. Se 
știe doar că in orice colectivitate, 
la orice loc de muncă, cinstea se 
află la ca acasă, ii definește și în
nobilează pe oameni. Ne-am des
părțit de Nicu Panaite cu regretul 
că n-a izbutit să înțeleagă.

...Tinerii ? Păsări aflate in clipa 
Zborului. Cei mai mulți știu că 
înălțimile se ating prin repetate 
bătăi de aripi. Există insă și plu
tiri care te coboară. Cum ajutați 
tinerețea, peste tot, să urce la vir
tuțile înalte, comuniste, ale omu
lui ? Iată o întrebare adresată tu
turor „meșterilor de zbor" către 
înălțările perfecționării umane, că
tre viitorul prefigurat in Progra
mul șl Directivele celui dc-al 
Xl-lea Congres, documente in care 
la fiecare capitol, la fiecare rind, 
este vorba despre devenirea națiu
nii — deci, despre tineret.

in sec- 
troabă.
..Bine, 
treabă.
de 500

.. încurcat 
de echipă. 

. Litigiul
„Panaite, tată, 

lucrurile. 
Cum

Iîie TANASACHE

• DEȘI SOSITE La interval de 
timp mare una fală de cealaltă, 
dr-și provin din localități si județe 
diferite, scrisorile lui Iosif Ungru- 
reanu fOești — Argeș) și Tinase 
Nicolae (Ploiești) se completează 
reciproc. Amindouă se opresc aru- 
pra bunei cuviințe, mai exact asu
pra „amănuntului* numit salut. 
Merită oare sâ-1 consacram și noi 
citeva rinduri ? Parcurgind cele 
două misive ne-am convins că da. 
O facem nu numai pentru a pro
mova respectul și armonia, ci și 
pentrtJ că ..amănuntul" poate as 
cunde mult mai multe semnificații 
decit cele ce aparțin strict polite- 
ței. I. U. Iși amintește cu revoltă 
de scenele copilăriei sale, cind ță
ranul sărac, independent de virsta

și de calitățile lui morale, trebuia 
să se dea smerit la o parte din ca
lea bogătanului, salutindu-1 cu un 
respect impus, statuat, menit să 
întărească sentimentul diferenței 
sociale dintre cei doi. Dar. conti
nuă cititorul, dispărind inegalita
tea, nu înseamnă să dispară și sa
lutul. Cine dă primul bună ziua 7 
..Socotim că in societatea noastră, 
exceptind personalitățile de valoare 
notorie, cărora trebuie să li se 
arate respectul unanim, principiul 
salutării trebuie să țină seama de 
virstă". Principiul formulat de to
varășul Ungureanu este o regulă 
veche între oamenii egali, pe care 
majoritatea dintre noi o și respec
tăm. Ce se lntimplâ atunci cu unii 
care, apucind cite un postlșor, um-

Deși dicționarele il evi
tă, considerindu-1 termen 
de argou, iar argoul il pa
sează tehnicii, dar tehni
ca il repudiază ca nedemn 
de ea, termenul există și 
circulă intens : fușerai.

Discutam odată cu se
cretarul comitetului de 
partid al unei Întreprin
deri :

— Ce probleme dc dis
ciplina muncii vă preo
cupă mai mult ?

— N-avem probleme cu 
disciplina. Doar dacă mai 
fac și ei, acolo, cite un 
fușerai.

Pe vitrina cu ziare și 
broșuri trona o alcătuire 
clin bronz ce se străduia 
să semene și cu o rachetă 
cosmică și cu monumen
tul de la Adam-Clisi. In
terlocutorul recunoștea 
substratul disciplinar al 
fuțjeraiului, i\u insă pină 
la a-și invinge sensibili
tatea estetică și a muia 
bibeloul din locu.1 de o- 
noare pe masa prezidiului 
proximei adunări generale 
a secției din care prove
nea. Dacă nu pentru o 
critică aspră, cel puțin 
pentru a analiza împre
ună cu comuniștii multe
le fațete ascunse ale unei 
probleme aparent minore.

La Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului Foc
șani a fost înlocuită li
nia tehnologică a uncia 
din fabrici. Utilajele ră
mase disponibile așteptau 
in curte eventuali benefi
ciari. Operația amplă de 
schimbare a tehnologiei 
constituie o reușută a co
lectivului, prin organiza
rea și prin desfășurarea 
ei. Cităm din darea de 
seamă prezentată recent 
cu prilejul alegerilor de 
partid de la atelierul me
canic : „cea mai mare lu
crare", „un adevărat
xamen in fata atelierului 
mecanic a fost executa
rea modificărilor"... De 
acord. Toate felicitările 
harnicului colectiv al a- 
telierului ! Păcat insă că 
nu s-a rostit nici un cu- 
vint. nici in darea dc sea
mă. nici in discuții, des
pre o maladie ciudată care

e-

i-a cuprins pe sudori, dar 
și pe alți meseriași, pe 
delăturile acelei acțiuni 
de anvergură. Să-și fi 
amintit că prin luna fe
bruarie, pe aleile combi
natului puteau fi obser
vate scene curioase. „E- 
chipe" de cite doi oameni 
se agitau in jurul filtre
lor — utilaje costisitoare 
— șl demontau, privind 
îngrijorați în dreapta și

de muncă, i-au văzut des
tui.

Prima operație a 
debitarea tuburilor 
patru-cinci segmente, 
dică amputarea lor 
versibilă. Intenția ampu- 
tatorilor de valțuri a fost 
săyși fabrice niște... si- 
foâne. Cu ce preț, in ce 
timp, pe a cui socoteală, 
nu mai conta. Mai toți 
priveau faptul ca pe o

fost 
in 
A- 

ire-

purece
cît un cal troian

ați

în stingă, valțurile de c- 
tanșeizaro. Apoi, aceiași 
puteau fi văzuți opintin- 
du-se cu tubul metalic, 
lung de doi metri, cale 
îndelungată pină in ate
lier. unde-1 așezau pe ban
cul de sudură si... pune-le 
pe lucru I Pe „lucru" fu- 
jerit, despra asta vorbim.

— La ce distanță 
transportat valțul ?

— La vreo trei sute de 
metri.

— Dar dumneavoastră 7
— La vreo două sute. 
Două-trei sule de me

tri in care nimeni nu i-a 
întrebat ce fac ei cu tubul 
acela, din metal special, 
inoxidabil, unde-1 duc și 
din dispoziția cui.

— Am intrat in atelier 
să vedem dacă este vreun 
șef și văzind că nu este 
nici un șef...

Ce-o fi înțelegind Ni
colae Vlăsceanu, autorul 
mărturisirii, prin „șef" nu 
știm, dar ., proprietari", 
adică tovarăși de-ai

porntre scuzabilă, utilaje
le fiind, chipurile, scoase 
din uz. Hai să ignorăm 
actele oficiale ale unității, 
după care paguba creată 
pe această cale este ega
lă cu 11 (valțuri) x 1540 
de lei bucata și să-admi
tem că filtrele devenise
ră fără valoare. Pentru 
care motiv cei zece-un
sprezece făcători de bu- 
telci nu și-au pus mintea 
si bunăvoința la contri
buție să creeze din uti
lajele dezafectate, cu a- 
probarea cadrelor tehnice, 
leva util pentru combi
nat. ceva cu adevărat teh
nic ? Ar fi fost o ade
vărată probă de spirit 
creator și de indemi- 
nare.

Tentativa, reprobabilă 
in sine, prin prejudiciul 
direct 
timpul irosit, a mai 
șuat și prin dureroasa ei 
inutilitate. Din 11 tuburi 
distruse, fiecare tăiat in 
cite 4-5 bucăji pentru tot

produs și prin
e-

atitea „produse , n-au fost 
finalizate decit unul sau 
două sifoane. Si nici 
acelea n-au apucat să 
fie... umplute. Restul de 
peste 40 de bucăți de me
tal au fost aruncate unele 
prin gropi, altele pe a- 
coperișuri, prin stivele cu 
lemne, cele mai fericite 
«au ajuns in dulapurile din 
vestiare, sau în cămări
le de acasă, așteptind a- 
colo să se aștearnă pra
ful pe ele.

Este clar că, în situația 
ilustrată, „nevinovatul" 
fușerai a degenerat în a- 
batere gravă. Mica preo
cupare parazitară — un 
purice «al programului de 
lucru — era, de fapt, Cal 
Troian pentru indiscipli
nă. S-au luat măsurile ce 
se impuneau, bănește pa
guba a fost ■ recuperată, 
vinovății «au fost criti
cați in ediț’.a specială a 
g i/etei satirice, la poarta 
combinatului, dar multi
plele semnificații morale 
îi disciplinare ale acestor 
preocupări nu s-au dez
bătut nici pină astăzi. Ca 
pe un concludent co
mentariu, atit asupra ca
tegoriei „fușerai" rit și 
asupra implicațiilor tăce
rii in jurul lui, cităm din 
cuvintul sudorului Minai 
Movileanu intr-o aduna
re generală U.T.C. cu te
ma „Disciplina la locul 
de muncă" :

„În calitate de sudor în 
Rccst sector, arăt că, 
lingă lucrările 
mai trebuie să facem 
alte lucrări la 
secții, ceea ce ne creează 
greutăți și nu putem ter
mina sarcinile ce ni le 
repartizează maistrul".

Așadar. M. M. sc plin- 
gea de lipsă de timp. în 
ziua in care iși exprima 
acest punct de vedere se 
împlineau exact trei luni 
și o zi de rind fuseseră 
găsite acasă la el cor
puri de sifon lucrate in 
timpul programului.

Dacă i-a amintit cineva 
acest „amănunt" 7 Nu, ni-

| Legitimația
I la control
• La invitația organelor de mi; .

Iliție „Legitimația la control, vă I 
rugăm", 60 de lucrători de Ia I 
întreprinderea de utilaj greu

I,,Progresul" din Brăila au ridi- I 
cat din umeri, invocind același I 
motiv: „Am uitat-o acasă". Tot | 
din umeri au înălțat șl cei 39 .

Icare s-au prezentat la serviciu I 
cu legitimațiile nevizate. Au- | 
zind că la poarta de intrare, in

I afară de paznici, se află șl lu- I 
crători de miliție, 31 de per- I 
soane au pătruns in intreprin- I 
dere escaladind gardul prin al- ■

Ite părți. De prisos să mai spu- I 
nem că au fost aplicate sanc- | 
țiuni și avertismente. Dar cre-

Idem câ nu este de prisos I 
daca spunem că asemenea ac- I 
țiuni vor continua și in alte I 
părți. |

Recorduri
Scriam deunăzi, la rubrica ’ 

noastră, că pe terenurile coope- i 
ratorilor din Miercurea-Sibiu se I 
recoltase un cartof in greu- | 
tate de 1,360 kg. Iată că, . 
din Bacău, .corespondentul zia- I 
rului nostru ne anunță că I 
Ja ferma I.A.S. Sascut au 
fost..recoltați ..cartofi in greu- I 
tale; de cita -1,800 kg fie- I 
care. Să nu ne mai mire I 
dacă vom auzi vreo gospodină, ■ 
la piață, cerind nu 1—2 kilo- I 
grame, ri... „un cartof, d \ car- | 
tofi“... .

