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LUI PARTIDULUI
Problemele producției — 
analizate în spiritul exi
genței și combativității 

revoluționare
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația C. C. al P. C.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit, la 23 
septembrie, delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez, condusă de tovarășul Gas
ton Plissonnier, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C. 
Francez, care, la invitația Comite
tului Central al P.C.R., face o vizi
tă în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Die Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizcla Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., Lucian Drăguț, vi
cepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale.

Conducătorul 
mis tovarășului 
un mesaj de prietenie din partea 
secretarului general al P.C. Fran
cez, Georges Marchais, împreună 
cu cele mai bune urări de noi 
succese poporului român în con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat la rîndul său 
un salut prietenesc tovarășului 
Georges Marchais. subliniind că își 
amintește cu plăcere de convorbi
rile avute cu secretarul general al 
P.C.F. în timpul recentei 
zite în România.

In cadrul întrevederii a

delegației a trans- 
Nicolae Ceaușescu

sale vi-

avut loc

Francez
un schimb de vederi privind acti
vitatea și preocupările Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist Francez, exprimîndu-»e sa
tisfacția pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două partide și 
dorința de a se intensifica pe mai 
departe raporturile lor de colabora
re și solidaritate, In folosul po
poarelor român șl francez, al întă
ririi unității mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, al cau
zei păcii și socialismului In lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții 
politice internaționale.

Convorbirea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Ambasadorul Canadei,

Directivelor Congresului partidului
După cum este cunoscut. proiec
te dc Program și Directive pre- 
âd importante sarcini 
alitativ in dezvoltarea

obiectiv 
Si moderni 
producției, 
duselor
tații mu 
mult, sj 
duselor

de ordin 
industriei, 
— ca un 

fundamental — înnoirea 
zarea in ritm rapid a 
ridicarea calității pro- 
toate ramurile. Efectiv, 

a productivi- 
i sociale și. cu atît mal 
rea competitivității pro- 
lânești rx' piața externă 
in mod determinant de 
și introducerea în fa- 

mai rapidă a produselor 
modernizarea continuă și 

a perfor- 
itative ale 

parametri mondiali.

in

perm a: 
tehnicemai 

pr«~>
Evident, acesta nu este un obiec- 

tv de v. io;- îndepărtat, ci, incă 
de pe acum, chiar înaintea apro- 
bârii de către Congresul al XI-lea 
a Programului și Directivelor, este 
necesar să se accentueze preocu
pările și eforturile pentru înnoirea 
și modernizarea producției indus
triale. 6 • .
mu esențial al activității economi
ce sarcinile actualului cincinal să 

îndeplinite si depășite. Faptul 
că î~. pr- zmt. în industria noastră 
EU ■ ■ • ■ care să nu cu
noască o intensă activitate pentru 
înnoirea * modernizarea produse
lor. că sînt promovate cu mai 
mult curaj și cu o tot mai înaltă 
cficpc.’ate cuceririle stimtei ai 

șvans;iț- arată că sarci
nile subliniate in repetate rânduri 
de conducerea partidului se înfăp
tuiesc cu succes, câ marea masă a 
colectivelor de întreprinderi, de 
cercetători $i proiectanti au înțeles 
imperativul înnoirii tehnice și ac- 
tioncază ferm pentru îndeplinirea

Citeva exemple : la întreprinde
rea de mașin:-unelte din Bacău, 
rocent a fost asimilată in produc
ția do serie o noua mașină de fre
zat longitudinal, cu portal, înzes
trată cu aparataj pentru afișaj de 
cote și comandă numerică, care ii 
permite să fabrice piese de mare 
precizie : in perioada care a tre
cut din actualul cincinal, unitățile 
centralei industriale de utilaj pe
trolier au realizat peste 250 de noi 
instalații și dispozitive, iar pe an
samblul industriei constructoare de 
mașini s-au asimilat peste 4 000 
de produse noi ; in prezent, în în
treprinderile constructoare de nia- 
șini-unelte și electrotehnice se ob
țin multe produse cu o valoare de 
10—12 ori mai mare decit aceea a 
metalului folosit — performanță 
atinsă, iu principal, prin accelera
rea procesului de înnoire și mo- 
demizare a produselor (bunăoară, 
dacă la mașinilc-unclte normale 
valoarea ce se obține pentru fie
care kg de produs este de circa 
40 d-' lei. la strungurile cu co
mandă numerică ea întrece suma 
de 130 de lei) ; totodată, se nu
mără cu miile produsele și sorti
mentele noi asimilate, in ultimul 
ân. in industria bunurilor de con
sum.