Pe urmele 
lupului

pe 
normale, 

Și 
celelalte

blă cu nasul sus prin lume. asteD- 
tind să li se aștearnă calea cu te
menele ? Este lipsa lor de condes
cendență numai o problemă de bun 
simț, ori divulgă și reminiscențe in

conștiința respectivilor, predispozi
ția de a se crede ori a se dori mai 
presus de ceilalți oameni, benefi
ciari ai unor — imaginate de ei — 
situații de inegalitate ?

• ÎN ORICE CAZ. ca probă de 
Inrimfare. impolitețea denotă su-

Serqiu ANDON

praestimare. supraestimarea
merge deseori mină in mină 
cu proasta îndeplinire a în
datoririlor. Aceasta este si consta
tarea celuilalt cititor. Tănase Ni-

colae, care, parcurgind ancheta so
cială prin care au fost criticate 
abaterile unor cadre cu munci de 
răspundere de la I.T.I.A.-Bucu
rești, iși amintește despre unii din
tre ei : „prea țineau nasul pe sus, 
nici nu voiau aproape să stea de 
vorbă cu cel «mici*. Eu am vrut

să mă angajez conducător auto la 
această întreprindere. Am fost cu 
un coleg și de la orele 8,30 pină la 
orele 16.00 am stat și ne-am plim
bat De sală si de-abia la ultima oră 
am putut obține de la șeful servi
ciului tehnic să ne pună o viză pe 
cerere. Tot mereu ieșea dintr-un 
birou și intra in altul, ne amina ; 
am dat și noi rușinea la o parte 
și ne-am ținut scai după «'domnia 
sa-. După aceea. într-o altă zl, s-a 
ținut un examen eliminatoriu, dar 
au mal trecut 12 luni pină cind cci 
reușiți la examen au fost... îndru
mați către alt șir de probe. în 
sfirșit. după 15 luni, nu s-a rezol
vat nimic. în tot acest răstimp, cei 
puși de societate să rezolve și să 
gospodărească bine iși plimbau 
aroganța goală.

• EXISTA AȘADAR o relație 
directă intre muncă și bunăvoință. 
În general, munca, inestimabil iz
vor de împliniri morale, echili
brează, purifică, inspiră. E și tema 
scrisorii lui Iile Cuciureanu din 
Sucetiva, care la cei 87 dc ani ai 
săi 6imte nevoia să adauge unor 
citate largi despre muncă, din Va- 
sile Alecsandri și Rabindranath Ta
gore, o cugetare personală : „Munca 
il scapă pe om de trei rele : de 
lipsuri, de plictiseală și de vicii". 
Am adăuga : „cel puțin", adică cel 
puțin de trei rele. „Să muncim deci 
cu toții pentru a ridica scumpa 
noastră patrie la un nivel cît mai 
înalt, din toate punctele de ve
dere" își Încheie cititorul cores
pondența.

L

De cite ori dispărea cite o 
oaie din turma C.A.P. Pocnită 
Voinii, județul Hunedoara, dată 
in grijă ciobanului Octavian 
Corban, acesta se „căina" de-i 
plingeai de milă :

— Vai de mine, șl de păcate
le mele. Nu știu ce să mă mai 
fac, oameni buni, cu jivina as
ta de lup, care dă tircoale. Iar 
mi-a mlncat o oale. Cu oase cu 
tot, săraca...

Și jivina a tot mincat azi una, 
miine alta — cu atita poftă că 
nu lăsa nici o urmă — pină a 
făcut de petrecanie la 47 de oi. 
Văzind că se-ngroașă gluma, să
tenii au pornit-o spre birlogul 
lupului, dar nu mică le-a fost I 
mirarea cind au ajuns de-a I 
dreptul la... plingărcțul cioban. I 
Cele 47 de oi n-au mai fost gă- * 
site, pentru că O.C. „scăpase* I 
de mv.lt de ele, Instrăinindu-le. | 
Abia acum ar putea să se căi- 
neze : „Vai de mine, și de pă- I 
calele mele"... 1

Nesăbuință
înainte de a descărca remor- I 

ca plină cu îngrășăminte natu- I 
rale pe o tarla a cooperativei I 
agricole din comuna Bunești- i 
Averești (județul Vaslui), Con- I 
stantin Betregeanu a uitat să | 
asigure frina tractorului oprit . 
in pantă. în timp ce ridica o- I 
bloanele la remorcă, tractorul I 
a pornit singur la vale. Vrind 1 
să urce la volan, spre a-1 opri, I 
tractoristul a alunecat, acciden- I 
tindu-se grav. Transportat de | 
urgență la spital, n-a mai pu- . 
tut fi salvat.

De la 
„lapte-ceară“ i

Cireada de vaci a cooperați- ’ 
vei agricole de producție din I 
comuna Pirșcoveni, județul Olt, I 
a fost dusă la păscut intr-un | 
lan de porumb in cultură du- ■ 
blă. lntrucit porumbul era in I 
îtadiul de „lapte-ccară", vitele I 
au mincat cu poftă, pină s-au 
„umflat". Au trebuit sacrificate I 
16 vaci cu lapte, iar celelalte I 
au fo3t salvate numai datorită 
intervenției prompte a medici- I 
lor veterinari. N-am fl semna- I 
lat acest caz, dacă nu s-ar fl . 
produs o intoxicație similară și | 
la vitele cooperativei agricole I 
Turia din comuna Valea Mare, 
din același județ, și tot datori- I 
tă consumului excesiv de po- | 
rum'o, in același stadiu de . 
„lapte-ceară", I

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA
și corespondenții „Sclnteir
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Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Frontului de FUbrrare din Moromblc

Instaurarea la ÎO septembrie a guvernului de tranziție tnozambica- 
no-pirtughe*. cu participarea majoritară și sub conducerea Frontului 
de Eliberare din Mozambic, îmi oferă plăcutul prilej ca. in numele po
porului român, al Partidului Comunist Român, cit șl al meu personal, 
s i vă transmit dumneavoastră, tuturor combatanților FRELIMO între
gului popor mozambican prieten cel? mai călduroase felicitări șl urări 
de noi succese pe calea dnblndirii independenței naționale, a progresu- 
1 economic și aortal, pentru înflorirea și prosperitatea națiunii mo- 
zambeane

Comuniștii români. întregul popor român va l în acest guvern de 
tranziție, a cărui instaurare a avut loc in preajma celei de-a X-a ani- 
vers.iri a zile! declanșării luptei armat? în Mozambic de către FRELIMO. 
un mare succes al luptei eroice, pline de jertfe, a poporului din Mu- 
7ambic pentru înlăturarea asupririi coloniale, împotriva politicii Impe
rialiste de discriminare rasială, dominație și dictat, un pas important 
•pre dobîndirea independenței sale naționale depline.

Foloseac această ocazie pentru a vă asigura că vom Rcorda in con- 
t'nunre întregul nostru sprilin luptei drepte a poporului mozambican 
pentru realizarea aspirațiilor sale dc libertate, pace șl progres și ne 
reafirmăm încrederea că relațiile bune, de strinsâ prietenie și fructu
oasă solidaritate și colaborare, existente între Partidul Comunist Ro
mân și Frontul de Eliberare din Mozambic, se vor dezvolta tot mai mult, 
că se vor dezvolta noi relații de colaborare economică, in interesul po
poarelor noastre, al forțelor care luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismulul, pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Mirți dupfi-amiază. tovarășul Mi
hai D '!ra. pt 'bcdinteh: Consiliului 
Central al U G.S.R , a primit pe Joc 
Gormley, președintei.' Uniunii na
ționale a muncitorilor mineri din 
'aron Britanic, care efectuează o 
1 ’’A in tara noastră lâ liivtlâția 
Comitetului Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile min:erc. notrol. geo
logie șl energie electrică. Cu acctl 
prilej. ,n avut loc o convorbire, de?- 
fâsuralft Intr-o atmosferă caldă, 
prietenească.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului JOACHIM CHISSANO
al guvernului dc tranziție din Mozambic
dv. în înalta funcție de prim-ministru al guver- 
Mo-’amb'c, am deosebita plăcere de a vă adresa 

■e felie:târî și cele mai bune urări de succes în nobila dv. misiune 
.. vire a Intereselor poporului mozambican prieten.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidarii:'.’e și 

cnh’i-jor-.rs, statornicite atit de fericit intre Partidul Comunist Român 
ș Fr-r.? 1 de Eliberare din Mozambic, vor constitui un exemplu și un 
stimulent în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între gU- 
v.-'rnole noastre, spre binele și fericirea ambelor noastre popoare, pen
tru cauza păcii și înțelegerii internaționale.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Prim-ministru
Cu ocazia numirii 

rvlui de tranziție din

Co ser

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresăm vil mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră felici
tări cu ocazia celei de-a cincea aniversări a Revoluției din 1 septembrie.

Cu urări de multă sănătate pentru dumneavoastră personal, de 
bunăstare și înflorire poporului român prieten.

Colonel MOAMER GEDDAF1
Președintele

Consiliului Comandamentului Revoluției 
din Republica Arabă Libiana

în perioada 17—22 septembrie a.c., 
o delegație a Centrului de studii și 
e".. lori marxist? (C.E.R.M.), de pe 
lingă C.C. al P.C. Francez, condusă 
de tovarășul Guy Besse, membru nl 
Biroului Politic, director al C.E.R.M., 
a participat la dezbaterile mesei ro
tunde pe tema „Rolul științei in 
viața socială", acțiune organizată in 
comun de Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și C.E.R.M. Membrii delegației 
franceze au fost primiți la C.C. al 
P.C.R. de tovarășul Ilie Vcrdcț, 
membru el Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central dc Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale, unde au avut o Între
vedere ce s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie tovără
șească. Ei au vizitat, de asemenea, 
obiective economice, sociale si cul
turale din București si din județul 
Dolj.

Ambele părți au apreciat că atit 
dezbaterile ce au avut loc in jurul 
mesei rotunde, cit șl întrevederile și 
vizitele prilejuite de șederea oaspe
ților francezi in România au avut 
un caracter fructuos, inscriindu-se 
in soiritul bunelor relații ce se dez
voltă între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Francez.

Cronica zilei

Vizita președintelui Republicii liberiaJ
• •

Președintele Liberiei, William R. 
Tolbert jr.. a viziiat marți Muzeul 
Pelpș din frumoasa stațiune monta
nii Sinaia.

Șeful statului liberian a fost în
soțit de Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului dc Stal, Petraehl 
Trofin, ambasadorul României in Li
beria. Romul -Radu, prim-vlcepreș*- 
dlnte al Consiliului popular al ju
dețului Brașov. In Sinaia, distinsul 
oaspete a fost intimplmt de Nicolae 
Pavclrscu, vicepreședinte al Consi
liului popular al Județului Prahova, 
Constantin Non cu. primarul orașu
lui. de alte oficialități locale.

în holul de onoare nl muzeului, 
gazdele prezintă președintelui Wil
liam R. Tblbert jr. istoricul acestui 
monumental edificiu, construit intre 
anii 1875—1914. caracteristicile arhi
tecturii și dccorațiunilor salo care, 
dincolo dc diversitatea de stiluri, se 
înfățișează ca un ansamblu unitar,

Tolbert jr,
armonios. Directorul muzeului, Dan 
l’upâ, invită apoi pe solii ponorului 
liherlnn sA viziteze Interioarele cas
telului urrd.' sini expune valoroase 
colecții do artă.

Șeful statului liberian a vizitat 
o serie dc obiective turistice 

Sfnoin, Cota 1 400, Virfnl eu Dor. 
pe terasa hotelului „Alpin". 

Înaltul oaspete are posibilitatea să 
admire frumoasa panoramă a orașu
lui Sinaia, in care iși petrec anual 
vacanța peste 430 000 turiști români 
șl străini. Din discuțiile pe care le 
po ntă președintele Liberiei cu gaz
dele reiese că pină la sfirșltul anu
lui viilor caparlțitea stațiunii va 
crește cu încă 1 000 r.ln locuri in vile 
și hoteluri, vor fi date in folosință 
noi pirtii d? schi și bob. ceea ce va 
asigura condiții din cele mai bune 
practicării sporturilor dc iarnă.

De

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a Ministerului
Invățămintului și Științei din Olanda

Ziua solidarității
cu poporul mozambican

Excelenței Sale 
Domnului MANEA MANESCU

Frim-mir.istru al Guvernului Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru mesajul dumnea

voastră de felicitare. Anticipez, cu dorința vie și plăcere, că relațiile 
c 'rdiale dintre țările noastre se vor dezvolta pe mai departe în timpul 
In care voi îndeplini funcția de prim-ministru.

W. E. ROWLING
Prim-ministru al Noii Zeelande

Domnului MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste "România

Domnule prim-ministru.
Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care ați 

manifestat-o adresindu-m: condoleanțe în numele dumneavoastră și al 
Guvernului Republici1 Soc’aliste România, ca urmare a catastrofei fe
roviare de la Luttre-Pont-a-Celles.

Am transmis râniților urările dumneavoastră de grabnică însănă
toșire. Acest gest de s’mpatie din partea dumneavoastră față de țara 
mea a fost deosebit de apreciat.

Folosesc această ocazie pentru a prezenta Excelenței Voastre asi
gurarea înaltei mele cons'derațiuni.

Marti la amiază. Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. a primit pe Robert Parke Ca
meron. noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Canadei in Re^- 
publica Socialistă România, in le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
La Academia Republicii Socialiste 

România a avut loc marți o ședință 
comemorativă organizată cu prilejul 
împlinirii a 350 de ani de la naș
terea lui Dosoftei. aniversare înscri
să in calendarul UNESCO pe a- 
cest an.

în acest cadru, acad. Stefan Pascu. 
scriitorul Eugen Barou, brbf. Ghedr^ 
ghe" Ivănescu si prof. Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga au subliniat valoarea 
creatîdf Iții Dosoftei. cdmYibuția :sâ' 
la îmbogățirea limbii române lite
rare. locul său important in cultura 
românească si europeană din veacul 
al 17-lea, umanismul și patriotismul 
ce l-au- caracterizat pe cărturarul 
moldovean.

LEO TINDEMANS
Prim-ministru al Belgiei

Ministrul petrolului și chimiei 
din India a părăsit Capitala

Marți, 21 septembrie a.c., sub aus
piciile Asociației române de drept 
comparat, dl. Haroldo Valladao, pro
fesor emerit la Facultatea do drept 
din Rio de Janeiro, membru al Insti
tutului de drept internațional, fost 
ministru, a conferențiat despre „Pro
iectul legii braziliene de drept inter
național privat". Au asistat conducă
tori ai unor organe centrale de stat, 
oameni de știință, profesori, juriști, 
un numeros public. A participat Fre- 
derico Carlos Carnauba, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Braziliei la 
București.

Marți dimineață a părăsit Capi
tala D. K. Borooah, ministrul petro
lului și chimiei din India, copreședin
te al Comisiei mixte guvernamenta- 
1 * de cooperare economică, tehnică 
și șu.imifică româno-indiene. ale ci
rci lucrări au avut loc la București.

Oaspetele a fost condus de Con
sent::-. Băbălău. ministrul energiei 
electrice, copreședinte al Comisiei

mixte guvernamentale de cooperare 
economică, tehnică și științifică 
romăno-indlene, de membri ai con
ducerii Ministerului Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice Inter
naționale. de reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe.

Erau prezenti Vishnu K. Ahuja. am
basadorul Indiei la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

★
..Zilele medicale clujene" se inti

tulează amoia manifestare științifică 
care a debutat marți in orașul de la 
poalele Feleacului. Iau parte specia
liști in oncologie din intreaea tară, 
precum si peste 100 de cercetători 
din 14 țări.

(Agerpres)

Marți la amiază a sosit in Capita
lă o delegație condusă de J. A. van 
Kemenade. ministrul invățămîntu^i 
șl științei al Olandei, care, la invi
tația Ministerului Educației și In- 
vățămintulul, face o vizită in țara 
noastră.

Oaspeții au fost întimpinați, la 
aeroportul Otopenl, de Paul Nicu- 
lescu-Mizil, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și in
vățămintului. A fost de față H. Prin- 
cen, însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al Olandei la București.

In aceeași zi, tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil s-a intilnit cu dele
gația condusă de J. A. van Kerne
ls ide. La convorbiri au luat parte 
membri ai conducerii Ministerului 
Educației și Invățămintului.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
s-a efectuat un schimb de informa
ții privind dezvoltarea invățămîntu
lui în cele două țări și s-a exprimat 
dorința de a extinde colaborarea 
româiâo-olandeză in acest domeniu.

Plecarea unei delegații a P.C.R. la Paris
O delegație a Partidului Comunist 

Român, formată din tovarășii Du
mitru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Andrei Cervcncovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Arad al 
P.C.R., a plecat, marți dimineața, la 
Paris, pentru a face o vizită in 
Franța, la invitația Mișcării Radica
lilor de Stingă.

La plecare, 
peni, delegația 
varășii Cornel

pe aeroportul Oto- 
a fost salutată de to- 
Burlică, membru su-

pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Iosif Szasz, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
de activiști de partid.

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Paris. La aeroport a fost întîmpi- 
nată de Robert Fabre, președintele 
Mișcării Radicalilor de Stingă, Au
guste Pinton, senator și membru al 
Biroului National al Mișcării Radi
calilor de Stingă, și Francois Loncle, 
secretar național al Mișcării Radica
lilor de Stingă.

Ziua de 25 septembrie este anl- 
' ( r.- r.ade forțele progresiste de pre
tutindeni ca zl internațională de 
solidaritale cu lupta poporului mo
zambican pentru independență na
țională. Această dală marchează 
declanșarea, in urmă cu un dece
niu. a insurecției împotriva domi
nației coloniale. Lupta eroică a 
poporului mozambican, victoriile 
obținute In eliberarea patriei, ală
turi de lupta popoarelor din Gul- 
neea-BIssau si Angola, au zdrun
cinat din temelii pozițiile colonia
lismului portughez, grăbind înlătu
rarea regimului fascist de la Li
sabona. Ca urmare, „Ziua interna
țională a solidarității cu poporul 
mozambican" are loc. anul acesta, 
In condiții noi. în spiritul recu
noașterii do către Portugalia n 
dreptului la independență al po
poarelor din colonii, la începutul 
acestei luni a fost semnat la Lu
saka acordul cu privire la înce
tarea războiului — eveniment sa
lutat cu deosebită satisfacție de 
poporul român, dc toate popoarele 
iubitoare de libertate. In baza a- 
cestui acord, la Lourențo Marque? 
a fost format, zilele trecute un nou 
guvern. <i? tranziție. însărcinat cu 
administrarea țării pină la procla
marea independentei depline, la 25 
Iunie anul viitor. In viața poporu
lui mozambican a început astfel o 
nouă etapă, în care el iși va pu
tea consacra eforturile vindecării 
rănilor războiului, lichidării moș
tenirii coloniale, dezvoltării patriei 
sale.

Frontul de Eliberare d’n Mo- 
zambic (FRELIMO) a trecut la 
elaborarea și punerea în practică 
a unor planuri de activitate preco- 
nizînd desființarea vechilor struc
turi politice, economice, administra
tive, legate de trecutul de exploa
tare colonială, și crearea unor 
noi structuri corespunzătoare sar
cinilor făuririi unei vieți noi.

Căutind să se Împotrivească a- 
cestei evoluții, cercurile colonia
liste și reacționare din Mozambic 
au încercat, recent, să organizeze 
o acțiune de forță care, potrivit 
planurilor inițiatorilor, urma să a-

bată evoluția țării pe un drum si
milar Rhodesțel. in care puterea 
aparține unei infime minorități ce 
perpetuează practicile colonialis
te. Această Încercare a primit însă 
riposta hotârită a poporului mo
zambican și a fost condamnată ho- 
târit de guvernul portughez, ca șl 
de opinia publică progresistă in
ternațională, eșecul ci demonstrind 
Încă o dală caracterul ineluctabil 
al victoriei luptei de eliberare na
țională a popoarelor.

Animată de profunde sentimente 
de solidaritate internaționaliste cu 
lupta popoarelor pentru afirmarea 
dreptului lor de a fi stfipine pe pro
pria soartă, România socialistă • 
salutat cu profundă satisfacție Iz
bind» poporului mozambican. Așa 
cum este știut, partidul și atatul 
nostru au acordat poporului din 
Mozambic, ca și celorlalte po
poare angajate in lupta contra do
minației colonialismului, un perma
nent șl substanțial ajutor politic, 
diplomatic, material și moral. Mul
tiplele contacte și intilniri pe care 
tovarășul Nicolae Ccaușescu le-a a- 
vut atit la București, cit șl pe pă- 
mintul Africii cu liderii FRELIMO, 
documentele încheiate cu aceste 
nrilefurl. comunicatul comun sem
nat anul trecut cu prilejui vizi
tei in țara noastră a președinte
lui FRELIMO, Samora Machel — 
primul act oficial cu caracter in
ternațional încheiat de conducăto
rii luptei de eliberare a poporului 
mozambican — ca și înființarea la 
București a unei reprezentanțe a 
FRELIMO au dat șl dau expresie 
voinței comune de a dezvolta le
găturile de prietenie și colaborare 
dintre poporul român și poporul 
mozambican.

Ziua de astăzi constituie un nou 
prilej pentru poporul român de 
a-șl reafirma sentimentele de prie
tenie și solidaritate internaționa- 
listă cu poporul din Mozambic, de 
a-i adresa calde urări ca istorica 
victorie dobîndită de acesta să fie 
consolidată prin făurirea unui atat 
Independent și prosper.

Angustln BUMBAC

(Agerpres)

Zilele culturii din R.D. Germană
Alături de celelalte manifestări în

scrise in bogatul program al Zilelor 
culturii din R. D. Germană, a figu
rat și o expoziție de artă plastică 
militantă, al cărei vernisaj a avut loc 
marți la amiază la Muzeul de Artă 
al Republicii Socialiste România. 
Cele aproape 100 de lucrări de pic
tură și grafică prezentate aici poartă 
semnăturile a patru mari artiști din 
prima jumătate a secolului al 
XX-lea : Otto Dix, Otto Griebel,- 
George GroSZ și Hans Grundig. ■

Expoziția facilitează publicului 
român înțelegerea felului in care 
acești creatori, continuatori ai tra
dițiilor artei revoluționare, au con
tribuit la evoluția picturii și graficii 
germane, la sporirea valorilor ex
presive ale imaginii plastice. Operele 
celor patru expozanți reprezintă, 
totodată, importante mărturii despre 
epoca dintre cele două războaie 
mondiale și gravele ei probleme so
ciale, interpretate de pe pozițiile 
unor creatori militanți.