Este evident că la temelia aces
tei vaste activități de înnoire și 
modernizare a producției, de ridi
care a nivelului ei tehnic și calita
tiv se află rațiuni economice și so
ciale înalte. Așa, de pildă, înnoi
rea și modernizarea produselor de
termină un plus dc competitivitate, 
un spor de performante pentru 
produsele românești, un cîștig de 
autoritate in confruntarea atit de 
exigentă cu cerințele pielei interne 
Și externe. Dacă astăzi se inregis-

trează un comerț exterior dinamic, 
cu sporirea susținută a exporturi
lor — 36,5 la sută este creșterea 
volumului exporturilor in 8 luni 
din acest an, comparativ cu aceeași 
perioada a anului trecut — aceasta 
se datorește, in bună măsură, ridi
cării gradului de adaptabilitate a 
produselor noastre la exigentele, 
in permanentă evoluție, ale pieței 
mondiale. Concomitent, prin men
ținerea unui ritm înalt de moder
nizare a producției se asigură sa
tisfacerea, la un nivel calitativ su
perior, a nevoilor de consum ale 
populației, in condițiile atingerii 
unor inalți indici de eficiență eco
nomică.

Sint cerințe fundamentale, 
liniate cu putere in proiectele 
Program și de Directive, care re
levă că procesul de înnoire și mo
dernizare a producției trebuie să 
fio permanent, că in acest domeniu 
nu pot fi admise, nicidecum, 
pauze, că inventivitatea, măiestria 
profesională a muncitorilor și spe
cialiștilor trebuie valorificate din 
plin, sistematic, în fiecare unitate 
productivă. Prezentind unele reali
zări de prestigiu incontestabile, 
trebuie să arătăm că aceste rezul
tate puteau fi mai bune dacă pre
tutindeni procesul de innoirc și 
modernizare a fabricației se des
fășura in ritmul stabilit, dacă pro
movarea noului in concepția 
realizarea unor produse ar ut 
un drum ferit de obstacole, d._ 
intre rezultatele de pină acum și 
potențialul tehnic și științific din 
fiecare unitate ar exista, o concor
dantă deplină. O recentă analiză 
atestă, in acest sens, că in unele 
întreprinderi din economia fores-

(Continuare in pag. a IlI-a)

r "NMarea întrecere

socialista

în cinstea

Congresului

MUNCĂ AVÎNTATĂ,
FAPTE DE PRESTIGIU

CU PLANUL PE 9 LUNI 
REALIZAT

Industria județului 
Constanța

lemn, 450 tone celuloză, 1 000 tone 
hirtie, 300 tone cartoane plate ș.a. 
In fruntea întrecerii se plasează 
colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la centrala termo
electrică, uzina „Laminorul", schela 
de foraj extracție, combinatul pen
tru industrializarea lemnului, uni
tatea de celuloză și hirtie ș.a.

• 25 DE ÎNTREBĂRI 
Șl RĂSPUNSURI DES
PRE PROIECTUL DE 

DIRECTIVE
Cum concretizează Direc
tivele obiectivul funda
mental prevăzut de Pro
gramul partidului — con
tinuarea fermă a indus

trializării țării?

în pagina a lll-a

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
în ziua de 25 septembrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste

România, a primit pe Robert Par
ke Cameron, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate

de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Canadei în țara noas
tră. (Cuvintârile in pagina a V-a).