La festivitatea inaugurală, criticul 
de artă Ion Frur.zetti, vicepreședinte 
al Uniunii artiștilor plastici, și ar
tista Lea Grundig, președinte de o- 
noare al Academiei de arte din 
Berlin, membră a delegației cultu
rale care ne vizitează țara, au sub
liniat valoarea deosebită a acestei 
expoziții, contribuția pe care este 
menită să o aducă la mai buna cu
noaștere a creațiilor spirituale din 
România și R. D. Germană.

în asistență, la vernisaj, se aflau 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Constantin Potingă, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, personalități ale

și artistice, un nu-vieții culturale 
meros public.

Au fost de față, de asemenea, 
Hans Voss, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, alți membri ai 
corpului diplomatic, precum șl ai 
delegației conduse de Wilfried Maass, 
adjunct al ministrului culturii din 
R.D.G-, care ne. yjziteaza țara,

*
După,c,e)£.;.dpiiă titluri din reper-- 

torivfl clăsic," Opefa Germână “do 
Stat din Berlin a prezentat marți 
seara, in cadrul turneului pe care 
il întreprinde in țara noastră, o lu
crare din creația contemporană a ge
nului : opera „Nasul" de Dmitri Șos- 
takovici. Publicul român a aplau
dat cu căldură acest nou spectacol 
al Operei Germane de Stat din 
Berlin.

La Ambasada Republicii Populare 
Democrate Coreene la București a 
avut loc. marți la amiază, o confe
rință de presă. Cu acest prilej, am
basadorul Pak Zung Guc a infor
mat De ziariști despre intensificarea 
acțiunilor provocatoare ale regimu
lui autorităților de la Seul îndrep
tate împotriva Republicii Populare 
Democrate Coreene si Asociației ge
nerale a coreenilor rezident! In Ja
ponia.

Ambasadorul R.P.D. Coreene și-a 
exprimat convingerea că poporul co
reean. nvînd de partea sa sprijinul 
tuturor forțelor progresiste din lume, 
va reuși să zădărnicească acțiunile 
guvernanților sud-coreeni, contrare 
intereselor naționale și să realizeze 
unificarea Independentă și pașnică a 
patriei.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de-20, 

27 și 20 septembrie. In țară: Cerul 
va fi variabil, cu innorări mai pro
nunțate in jumătatea de nord-vest a 
țârii, unde vor cădea ploi care vor 
avea șl caracter de aversă. în cele
lalte regiuni, ploile vor fi locale. 
Vint cu intensificări de scurtă dura
tă. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 5 și 15 grade, iar cele 
maxime intre 15 și 25 de grade.

(Agerprej)

PROGRAMUL l

FOTBAL: Astă-seară la Sofia

ROMÂNIA - BULGARIA

în conducerea organizațiilor de partid
(Urmare din pag. D
ar putea decit să genereze ulte
rior dificultăți in realizarea marilor 
sarcini ce revin fiecărei organiza
ții de partid.

însemnătatea unei înalte exigențe 
pentru fizionomia politico-moralâ 
ș: profesională a celor cărora li se 
vor încredința sarcini de condu
cere in activitatea organizațiilor și 
organelor de partid decurge din 
înseși prevederile proiectului de 
Program, potrivit cărora „un 
important va avea și in viitor 
ti vi tata a cadrelor revoluționare, a 
militanților și conducătorilor poli
tici". contribuția lor la progresul 
societății fiind condiționată de 
„măsura in care ele se identifică 
cu idealurile matelor, cu interesele 
națiunii, se ridică ia nivelul ințe- 
legerii cerințelor obiective ale dez
voltării sociale, ale cunoașterii știin
țifice a legităților ce guvernează 
procesul edificării societății socia
liste și comuniste".

Pentru aducerea la îndeplinire a 
acestor exigente, comuniștii, organi
zațiile de nartid dlsmin de un În
dreptar concret, nrecis si ri
guros — Criteriile ce trebuie înde
plinite de candidatil propus! pen
tru orgauele centrale si locale ale 
partidului, adoptate de Plenara 
C C. al P.C.R. din iulie 1974. Nu
mai prin respectarea cu rigurozi
tate a prevederilor acestui docu
ment se va asigura ca in birourile 
organizațiilor de bază, in comitete
le de nartid din întreprinderi, co
mune. in comitetele municipale, oră
șenești si județene de partid să fie 
aleși cei mai buni comuniști, ace' 
tovarăși care corespund in cit mai 
mare măsură cerințelor politice, 
morale si profesionale determinate 
de condițiile construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
inaintării României sure comunism. 
Fiecare comunist trebuie să jndece 
cu răspundere orice candidatură, să 
analizeze in ce măsură aceasta co
respunde ..Criteriilor" — si să se

rol
ac-

pronunțe cu obiectivitate, crin pris
ma conștiinței sale partinice.

Astfel, potrivit ..Criteriilor", in con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid trebuie aleși comuniști 
care să se caracterizeze prin ac
tivitatea susținută pentru aplicarea 
in viată a liniei politice interne si 
externe a partidului, militanți de 
frunte in lupta pentru Îndeplini
rea exemplară, cu exigență și fer
mitate. a hotăririlor partidului si 
a legilor statului, oameni care, prin 
comportarea lor de zi cu zi. in 
producție, in munca obștească și 
politico-ideologică, prin felul cum 
se preocupă de soluționarea pro
blemelor maselor largi oooulare. au 
dovedit că merită pe deplin aceas
tă Încredere. Comuniștii investiți cu 
munci de răspundere in organiza
țiile și organele de partid au da
toria să lupte cu consecvență pen
tru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor planului de producție, îm
bunătățirea continuă a calității pro
duselor, creșterea productivității 
muncii și sporirea eficienței în
tregii activități economice : să aibă 
o temeinică pregătire politică, ideo
logică, marxist-leninistă. o bună 
calificare profesională, să se pre
ocupe permanent de însușirea cu
noștințelor înaintate, de promova
rea noului în muncă, de genera
lizarea experienței pozitive ; să 
manifeste un dezvoltat spirit critic 
șl autocritic, să militeze în perma
nență pentru respectarea principii
lor eticii si echității socialiste, a 
Drincipiilor muncii și conducerii 
colective, a normelor vieții inter
ne de partid : să dovedească mo
destie .in relațiile cu oamenii, o 
comportare corectă în muncă și so
cietate. o atitudine de înaltă mora
litate in viața de familie : să mi
liteze pentru cimentarea prieteniei 
indestructibile dintre toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, pentru întărirea unității mo- 
ral-politlce a poporului în junii 
partidului.

Exigențele formulate in „Criterii*

sint in deplină concordanță cu 
cerințele întăririi rolului de condu
cător politic al fiecărei organiza
ții și al întregului partid in toa
te domeniile vieții economice, po
litice și spirituale a societății 
noastre. Tocmai de aceea, nu este 
și nu poale fi admisă nici o aba
tere de la aceste prevederi, nu pot 
fi îngăduite nici un fel de alte 
„criterii" — personale, relații de 
prietenie, legături de rudenie, afi
nități regionale, simpatii proprii 
etc. Singurele criterii ce trebuie să 
călăuzească pe membrii de partid 
in desfășurarea acestui important 
act politic sint cele elaborate de 
Comitetul Central al partidului.

Alegerile din adunările generale 
si conferințele desfășurate Dină in 
prezent au dovedit matura orien
tare a membrilor de partid, spi
ritul de disciplină partinică in în
deplinirea ..Criteriilor". discernă- 
mintul și exigența politică. In noi
le birouri și comitete au fost a- 
leși comuniști de nădejde din rîn- 
dul muncitorilor, țăranilor, ingine
rilor. tehnicienilor și altor specia
liști, al cadrelor din cercetare, in- 
vățămint, artă și cultură, al ac
tiviștilor de partid și de stat, al 
organizațiilor de masă și obștești 
— tineri și vîrstnici, bărbați și fe
mei, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — oameni 
cu o bogată experiență, cu o te
meinică pregătire politică și ideo
logică. cu o bună comportare în 
muncă, familie și societate.

La desemnarea unor asemenea 
tovarăși o mare importantă a a- 
vut îndeplinirea indicației de a se 
înscrie pe listele de candidaturi un 
număr de persoane mai mare de- 
cît numărul membrilor din birou ce 
urmau să fie aleși. Totodată, este 
de la sine înțeles că bine s-a pro
cedat in acele organizații de nartid 
in care s-a asigurat discutarea a- 
mănunțită, în spirit critic, cu exi
gență și răspundere, a fiecărei can
didaturi in parte, a argumentelor

si contraargumentelor aduse. Din 
păcate însă se mai semnalează in 
unele organizații o anume grabă 
nejustificată tocmai la acest punct 
important al ordinii de zi. mani
festări de superficialitate — ex
primate. de pildă, prin sistarea pro
punerilor de candidaturi de înda
tă ce s-a 
ce urma 
discutarea __ ... ___
de subiectivism a propunerilor 
făcute. Este necesar să se în
țeleagă că. la fel de aprofundat si 
dc temeinic cum se discută despre 
darea de seamă, despre activitatea 
organizației de partid în ansamblu, 
tot astfel trebuie să se discute si 
despre capacitățile profesionale si 
profilul politico-moral al celor ce 
vor fi învestiți cu munci de con
ducere spre a se asigura alegerea 
unor birouri si comitete de partid 
care să garanteze perfecționarea 
continuă a întregii activități a or
ganizației.

Expresie elocventă a democrației 
interne de partid, alegerile organe
lor conducătoare ale partidului re
flectă stadiul actual al evoluției 
partidului nostru ca partid revolu
ționar de avangardă al societății 
noastre socialiste. întărirea rolului 
său conducător in toate sferele vie
ții sociale, forța sa Dolltico-ideo- 
logică. morală si organizatorică, u- 
nitatea sa monolitică indestructibi
lă in iurul Comitetului Central, al 
secretarului general. tovarășul 
Nioolae Ceaușescu. Pornind de la 
perspectivele grandioase deschise 
Drin politica partidului, cu senti
mentul responsabilității față de 
nartid 6i no por. este datoria comu
niștilor să asigure alegerea in frun
tea organelor si organizațiilor de 
Dartid a celor .mai buni si mal 
Driceputi militanti pentru realizarea 
mărețului Program al partidului de 
ridicare a României pe culmile 
prosperității socialiste, de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și trecere spre comunism.

ajuns la 
a fi ales 
pripită ori

numărul 
sau prin 
cu note

SOFIA (Prin telefon). — Astă-seară, 
aici, la Sofia, pe stadionul central 
„Vasil Levski", va avea loc meciul 
amical de fotbal dintre reprezentati
vele României și Bulgariei. Un meci 
amical, care insă este privit cu in
teres major de ambele formații, de 
suporterii ambelor echipe, intrucît 
constituie un ultim test înaintea de
butului celor două reprezentative in 
noua ediție a preliminariilor cam
pionatului european. Coincidența 
face ca acest debut să se producă 
atit pentru fotbaliștii români, cit și 
pentru cei bulgari, la aceeași dată — 
13 octombrie — echipa noastră, după 
cum se știe, va intilni reprezentati
va Danemarcei, iar Bulgaria, echipa 
Greciei.

Revenind la partida de astă-seară 
de la Sofia, este de menționat că lo
tul nostru — ce a sosit ieri, cu un 
avion special, și in cursul după- 
amiezii a făcut un antrenament de 
acomodare pe terenul de joc — pri
vește cu încredere evoluția și chiar 
rezultatul, Cornel Dinu declarindu-ne 
in timpul zborului de la București la 
Sofia că el și colegii lui de lot sint 
gata pentru o comportare dc presti
giu — atit acum. în meciul cu 
Bulgaria, cit și în noua ediție a eu
ropenelor. Ceea ce mai rămăsese de 
precizat in privința formației, antre
norul Valentin Slănescu a rezolvat 
după antrenamentul de ieri : „Voi 
începe partida cu linia de fundași 
dinamovistă, adică — Cheran, Do

brău, Sătmăreanu II, Deleanu. Con
tez, și îmi pun foarte mari speranțe, 
de asemenea, in cei trei mijlocași, 
adică Dumitru, Dinu și Iordănescu. 
Pentru înaintare, rămin titulari Troi, 
Kun și Marou. Antrenorul reprezen
tativei noastre ne-a mai spus că pină 
la ora meciului de astă-seară se va 
mai gindi și nu-i exclus ca, fie la 
începerea partidei, fie pe parcursul 
ei, să facă'schimbări, intre acestea 
referindu-se, in special, la linia de 
fundași, pentru care candidează, 
fiind in formă bună, și Antonescu, și 
Anghelini.

Gazdele sint, la rindul lor, intere
sate să definitiveze echipa pentru 
meciul cu Grecia, despre care am 
amintit mai sus. Lotul cuprinde 
acum 17 jucători, în majoritate ti
neri. Citeva nume ne rețin atenția : 
in poartă, Naidenov, apoi Dimitrov, 
Gugalov, Borisov, Tacev, Alagiov, 
Voinov.

Meciul de astă-seară — al 24-lea 
dintre reprezentativele României și 
Bulgariei (s-au înregistrat Dină acum 
15 victorii românești, 5 bulgare și 3 
egale) va începe la ora 18 și va fi 
transmis in întregime la posturile 
noastre de televiziune. în încheiere, 
am reține atenția cititorilor și cu 
încă o informație statistică : prece
dentul meci România—Bulgaria a 
avut loc in octombrie 1971 la Bucu
rești (scor 1—1).

8,.10 Cur» de limbă engleză. 
9.00 Telcșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Ce știm și ce nu știm 

despre...
11,00 Film artistic : „Intrusa". Pro

ducție a studiourilor polo
neze.

12.10 Hal Buzău, Buzău — muzică 
populară,

12.20 Telex.
12,25 închiderea programului. 
16,00 Curs de limbă germană.
16,30—1T,00 Curs de limbă fran

ceză.
17.30 Telex.
17.35 Familia.

• 18,00 Fotbal : Bulgaria — România. 
Transmisiune directă de la 
Sofia. In pauză : • Trage
rea Pronoexpres. • 1001 d« 
seri.

19,45 Telejurnal.
20,15 Avanpremieră.
20.20 Colocviu despre viitor. Dez

baterea prevederilor din pro
iectul de Program al partidu
lui șl din proiectul Directi
velor Congresului al Xl-lea 
privind politica de investiții 
și construcții In viitorul cin
cinal șl in perspectiva ani
lor 1090.

20.35 Telecinemateca : „Capcana". 
Coproducție a studiourilor ci
nematografice anglo-canadie- 
ne. Premieră TV.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL I
20.15 O viațfl pentru o idee : Ște

fan Gh. Nicolau. 100 de ani 
de la naștere.

20,45 Pe Valea Gurghlulut : obice
iuri, clntece și jocuri popu
lare.

21.15 Orchestre simfonice din țară. 
Program interpretat de Fi
larmonica de stat din Arad.

22,00 Bucureștiul necunoscut : Va
tră nouă, vatră veche.

22,13 Șlagăre și Interpret! : Mi
reille Mathieu. Karina. Nana 
Mouskouri, Harl Belafonte, 
Aura Urzlceanu.

„SARMIS 74

I. DUM1TR1U

„BIBLIOFILIE Șl POLITICĂ
începind de duminică, in îudetul 

Hunedoara se desfășoară cea de-a 
5-a ediție a festivalului cultural 
educativ „Sarmis", care cuprinde 
spectacole folclorice și teatrale, 
concerte corale, expoziții de artă 
populară, simpozioane literare, ex
puneri șl dezbateri pe marginea do
cumentelor celui de-al Xl-lea Con
gres al partidului, concursuri pe 
teme educative. Deschiderea celei 
de-q 5-a ediții a festivalului „Sar
mis" a avut loc pe vatra ruinelor 
străvechii cetăți dacice de la Sar- 
mizeeetusa. unde, in fata a mii de 
participant!, a fost Drezentat monta
jul literar-muzical-coregrafic „In 
lume nu-s mai multe Românii", un 
amplu spectacol folcloric susținut 
de numeroase formații artistice de 
amatori ale căminelor culturale din 
județ, precum și o mare paradă a 
portului, cintecului și jocului popu
lar. (Sabin Ionescu).

La Tecuci a avut loc simpozionul 
național „Bibliofilie și politică". 
Manifestarea a reunit cadre didac
tice, cercetători științifici, specia
liști ai bibliotecilor din țară. Dez
baterile s-au referit Ia valoarea 
formativă a bibliofiliei, la caracte
rul ei politic militant, fiind subli
niată contribuția acesteia 1a educa
rea socialistă a maselor. Cu acest 
prilej, au fost vernisate expozițiile 
documentare ..Din lucrările tovară
șului Nicolae Ceaușescil" și „Aspec
te din istoria mișcării comuniste și 
muncitorești din România", precum 
și o expoziție de artă. (Dan Plăeșu).

a avut loc o întilnire cu fiii satu
lui. Bogatul program artistic a fost 
susținut de formații ale căminelor 
culturale din comunele Cungrea, 
Oporelu, Verguleasa, Leleasca etc., 
precum și formația de dansatori 
din comuna Osica. (Emlllan Rouă).

„ZILELE MUZICALE 
SĂTMĂRENE"

UN NOU CĂMIN CULTURAL
Duminică a avut loc In comuna 

Cungrea-Slatina inaugurarea cămi
nului cultural realizat în totalita
te prin contribuția cetățenilor. Noul 
edificiu cuprinde o sală de specta
cole cu 300 locuri, bibliotecă, săli 
de lectură etc. Cu aceeași ocazie

Marti au început manifestările 
artistice ale „Zilelor muzicale săt
mărene". organizate cu prilejul îm
plinirii unul sfert de veac de la 
înființarea Filarmonicii de stat din 
localitate. Timp de 8 zile vor a- 
vea loc simpozioane si spectacole 
muzicale, la care Is! dau con
cursul formații si personalități ale 
muzicii românești si de peste ho
tare. Concertul inaugural a cu
prins Dlesa Preludiu simfonic de 
Ion Dumitrescu. Concertul pentru 
pian și orchestră de Grieg și Simfo
nia a V-a de Beethoven. (Agerpres)
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Masuri in direcția democratizării
vieții publice din Grecia

Legalizarea partidului comunist-o hotărire pozitivă,
salutata de opinia publica

Comuniștii, 
tlnță cu vie 
de legalizare a 
turor partidelor 
în conformitate 
democratică in . ___ ____ ________ _
Ilegalitate, timp de peste un sfert de veac, a comuniștilor a adus 
grove prejudicii vieții politice din Grecia, a favorizat acțiunile for
țelor reacționare — inclusiv Instaurarea regimurilor de dicta
tură milliară. Se confirmă șl prin acest exemplu că dezvoltarea 
societății pe colea progresului nu se poate lipsi de aportul comu
niștilor — patrloți înflăcărați, promotori de nădejde ai Intereselor 
maselor muncitoare, ale intregli națiuni.

In spiritul solidarității tradiționale, nedezmințite, a Partidului Co
munist Romăn cu comuniștii, cu forțele de stingă, democratice ale 
poporului grec — solidaritate care șl-a găsit expresie in cele mal 
diverse forme, in sprijinul moral-politic acordat acestora in anii grei 
ai ilegalității, in fermitatea cu care s-a ridicat impotrlva represiuni
lor antipopulare — adresăm un salut frățesc șl urări de succes co
muniștilor greci in activitatea dusă in noile condiții, pentru soluțio
narea problemelor complexe care stau in fața Greciei șl care roclamă 
in mod Imperios unitatea de voință șl acțiune o tuturor forțelor înain
tate ale națiunii — in primul rind a comuniștilor înșiși, a celorlalte 
formațiuni de stingă, a tuturor forțelor democratice.

oamenii muncii din țara noastră au luat cunoș- 
sotlsfocțle de hotărirea guvernului de la Atena 
Partidului Comunist din Grecia și, in general, a tu- 
polltice, apreclind-o ca o măsură |ustă șl necesară, 
cu cerințele Imperioase ale procesului de dezvoltare 
această tură. Așa cum este cunoscut, menținerea in

D/V ATE.VA, CORESPONDENTUL NOSTRU TRANSMITE :

După cum s-a făcut cunoscut, 
luni, guvernul grec a adoptat o lege 
care permite din nou funcționarea 
tuturor partidelor politice si un de
cret prin care se restabilește liber
tatea de asociere. In baza acestor 
hotâttei. toate partidele sint libere 
să-si desfășoare legal activitatea in 
cadrul instituțiilor democratice, fără 
iuti un fel de discriminare. Tot
odată. primul ministru a anunțai 
<a curind vor fi adoptate hotâ- 
riri privind completa abrogare a 
legii stării de asediu si proclama

ta alegerilor.
In acest context general, legali

zarea — dună 27 de ani de inter
dicție — a Partidului Comunist din 
Grecia a fost primită cu aprobare 
Si satisfacție de opinia publică din 
această tară. Inițiativa Guvernului 
Salvării Naționale, condus de Con
stantul Caramanlis. este apreciată 
in cercurile politice si in presa de 
aici ca un act necesar de dreptate, 
ca o expresie a realismului politic 
Si — după cum s-a exprimat chiar 
primul ministru — ca „un nou pas 
esențial in efortul de a se asigura 
manifestarea liberă a voinței po
porului grec11. Abrogarea expresă a 
legii de tristă faimă nr. 509 din 
1947, prin care fusese interzis 
Partidul Comunist din Grecia — 
măsură care a fost precedată de 
desființarea, prin decret guverna
mental. a așa-ziselor „certificate de 
convingeri politico-sociale" pentru 
ocuparea unei funcții publice și de 
abrogarea legislației antisîndifale 
introduse de regimurile de dicta
tură militară — este considerată aci 
drept o contribuție efectivă la li
chidarea discriminărilor din viața 
politică a țării, o verigă impor
tantă in lanțul măsurilor de resta
bilire a legalității democratice.