Ambasadorul Danemarcei
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri la 
amiază, pe ambasadorul extraordi-

nar și plenipotențiar al Danemar
cei la București, Torben Busck- 
Nielsen, în legătură cu încheierea 
misiunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con* 
vorbire desfășurată într-o atmosfe* 
ră cordială.

ESTE GÎNDITĂ AZI

George CHIRILA

Respir pre limba dulce văzduh înalt și pur, 
Cînd zarea în volute albastre se desface, 
Uzine cresc sub cerul acesta de azur 
Și muzica lor spune de liniște și pace.

Au ochii în puterea de-a descifra târia 
O splendida menire, cum nu s-a mai văzut, 
Trăim, visam, muncim — aici în România 
Ni-i primul glas partidul, steag și îndemn și scut.

PATRIA DE MÎINE

Opere hrănite

■ □
Modernul magazin universal „Trivale* din Pitești

Foto : E. Dicliiseanu

din apa vie a vieții
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In ziarul de azi

© La semănat, din zori 
ți pînă-n noapte * 
Cooperarea interuzlna 
lă în construcțiile auto 
Fiicele vitrege ale cen- 
tralei • Rubricile noas
tre : Din poșta redac
ției, Faptul divers. Con
traste, Din țările socia
liste, Răsfoind presa 
străină. Sport, De pre

tutindeni

—.r—................... ..

■ .ia, „

Ne știm statura dreapta și mersul către zori 
Grădini avem în floare și pâsâri albe-aproape. 
Sînt, țara, fiii tai, statornici ziditori
Și-o raza au de-a pururi necontenit sub pleoape. 
Augusta arcuire și-a pragului și-a firii,
Izvor tîșnind în stema lîngâ stejari și brazi 
Timp prometeic, iatâ, egal al nemuririi
Cum patria de mîine este gînditâ azi I

CONSTANȚA (Corespondentul 
„Sc.m• George Mihăeseu) : In
tensificând întrecerea socialistă in 
îutimpinarea Congresului al Xl-lc-a 
al partidului, colectivele unităților 
industriale din județul Constanța 
ș -au realizat sarcinile de plan pe 
trei trimestre ale acestui an la da
ta de 23 septembrie. Se va obține 
a-'?1.. pină la sfirșitul lunii sep
tembrie. o producție globală supli
mentară in valoare de peste 260 

mc lei. reprezentind fizic 
95 730 000 kV.'h energie elec- 
3 700 tone superfosfați sub

stanța activă. 12 500 tone ciment, 
157 km tuburi azbociment, 11 300 

prefabricate beton armat, 
39 000 mp țesături tip lină și im
portante cantități de ulei, preparate 
din carne, peste s-a.

Pe marea platformă 
industrială de la Brazi

Instalația de solventare 
a motorinei — în probe 

tehnologice

mc

Industria Județului Brăila
BRÂILA (Corespondentul „Scin- 

ten", Mircea Bunea) : Puternic an
gajate in întrecerea ce se desfă- 
■ in cinstea Congresului al
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. ieri. 25 septembrie a.c., între
prinderile industriale ale județului 
Brăila au raportat îndeplinirea 
planului pe 9 luni. Calculele arata 
că, pină la finele lunii septembrie, 
se va consemna realizarea unei 
producții valorice suplimentare de 
circa 200 milioane lei, care se va 
concretiza in 320 milioane kWb e- 
nergie electrică. 7 500 tone țiței ex
tras, peste 12 000 mc gaze de son
dă, 6 500 mp plăci aglomerate din

V ----------------

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", Constantin Căpraru) : 
Zilele acestea, in cadrul Combina
tului petrochimic de la Brazi, o 
nouă instalație, aceea de șolventa- 
re a motorinei, a intrat in probe 
tehnologice. Noul și importantul 
obiectiv, proiectat pe baza unor 
studii și cercetări efectuate de că
tre Institutul de cercetare și proiec
tare rafinării și petrochimie din 
Ploiești și construit de T.C.I. Pra
hova. asigură realizarea extractu
lui aromatic necesar ca materie 
primă pentru producția de negru 
de fum de la Copșa Mică și pen
tru îmbunătățirea calității motori
nelor fabricate la Brazi. După cum 
ne-a spus inginerul-șef, Dumitru 
Birea, probele tehnologice decurg 
excelent. La toate probele de pu
nere în funcțiune participă, ală
turi de oamenii combinatului, și 
constructorii și proiectanții, rezol- 
vindu-se astfel pe loc unele pro
bleme de tehnică și tehnologie. 
Pentru noul obiectiv au fost șco
larizate cadrele necesare, care au 
făcut practică la instalațiile de sol
ventare de la Borzești și Combina
tul petrochimic Teleajen.

J

O zi memorabilă in ca
lendarul dezvoltării ener
geticii românești : a fost 
realizat „primul paralei" 
(prima conectare la siste
mul energetic național) al 
celei de-a treia, de fapt a 
ultimei, turbine din centra
la subterană de La Ciunget 
a hidrocentralei de pe Lo
tru. Lotrul funcționează cu 
toți cei 510 MW ai săi, 
evenimentul se Înscrie cu 
litere de aur in conștiința 
noastră, la capitolul ma
rilor victorii constructive.

Un moment de o aseme
nea importanță nu este, 
cum ne-am putea închipui, 
foarte spectaculos. Mișcă
rile oamenilor sint aproape 
imperceptibile. în sala 
somptuoasă a centralei 
subterane, nimic, in afara 
aparatelor de control de 
pe panouri, nu trădează 
fantastica mișcare a turbi
nei (nu vedem aici din ea 
decit o infimă parte). Nici 
n-am ști că a început să 
se rotească dacă n-am ve
dea că, pe schema ei si
noptică de pe panou, cu
lorile au începui treptat 
să se schimbe, să treacă 
de la alb spre verde, de la 
galben spre roșu... Si daca 
n-am vedea pe 
celor care au 
culorile emoției 
cordării. Nu se __  __
replici in șoaptă, jumătăți 
de cuvinte. Confirmări ale 
mersului normal : că s-a 
egalizat presiunea in va
nele sferice, că presiunea 
uleiului din lagăre e cea 
normală, câ primele două 
injecloare au și aruncat 
in paletele turbinei primele 
jeturi, că turbina s-a pus in 
mișcare, că turația crește, 
că t * cuplat instalația de

chipurile 
montat-o 

și ale in- 
aud decit

excitație a bobinelor. că a 
apărut tensiune la borne, 
că fazele bornelor sint a- 
coleași cu cele din siste
mul energetic național, că 
aceeași este și tensiunea,

relor de defecte. Trec se
cunde grele, minute lungi... 
Dar iată, un careu negru, 
a devenit roșu, roșu 
prins, ca un strigăt...

In clina următoare. uria-
a-

Un luceafăr

elcctrică. în sistem ! Siste
mul. de fapt, este însăși 
țara, într-atit de vastă este 
întinderea lui și pină in
tr-atit se confundă cu in
teresele noastre economice 
vitale. In felul acesta, hi
drocentrala de pe Lotru 
este incă una dintre ma
rile idei devenite realitate 
întro Congresele al IX-lea 
și al XI-lea ale partidului. 
Construcția ci a început 
la citeva luni .după Con
gresul al IX-lea (care a 
elaborat și Directivele cu 
privire la valorificarea sur
selor energetice și electri
ficarea- țării in perioada 
1956—1975) șj produce cu 
toate cele trei turbine,
cum. cu două luni înainte 
de Congresul al XI-lea. O 
epopee a trăit România in 
acest timp. Un capitol al 
acestei epopei se cheamă 
Lotru.

a-

cu numele
de Lotru

că si frecventa e aceeași... 
Și cînd toate aceste con
firmări au venit, cind pe 
frunțile celor de față s-au 
pirguit grăunțele de 
doare, atunci, da. se 
ieste butonul cuplării 
sistem... Sute de priviri 
sint ațintite apoi, insistent, 
asupra micilor careuri, ne
gre incâ (șl bine ar fi să 
rămlnă așa) ale indicatoa-

EU- 
ro- 
la

șa sală se cutremură de 
ris. Pe careul roșu scrie, 
cu litere caligrafiate in 
grabă : „Lipsă coniac !“ 
N-a fost decit o glumă 
nevinovată și binefăcătoa
re pe care a făcut-o (ca 
să spulbere încordarea) 
un electrician șugubăț.