Hotăririle adoptate de guvern au 
produs, in mod firesc, cea mai vie 
satisfacție in rindurile forțelor de 
stingă, in masele muncitorești și 
populare. Intr-o declarație publicată 
marți, ziarul ..Avghi" subliniază că 
actul legalizării partidului deschide 
..o nouă pagină in viata politică a 
tării. Prigonirea partidului comu
nii!. anticomunismul fanatic, care 
se bazau De legea 509 — se spune 
in declarație — au adus nenorociri 
incalculabile tării, subminînd viața

ro

noastră politică si constituind. în 
cele din urmă, pretextul pentru in
staurarea dictaturii militariste11.

Subliniind că abrogarea legii 509 
reprezintă o victorie a tuturor oa
menilor înaintați din Grecia. De
clarația consideră că prezenta miș
cării comuniste in arena politică 
legală va oferi clasei muncitoare, 
oamenilor muncii in general, posi
bilitatea de a contribui și mai ho- 
tărit la înfruntarea pericolelor ex
terne și interne, la mersul demo
cratic al țârii, la lupta pentru o 
viață mai bună și pentru deschide
rea unei perspective noi, a demo
crației si socialismului.

La rîndul său. ziarul ..Nea Elada1' 
scrie, intr-un comentariu consacrat 
evenimentului, că „abrogarea le
gii 509 — lege anticomunistă, anti
democratica si reacționară care a 
slujit numai intereselor antipopula
re — poate fi considerată drept o 
victorie a luptei eroice și pline de 
sacrificii a poporului democratic 
grec și, in primul rind, a clasei 
muncitoare și a partidului său de 
avangardă. Ea este, totodată, o ex
presie a victoriei împotriva clima
tului de război rece, cultivat cu in
sistență de imperialism in Grecia. 
Ea este un succes al solidarității 
opiniei publice democratice mon
diale cu forțele democratice de a- 
vangardă din Grecia11.

Aprecieri pozitive pot fi întilnile 
și in ziarele burgheze. Astfel, zia
rul „To Vima“ relevă că hotărirea 
guvernului Caramanlis de a legaliza 
partidul comunist „creează condi
țiile necesare pentru ca toate 
tendințele politice din tară să 
se poată exprima și pentru ca via
ța politică să nu fie denaturată1*.

Măsurile de restabilire a activi
tății partidelor politice au fost pri
mite cu satisfacție de opinia publi
că din Grecia, satisfacție ce și-a 
găsit aici multiple forme de mani
festare. Pe străzile Atenei domnea 
ieri o vie animație, chioșcurile de 
ziare inregistrind o intensă solici
tare din partea cetățenilor. Pretu
tindeni se poate constata o deplină 
aprobare față de hotăririle adop
tate de guvern in direcția demo
cratizării vieții politice.

Ion BADEA

VIENA

Reluarea
privind 

forțelor și

negocierilor 
reducerea
armamentelor

în Europa Centrală
VIENA 24 (Agerpres). — La Viena 

•-au reluat marți negocierile privind 
reducerea, forțelor și armamentelor 
și măsuri adiacente ' ”
trală. România este 
o delegație condusă 
ninoiu. ambasadorul 
Austria.

In cadrul ședinței „---- _
deschis cea de-a IV-a rundă de ne
gocieri. au luat cuvintul șefii dele
gațiilor Cehoslovaciei, Canadei și 
Italiei.

in Europa cen- 
reprezentată de 
de Dumitru A- 
țării noastre in
plenare care a

în sprijinul

agriculturii țărilor
In curs de dezvoltare

UN PROGRAM AL F.A.O.

ROMA 24 (Agerpres). — Penuria 
gravă de îngrășăminte chimice, pes
ticide și semințe de calitate superi
oară și lipsa de credite pentru agri
cultură au încetinit considerabil e- 
forturile actuale pentru sporirea 
randamentului agriculturii în țările 
în curs de dezvoltare, se semnalează 
într-un document pregătit pentru 
Conferința mondială a Națiunilor 
Unite pentru alimentație, care ce va 
ține la Roma in noiembrie. Pe de 
altă parte, prețurile actuale sint cu 
300—400 la sută mai ridicate decit 
In 1971. Pentru îmbunătățirea aces
tei situații. Consiliul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentape 
și Agricultură (F.A.O.) a aprobat 
crearea unui program internațional 
pentru furnizarea de îngrășăminte 
chimice, care prevede inființarea u- 
nei bănci menite să mobilizeze toata 
asistența financiară și tehnica posi
bilă pentru cumpărarea de îngrășă
minte chimice și 
ducerii ~ ~
rile in

acestor îngrășăminte in țâ- 
curs de dezvoltare.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE
A 0. N. U.

Președintele I. B. Tito a primit 
pe tovarășul Ștefan Andrei, 01 PRETUTINDENI

NAȚIUNILE UNITE 24 (Cores- 
p )r.i- nță de la C. Alexandroaie). — 
Problemele dezarmării, 
decolonizării și 
O.N.l1. in viața 
ționalâ formează 
te ue referință 
terilor de politică „ __ ,
nara Adunării Generale.

In discursul său, ministrul aface
rilor externe al Noii Zcelande, J. A. 
Walding. a chemat toate statele să 
recunoască imperativul de a acționa 
concertat pentru soluționarea pro
bi ani lor populației, alimentației, e- 
nergici și resurselor naturale, pro
bleme care confruntă întreaga ome
nire.

A urmat la cuvin t ministrul de ex
terne ni R.F. Germania. Hans-Die- 
trich Genscher, care a subliniat că 
R.F.G. se pronunță in favoarea 
îmbunătățirii relațiilor economice in
ternaționale, pentru adoptarea de 
măsuri concrete pc calea destinderi 
și dezarmării in scopul apărării 
cii și securității lumii.

Mario Soares, ministrul de 
terne al Portugaliei, a declarat 
vorbește in numele unui nou regim, 
clădit pc libertate și democrație, și 
care este angajat in procesul deco
lonizării și colaborării depline cu Na
țiunile Unite în înfăptuirea idea
lurilor și scopurilor înscrise în Car- 
ta O.N U.

Ministrul de externe al Finlandei. 
Ahti Karjalaincn. a arătat in cuvln- 
tul său că destinderea trebuie să ge
nereze noi eforturi pentru progresul 
pe calea dezarmării, și in special a 
dezarmării nucleare, a creării de 
zone denuclearizate in lume, inclu
siv in nordul Europei, și a stingerii 
focarelor de tensiune din diverse 
puncte ale globului.

Ministrul afacerilor externe al U- 
niunii Sovietice, Andrei Gromiko, a 
evidențiat că principala evoluție pe 
plan mondial o reprezintă, astăzi, 
faptul că domină destinderea și as
pirația spre destindere. Pe conti
nentul european, a declarat el, „s-a 
conturat, in ansamblu. perspectiva 
unui viitor pașnic, mai sigur". 
nistrul sovietic a menționat că 
buie să se treacă la fapte in ce 
vește reglementarea situației 
Cipru, asigurarea respectării 
ranității, independenței și integrită
ții teritoriale a statului cipriot, ur- 
mind să se convoace, in acest scop, 
o conferință internațională reprezen
tativă asupra Ciprului în cadrul 
O.N.U. El a arătat, de asemenea, că 
trebuie să fie reluate, de urgență,

dezvoliiril. 
sporirii rolului 
politică Interna- 

principalelc punc- 
in cadrul detba- 
generală din pic-

pă-
ex-
că

Mi- 
tre- 
pri- 
din 

suve-

Emirul Kuweitului
a primit pe 

ambasadorul României
KUWEIT 24 (Agerpres). — Emirul 

Kuweitului, Sabah Al-Salem Al-Sa- 
bah. l-a primit marți pe ambasado
rul României in această țară. Con
stantin Căruntu. Cu acest prilej, 
ambasadorul român a transmis șe
fului statului kuweitian din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. • un salut prietenesc. •. șj 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperitate și 
pace poporului kuweitian prie-ten.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
emirul statului Kuweit a rugat să 
se transmită președintelui Republi
cii Socialiste România un salut de 
caldă prietenie și respect, precum 
și cele mai sincere urări de succes 
in activitatea de înaltă răspundere 
desfășurată in interesul poporului 
român, al păcii și înțelegerii inter
naționale. arătind că așteaptă cu 
multă plăcere vizita oficială in Ku
weit a șefului statului român.

In cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
reliefate bunele relații existente in
tre România și Kuweit, precum și 
dorința comună de a dezvolta și di
versifica colaborarea si cooperarea 
economică dintre cele două țări.

lucrările conferinței do la Genova 
pentru pace in Orientul Apropiat.

în problema Orientului Apropiat, a 
subliniat A. Gromiko. trebuie găsite 
soluții care să ofere satisfacție 
părților angajate in conflict. Se 
înțelege, a spus el, acest lucru este 
pe deplin valabil și pentru poporul 
arab al Palestinei, ai cărui reprezen
tanți trebuie să ocupe, pe baza ega
lității in drepturi, un loc la confe
rință. „Uniunea Sovietică, a conti
nuat vorbitorul, se pronunță pentru 
ca Israelul să existe și să se dezvol
te ca stat independent, suveran. Am 
vorbit de multe ori despre aceasta și 
reafirmăm o dată in plus acest lucru. 
Nu un progres iluzoriu, ci un pro
gres real in direcția reglementării in 
Orientul Apropiat va crea premisele 
pentru dezvoltarea relațiilor Uniunii 
Sovietice cu toate statele din Orien
tul Apropiat, inclusiv cu Israelul11.

Referindu-se la problemele europe
ne, Andrei Gromiko a evidențiat ne
cesitatea încheierii intr-un termen cit 
mai scurt a conferinței pentru secu
ritate și cooperare și a adoptării de 
hotftriri la cel mai inalt nivel care 
să asigure viitorul pașnic al conti
nentului european.

Gheorghios Mavros, ministrul afa
cerilor externe al Greciei, referin
du-se la problema cipriotă, a spus 
că Ciprul trebuie să rămină un stat 
independent și suveran, iar integri
tatea sa teritorială trebuie restabi
lită și respectată de toate statele. 
Vorbitorul s-a pronunțat in favoarea 
retragerii trupelor străine din insulă, 
pentru crearea premiselor favorabile 
exercitării de către poporul cipriot 
a drepturilor sale inalienabile la li
bertate și independență.

★
Comitetul pentru problemele colo

niale al Adunării Generale a hotărit 
sâ-1 aleagă pe Arnaldo Araujo, re
prezentantul Guineei-Bissau la Na
țiunile Unite, in funcția de raportor. 
De asemenea, a fost reafirmată ho
tărirea comitetului de a invita pe 
reprezentanții mișcărilor de elibe
rare la Națiunile Unite pentru a 
participa, in calitate de observa
tori, la dezbaterea chestiunilor co
loniale.

Printre problemele prioritare ale 
dezbaterilor comitetului se află ana
liza transpunerii in viață a Declara
ției decolonizării, situația din An
gola. Mozambic, Rhodesia, Namibia, 
precum și consecințele negative ale 
prezenței in colonii a intereselor 
economice ale trusturilor și monopo
lurilor străine.