Cea de-a treia turbină a 
Lotrului a trimis in sistem 
prima cantitate de energie

★
Poate niciodată n-o să 

putem cuprinde cu închi
puirea dimensiunile reale 
ale efortului consumat aici, 
timp de nouă ani. pentru 
a face ca turbinele să se 
rotească și să producă. Si
gur. munca omului, efor
tul său lasă urme mate
riale. măsurabile. Iau 
astfel naștere lungi coloa
ne de cifre. Are și Lotrul 
statisticile sale. Așa. de 
pildă, râmine undeva in
tr-un registru că s-au ex
cavat pină acum 1 560 000 
de metri cubi. A excava 
insă. înseamnă și a săpa o 
groapă in pămint, ceea ce 
nu-i deloc totuna cu a 
sfredeli in stincă și a săpa

Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a IV-a)

Din cele mai vechi 
timpuri, de pe vre
mea cind scrisul nu 
era o profesiune, ci o 
vocație și o profeție, 
o anticipație lucidă, 
realistă și fundamen
tală a viitorului, în
deletnicirea poetului, 
liric, epic sau dra
matic era înfățișarea 
intimplărilor și a con
tradicțiilor din viața 
contemporanilor săi. 
Chiar dacă faptele, 
relevate de ilustrele 
opere ale literaturii 
antice se referă la e- 
poci anterioare mo
mentului descripției 
lor, la mijloc nu este 
decit o formă meta
forică și uneori fabu- 
listică de comunicare, 
transparent machiată 
— ușor descifrabilă, a 
unor calități ce în
semnau la data re
dactării lucrărilor res
pective o referință di
rectă la elementele de 
viață de o stringentă 
actualitate socială. 
Seva esențială a ar
tei, veșnic vie. veș
nic nouă, neîntre
ruptă și inepuizabi
lă in desfășurarea sa 
dialectică a fost, de la 
începuturile ei, faptul 
social In întreaga lui 
complexitate. $i nli 
mai e nevoie să ne 
referim la operele ne
muritoare ale lui Es- 
chil, Sofocle sau Aris- 
tofan, sau, ca să fa
cem un salt peste e- 
pocj, la monumentele 
de cultură sacre ale 
umanității, lăsate de 
Dante, Cervantes sau 
Shakespeare, ca să 
observăm că toate a- 
ceste ilustre opere 
sint cronici pasionan
te ale unor vremi, de
scrise cu o Inegalabilă 
profunzime, acuitate, 
simț al discernării a-

devărului, dar, mai fl
ies, cu o deosebită 
forță de intuiție a in
vestigării viitorului. 
Toți marii scriitori ai 
lumii și-au pus sem
nătura deasupra unor 
lucrări in care, con- 
damnînd cu asprime 
frinele ce mai țineau 
în loc umanitatea, 
descifrau, cu o capa
citate de entuziasm e- 
gală cu asprimea re
chizitoriilor pronun
țate, căile .de urmat 
și uneori chiar solu
țiile menite să aline 
suferințele 
condamnat de 
duiri „avute _
drepte" la o Golgotă 
lungă și ofensatoare.

Este adevărat că au 
existat de-a lungul is
toriei și scriitori care 
au întors spatele vie
ții oamenilor, dezin
teresați de existența 
cetății, închiși ego
latri, în cercul strimt 
al unor preocupări de 
un straniu egoism. 
Sancționarea lor s-a 
produs fără întirziere 
și posibilitate de sal
vare, operele lor, 
criptograme cărora li 
s-a pierdut cheia, fi-, 
ind lovite de cea mai- 
grea pedeapsă: nu le 
mai înțelege nimeni, 
închise pentru vecie 
în muțenie și inutili
tate.