Comitetul pentru problemele eco
nomice al Adunării Generale a în
ceput dezbaterile privitoare la sta
rea economiei lumii. Philippe de 
Seynes. secretar general adjunct al 
O.N.U. pentru problemele economice 
și sociale, a subliniat că pericolul 
recesiunii și inflația se află printre 
preocupările centrale ale statelor, 
„într-o lume atit de interdependen
tă, a subliniat vorbitorul, nici o ța
ră nu poate scăpa de consecințele 
inflației, exceptind doar țările so
cialiste, care au economii planifi
cate". Escaladarea prețurilor produ
selor industriale pe piața interna
țională lovește puternic in interese
le statelor in curs de dezvoltare și 
celor subdezvoltate care au o popu
lație numeroasa și sint lipsite de 
materii prime și deci reclamă aten
ția urgentă a comunității internațio
nale și a organizației.

BELGRAD 21 (Agerpres). — La 
24 scplcmbrie, tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele R. S. F. Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, l-a primit pe to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. care, la invitația C.C. 
al U.C.I., face o vizită de prietenie 
in R.S.F.I.

Cu acest prilej, tovarășul Ștefan 
Andrei a inminat un mesaj personal 
și a transmis un salut călduros din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintelui 
losip Broz Tito.

Mulțumlnd. tovarășul Toslp Broz 
Tito a adresat tovarășului ’ 
Coaușcscu un cordial salut 
mai bune urări.

Nicolae 
$1 cele

Tn aceeași zi. tovarășul 
Andrei s-a intllnit cu Stane 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

Intr-o atmosferă de caldă prietenie, 
g-au discutat probleme privind dez
voltarea relațiilor de colaborare Intre 
P.C.R. și U.C.I. și s-a procedat la un 
schimb de păreri In probleme de in
teres comun.

Ștefan 
Dolanț,

Gheorghios Mavros t

„Dorința sinceră a guvernului grec 
este dezvoltarea relațiilor de prietenie

cu toți vecinii săi"
ATENA 24 (Agerpres). — In aju

nul plecării sale la Națiunile Unite, 
Gheorghios Mavros, vicepremler și 
ministru de externe al Greciei, 
a declarat, referindu-se la re
lațiile Greciei cu țările balcanice : 
..Noi aparținem Europei, dar trăim 
in Peninsula Balcanică și vreau să 
subliniez că dorința sinceră a gu
vernului este dezvoltarea relațiilor 
de prietenie cu toți vecinii săi. Do
rim să avem cele mai bune relații 
cu putință cu toate țările din Euro
pa răsăriteană, deoarece așa cere in
teresul nostru general, economic și 
politic. O considerabilă parte a co-

mersului nostru exterior se îndreap
tă către țările socialiste ale Euro
pei1*. „Dar Grecia, a afirmat Mav
ros. este, de asemenea, o tară medi- 
teraneeană învecinată cu o mare 
parte a lumii a treia sau a tarilor 
nealiniate. Grecia este o tară in 
curs de dezvoltare. Ea înțelege punc
tele de vedere ale țârilor în curs de 
dezvoltare, in ceea ce privește ine
galitatea și distribuirea irațională a 
resurselor, și este la fel de confrun
tată cu imensele probleme economi
ce. politice și de aîtă natură, care, 
In mod evident apar ca rezultat al 
acestei inegalități'1.

LA CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANÂ

Consens asupra unor măsuri
privind dezvoltarea cooperării culturale

diaree? Britanie in campanie

GENEVA 24 (Corespondentă de la 
C. Vlad). — Luni, in subcomisia pen
tru cultură, sub președinția repre
zentantului român, s-a realizat o 
deplină unitate de vederi în ceea ce 
privește importanța dezvoltării tra
ducerilor pentru adincirea cooperării 
intre țările participante și o mai bu
nă cunoaștere și înțelegere reciprocă 
între popoare.

Conform textului convenit, o aten
ție deosebită va trebui acordată lu
crărilor scrise in limbi de mai mică 
circulație, pentru a se ajunge la mic
șorarea decalajelor existente și la o 
cunoaștere armonioasă a valorilor 
produse de toate popoarele, fie ele 
mari sau mici.

Sint prevăzute, de asemenea, unele 
măsuri concrete, ca : stimularea unot 
legături mai sistematice intre edi
turile interesate, depunerea de efor
turi in vederea formării șt perfec
ționării traducătorilor, organizarea 
unui schimb permanent de liste de 
lucrări recomandate spre a fi tradu-

se, susținerea activității profesionale 
a traducătorilor și dezvoltarea coo
perării dintre ei, întreprinderea de 
studii comune asupra mijloacelor de 
a dezvolta in viitor traducerile și di
fuzarea lor.

Măsurile asupra cărora s-a reali
zat acest acord reprezintă propune
rile inițiale ale României, Franței și 
Suediei, la care și-au adus contribu
ția și au devenit coautoare delega
țiile Cehoslovaciei, Finlandei, R. D. 
Germane. R. F. Germania, Italiei 
Olandei și U.R.S.S.

Schimbul de păreri realizat cu a- 
cest prilej a scos in evidență, printre 
altele, contribuția activă a țării 
noastre la desfășurarea procesului 
de redactare, spiritul constructiv de 
care--dă-dovadă și participarea >-con
cretă la găsirea de soluții acceptabile 
tâturor' statelet participante, menita 
să dezvolte cooperarea culturală in
tre popoarele Europei în spiritul pă
cii, înțelegerii și respectului reciproc.
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_ o... ........  T- Jum- 
jaaghiin Țedenbal. prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular, au în
ceput ieri la Belgrad.

Convorbirile dinlre
Broz Tito, președintele R.S.F. 
goslavia, președintele Uniunii 
muniștilor din Iugoslavia, și

dinMinistrul muncii
România, Petre Lupu‘ “re se 
află in vizită în R.F. Germania, la 
invitația ministrului

In comunicatul comun 
dat publicității la Sofia la încheierea 
vizitei delegației Republicii Vietna
mului de Sud condusă de Nguyen 
Huu Tho. președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Național de Elibe
rare. președintele Consiliului consul
tativ al G.R.P., se spune că victoria 
istorică a ponorului vietnamez împo
triva agresiunii imperialiste ocupă un 
loc important in lupta pentru pace 
si securitatea popoarelor din Asia și 
din întreaga lume.

Gio-Președintele Italiei, 
vanni Leone, a cerut, in cadrul unui 
discurs rostit în localitatea Rieti, ca 
națiunea italiană să depună un efort 
conjugat pentru depășirea actualei 
crize economice. Președintele s-a re
ferit pe larg la importanța agricul
turii, subliniind necesitatea de a se 
restitui acestui sector un rol funda
mental in contextul economiei și 
producției italiene.

In interval de numai 
jumătate de an de la 
ultima consultare elec
torală. cetățenii en
glezi urmează să se 
prezinte incă o dată in 
fata urnelor. 10 oc
tombrie fiind, asa cum 
s-a anunțat, ziua fixa
tă pentru desfășurarea 
noului scrutin antici
pat. Se confirmă, ast
fel. ipoteza lansată i- 
mediat dună alegerile 
generale de la 28 fe
bruarie. potrivit căre
ia o a doua confrun
tare electorală, chiar 
in acest an, era inevi
tabilă. Aceasta din 
cauză că, deși laburiș
tii reveniseră la pute
re in calitate de ciș- 
tigători ai alegerilor, 
in parlament se aflau 
de fapt in minoritate 
(ei dețin in prezent 
298 de locuri din to
talul de 635 ale Ca
merei Comunelor). In 
această situație, îm
piedicat de opoziția 
conservatoare (pose
soare a 296 mandate) 
să-și aducă la îndepli
nire proiectele, gu
vernul laburist al lui 
Wilson a decis să or
ganizeze noi alegeri, 
in speranța că ele ii 
vor asigura majorita
tea in parlament.

Actuala competiție 
electorală se desfășoa
ră in contextul unei 
situații interne dintre 
cele mai complicate 
pc-ntru Marea Brita- 
nie. Este o apreciere 
unanimă faptul că țara 
ecte confruntată cu 
cea mai gravă criză 
pe plan eoonomico- 
finar.ciar din perioada 
postbelică. Observato
rii au subliniat, dealt
fel, că manifestele e- 
lectorale ale celor trei 
principale partide —

conservator,
— au un 
comun, res- 

avertizarea 
asupra 

neli-

laburist, 
liberal 
numitor 
pectiv 
alegătorilor
perspectivelor 
niștitoare ale econo
miei naționale. 
mentul principal 

infla- 
Marea

Eie- 
in-

criminal este 
tia. care in 
Britanic tinde să a- 
tingă o rată de 20 la 
sută. Ținind seama 
că la aceasta se adau- 
eâ dezechilibrul 
al balanței de plăti, 
experții economici si 
presa avertizează asu
pra unui inerent peri
col de recesiune eco
nomică si de sporire 
a șomajului. In conse
cință. ’ necesitatea ieși
rii din această situație 
critică reprezintă punc
tul central al tuturor 
platformelor electora- 

desnre moda- 
concrete, do- 
protagoniștilor 

evi-

acut

Ir* : cit 
litățile 
zițiile 
competiției sint, 
dent, divergente.

In manifestul labu
rist se preconizează 
..un plan de recon
strucție industrială si 
socială", eșalonat pe 5 
ani, la aplicarea lui 
in practică scontin- 
du-se ne colaborarea 
cu sindicatele. Drept 
remediu antiinflațio- 
nist este prevăzut 
.contractul social11 cu 
sindicatele — admis de 
altfel in unanimitate 
de acestea cu prilejul 
recentei conferințe 
T.U.C. — stioulind li
mitarea voluntară. în - 
raoort cu preturile, a 
revendicărilor <le sala
rii. Laburiștii vizează, 
de asemenea, naționa
lizarea unor industrii 
(aeronautica, șantierele 
navale s.a.).

In ce-i

conservatorii, definind 
si ei ca opțiune prio
ritară lupta împotriva 
inflației, promit să in
troducă „un vast pro
gram de stabilizare a 
preturilor1*, care se va 
baza pe un „control 
riguros al cheltuielilor 
publice11. respingind. 
totodată, intențiile la
buriste de extindere 
a ariei proprietății de 
stat. Partidul conser
vator promite. în ace
lași timp. anumite 
măsuri in vederea re
concilierii cu sindica
tele.

Un loc important re
vine in controversele 
preelectorale proble
mei apartenenței Ma
rii Britanii la Piața 
comună. Conservatorii 
au arătat că vor pro
ceda doar la informa
rea parlamentului asu
pra stadiului tratati
velor cu Comunitatea 
economică vest-euro- 
peană : in schimb, la
buriștii. deși au înlo
cuit termenul de „re- 
negociere fundamenta
lă" a condițiilor de a- 
derare la C.E.E. (pe 
care l-au folosit in 
trecuta campanie elec
torală) cu acela de 
..negociere*1, isi men
țin hotărirea de a su
pune unei consultări 
populare aprobarea fi
nală a răminerli in 
gruparea „celor 9“.

Care va fi verdictul 
actualului scrutin ? 
Ultimele sondaje indi
că drept favoriți pe 
laburiști, dar campa
nia electorală abia s-a 
declanșat, iar pină la 
10 octombrie mai sint 
încă două săptămini 
de confruntări.

.............  federal al
muncii și asigurărilor sociale. Wal
ter Arendt, a purtat convorbiri la 
Ministerul Federal al Muncii. S-a 
procedat la un schimb de păreri, 
evidențiindu-se dorința reciprocă de 
a dezvolta in continuare bunele re
lații de colaborare ce s-au statorni
cit intre cele două ministere.

Un nou schimb de pri- 
ZOIliSri *n*re comunitățile greacă 
și turcă din Cipru a avut loc la 
Nicosia in prezența delegaților 
Crucii Roșii internaționale. Au fost 
eliberați un număr de 260 ciprioți 
greci și 286 ciprioți turci.

ROMA

MANIFESTARE CULTURALA
ROMÂNO-ITALIANĂ

Za

privește. Dan OPREANU

ROMA 24 (Corespondență de 
R. Bogdan). — Timp de două săp- 
tămîni, la Accademia di Romania din 
Roma s-a desfășurat cea de-a doua 
bienală de artă și cultură „Oderisi 
da Gubio", organizată de primăriile 
orașelor Roma și Gubio și avind cu 
președinte de onoare pe ministrul 
de externe al Italiei, Aldo Moro. hi 
cadrul bienalei, au fost expuse lu
crări de pictură, sculptură și grafică 
ale unor artiști italieni și români. 
Au fost organizate, de asemenea, o 
suită de manifestări : concertul in- 
terpreților români Cătălin Mag
dalena Ilea, conferința profesorului 
Mariano Baffi ,.Glasuri ale poeziei 
române contemporane", recitalul de 
poezie al actriței Franca Salerno, 
precum și masa rotundă consacrată 
unor aspecte ale artei contemporane 
in România și în Italia. In încheie
rea manifestărilor, au fost acordate 
premii. Pictorița Elena Ufa Chelaru 
a primit cupa oferită de ministru' 
de externe, Aldo Moro, graficianu
lui Aurel Bulacu i-a fost decernată 
placheta Centrului internațional de 
artă și cultură din Roma, iar sculp
torul Lazăr Florian Alexie a primit 
premiul I și medalia de aur a ora
șului Gubio.

Vicepremierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, L1 
Sien-nien, a avut, luni, la Pekin, 
convorbiri cu Imelda Romualdez 
Marcos, reprezentant special si soția 
președintelui Filipinelor, Ferdinand 
Marcos.

La Geneva 3 avut loc‘ m3rli' 
o noua intilnire a delegațiilor sovie
tică și americană participante la con
vorbirile privind limitarea armamen
telor strategice.

A 61-a Conferință a Uni
unii Interparlamentare, 13 
care vor lua parte peste 600 de par
lamentari din 74 de țări ale lumii, 
urmează să-și înceapă lucrările la 
Tokio la 2 octombrie. Pe ordinea de 
zi a sesiunii figurează probleme de 
stringentă actualitate ale vieții in
ternaționale, cum sint dezarmarea, 
situația din Orientul Apropiat, con
secințele crizei energetice, coopera
rea economică și in alte domenii 
dintre state, lichidarea discriminări
lor rasiale și altele.

TlirnCU. Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, va întreprin
de. in cea de-a doua săplămină a 
lunii octombrie, un turneu in Orien
tul Mijlociu, in cursul căruia va vi
zita Egiptul, Siria. Iordania și Isra
elul —- s-a anunțat la Washington.

Liga societăților de Cruce 
ROȘÎO cu sediul Geneva a anun
țat că vor fi trimise in Honduras, 
pentru a ajuta victimele uraganului 
„Fift“, medicamente, alimente, pă
turi, corturi. In zonele sinistrului vor 
sosi și lucrători special pregătiți 
pentru astfel de situații.

Vernisajul unei expozi
ții de pictură românească 
contemporană 3 avut loc 13 
Muzeul național din Alep. în pre
zența ministrului sirian al culturii și 
orientării naționale, Fawzi Khayali. 
Au participat directorul Centrului 
cultural arab din localitate, oameni 
de știință, cultură și artă, membri 
ai ambasadei române, un numeros 
public.

Tratative Indo-pakista-
R6Z6 Priv>nd reluarea legăturilor 
aeriene între cele două țări. între
rupte in anul 1971. vor avea loc în 
capitala Indiei In luna octombrie.

Recentele negocieri de 
la Bruxelles ale ■■cel°r noua“ 
asupra prețurilor agricole au scos in 
evidență și mai mult necesitatea re
vizuirii fundamentale a obiectivelor 
pieței comune agricole, a declarat 
purtătorul de cuvînt adjunct al gu
vernului de la Bonn. Armin Grue- 
newald. După opinia exprimată de 
Gruenewald. „cei nouă11 cer politi
cii agricole comune să răspundă 
unor sarcini care se exclud reci
proc.

Primul ministru al Liba- 
Hlllllif Takieddine Solh, a declarat 
ziariștilor că guvernul său 
prezenta demisia in cadrul 
săptăminale a cabinetului, 
mată pentru azi. El a precizat că in 
această privință a avut contacte cu 
președintele Suleiman Frangieh. Gu
vernul condus de premierul Takied
dine Solh a fost constituit în Iulie 
1973 și a înregistrat primele semna
le ale unei situații de criză in urma 
demisiilor prezentate săptămina tre
cută de ministrul economiei națio
nale si comerțului și de ministrul 
muncii și problemelor sociale.

își va 
ședinței 
progra-

„Mariner-10". rotogratiii. 
luate de „Mariner-10“. în timpul re
centei sale treceri prin apropierea 
planetei Mercur, relevă, conform opi
niei savantului american Robert 
Strom, că 50 la sută din miezul a- 
cestei planete ar fi format din fier.

• VIITORUL DEȘEU
RILOR RADIOACTIVE. 
Președintele Comisiei britanice 
pentru energia atomică, Sir 
John Hill, a declarat in fața 
participantilor la cea de-a IX-a 
Conferință internațională in 
problemele energiei, care so 
desfășoară fn prezent la De
troit, că deșeurile radioactive 
vor putea fi depozitate Sn seco
lul viitor in spațiul cosmic. 
Dar, a spus specialistul brita
nic, este mult mai probabil că 
deseurile radioactive vor fi re
ciclate, pentru a putea fi din. 
nou utilizate. In vederea acope
ririi nevoilor de energio ale 
omenirii.

• FORT KNOX IN IN
VENTAR. Pentru prima oară 
în ultimii 30 de ani, vestita 
fortăreață unde se păstrează 
rezervele de aur ale S.U.A. a 
fost deschisă unor vizitatori 
„din exterior". O delegație par
lamentară, însoțită de circa 100 
de ziariști și fotoreporteri, a 
pătruns luni in subsolurile de 
la Fort Knox pentru a verifica 
dacă tezaurul nord-american 
nu s-a „volatilizat11, ca urmare 
a sporirii deficitului balanței 
de- plăți. In ultima vreme cir
culaseră versiuni in sensul că 
trezoreria ar fi vindut pe pie
țele externe o anumită canti
tate de lingouri. Rezervele de 
la Fort Knox s-ar ridica ac
tualmente la 6.2 miliarde do
lari. (nret oficial): alte sase mi
liarde se află in depozitele dife
ritelor bănci federale. Trezoreria 
a anunțat că foarte curind se va 
trece la inventarierea exactă a 
rezervelor de aur. lucru ce nu 
s-a mai făcut de 21 de ani.

• OPERAT DE INIMA 
IN ZIUA NAȘTERII. Miau 
Jason nu avea nici o șansă să 
supraviețuiască. La citeva ore 
după ce s-a născut la un spital 
d:n Keesler (S.U.A.), inima sa 
nu mai batea decit cu 20 de 
pulsuri pe .minut, în loc de 115. 
A fost transportat do urgență 
la un spital specializat in ope
rații cardiace. în abdomenul 
său a fost imediat introdus un 
pacemaker1' miniaturizat (o

baterie care produce numărul 
dorit de impulsuri electrice 
pentru ca inima să bată nor
mal). Jason a fost salvat. Este 
necesar insă ca aparatul să fie 
schimbat la fiecare doi ani.

• ETNA - SURSĂ DE 
APA. Incepind cu anul viitor, 
Etna va livra zilnic regiunilor 
învecinate 250 000 mc ană po
tabilă si Dentru scoDuri in
dustriale. Apa provine din pre
cipitațiile care cad pe povirni- 
șurile și pe culmea acoperită 
de zăpadă a vulcanului, inalt 
de peste 3 000 metri. Ea pă
trunde prin rocile vulcanice 
poroase și este colectată la 
poalele muntelui.

• „MASTODONȚII" 
OCEANELOR. .■suPar- 
tancurile petroliere sint cele 
mai mari obiecte plutitoare 
create vreodată de om și, im
plicit, cele mai periculoase11 — 
susține un scriitor, Noel Mos- 
tert, in cartea apărută recent, 
„Supernavele". Drept ilustrare, 
se arată că in 1945 cel mai mare 
petrolier avea o capacitate de 
18 000 de tone, in timp ce 
tancurile de azi au intre 200 000 — 
500 000 tone, fiind preconizate 
tipuri cu gabarite și mai im
presionante. întreținerea difi
cilă (un supertanc de 400 000 
tone are lungimea a patru te
renuri da fotbal), manevrarea 
greoaie fac ca riscul de acci
dente maritime si naufragii să 
sporească considerabil. Golite, 
petrolierele prezintă un pericol 
permanent pentru echipaj : băl
țile de petrol din rezervoare 
degajă un gaz ușor inflamabil. 
Pe deasupra, tancurile infes
tează oceanele cu circa 2 mili
oane tone de petrol. prin 
scurgeri curente. Fără să nege 
necesitatea supertancurilor, au
torul avertizează asupra perico
lelor pentru mediul marin, in 
cazul înmulțirii exagerate a a- 
cestor veritabili „mastodonți1' 
ai oceanelor.

• UN VIOLENT IN
CENDIU a izbucnit luni in 
palatul Ajuda din Lisabona, 
unde se află o importantă bi
bliotecă și numeroase opere de 
artă. Toace efectivele de pom
pieri ale capitalei portugheze 
au fost mobilizate pentru stin
gerea incendiului, care, intre 
altele, a distrus in întregime o 
galerie de pictură cu cinci sute 
de pinze de maxe valoare, nu
meroase fresce murale și piess 
de mobilier antic.

• ÎN CĂUTAREA MOR- 
MÎNTULUI LUI ATTILA. 
Istoricul roman Ammianus 
Marcellinus scria următoarele 
despre felul in care a fost în- 
mormintat regele hunilor, 
Attila : „...El a fost așezat in
tr-un sicriu de aur, acesta in
tr-unui de argint și apoi am
bele intr-unui din fier, care a 
fost îngropat in albia Tisei, al 
cărei curs a fost deviat, pentru 
a acoperi mormîntul, ca acesta 
să rămină pentru totdeauna 
ascuns". Recent, un grup de 
arheologi maghiari și iugoslavi 
au pornit, in valea Tisei, in 
căutarea unor mărturii din pe
rioada hunilor. Ei și-au con
centrat atenția asupra unui 
punct din apropierea satului 
Martonos. Aici, la adincimca 
de aproximativ 8 metri, potri
vit indicațiilor unuia din apa
ratele electronice de măsurat, 
se află un obiect avind dimen
siunile 3 pe 3 metri. S-ar pu
tea să fie un obiect din fier 
atacat de rugină sau. poate, si
criul din fier. In care se află 
unul din argint, care conține, 
la rindul său. pe cel de abr cu 
corpul lui Attila, așa cum scrie 
istoricul roman.
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