Literatura română 
are mîndria de a fi 
fost de la începutu
rile ei — și ne stau 
mărturie de slavă pa
ginile cronicarilor — 
o îndeletnicire a oglin
dirii vieții sociale. O- 
mul cu nevoile, neca
zurile, patimile, scă
derile, dar și cu visu
rile lui nepotolite de 
mal bine și de mai 
frumos a fost ecoul 
tuturor marilor noștri

omului 
orin- 

și ne-

poeți, prozatori sau 
dramaturgi, operele 
lui Alecsandri, Emi- 
nescu, Creangă, Cara- 
giale, Iorga sau Sa- 
doveanu fiind tot atî- 
tea imense letopisețe 
și testamente literare 
in care acești titani ai 
spiritului s-au străduit 
să pună in fața con
temporanilor și a vii
torimii o adevărată 
Cartă morală riguroa
să, de o geometrică 
armonie. Uneori ope
rele lor nu fac decit 
să condamne cu seve
ritate stări de lucruri 
nedrepte, fără ca să 
și prefigureze soluții 
practice de îndreptare 
a lor. Alteori, solu
țiile intuite nu erau 
decit parțial îndritui
te, dar Întotdeauna 
participarea poeților 
la existența socială a 
fost totală, nedezmin
țită și pătimașă, limi
tele de înțelegere a- 
flîndu-și ele insele ex
plicația in complexi
tatea dialectică a des
fășurării vieții sociale.

Dar dacă scriitorii 
care ne-au premers, u- 
neori înarmați doar 
cu busola propriei lor 
sensibilități, și-au a- 
flat temeiurile exis
tenței in mijlocul lu
mii și al vieții, in tu
multul ’ ’ ’
baricade ______  v.
din poziții de atîtea 
ori primejduite, înțe
legem cit de mare, cit 
de covirșitoare este 
datoria unui scriitor 
al epocii socialiste de 
a se afla in prima 
linie a bătăliilor pen
tru o lume — cum 
de atitea ori a afir-

luptelor, pe 
nesigure și

Aurel BARANGA

(Continuare 
tn pag. a IV-s)
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DIVERS
Un tată
mulțumește

„Subscmnatul Buzdugan Con
stantin din Tecuci as dori. dacă 
se poate, să mulțumesc si prin 
ziar, din toată inima. 
Iot de la soi talul nr. 
Galati, care l-au sraâvat pe 
fiul meu Alexandru, de 17 ani, 
Si doctorilor de ia spitalul uni
ficat din Tecuci, care au m1- 
vat-o pe fiica mea, RAdița, de 
15 ani...". Mai departe, semna
tarul scrisorii B'-atâ că. in timp 
ce Alexandru si Rădita sc a- 
flau pe cimp. la muncă, aq fost 
grav răniți de explozia unui 
proiectil răma* d;n timpul răz
boiului. Numai intervenția cu
rajoasă si competentă a medici
lor gălățenj a făcut ca lui Ale
xandru să nu i se amputeze 
ambele picioare. „Vă dati sea
ma — 
bucuros 
băiatul 
ieții"...

doctori - 
. 1 din

Pe

ne scrie ta tal
i slnt câ-mi văd din 

mergînd ca toți
cit de 

nou 
bă-

De ce
a întîrziat
rapidul 76 ?

O întrebare adresată rubricii 
noastre de către mai mulți că
lători care s-au urcat din Ga
lați, in ziua de 17 septembrie, 
ora 18.50, in rapidul 76 spre 
București. Rapidul cu pricina a 
ivirziat plecarea cu 11S minu
te. La întrebarea „de ce", pe 
care am adresat-o și noi foru
rilor de resort, am aflat pre
cum ca, in ziua respectivă, me
canicul Ștefan Burciu. de la De
poul Bucureșli-călâtori, a sem
nalat o defecțiune la frina 
automată, fapt care a necesi
tat intervenții rapide, la fața lo
cului, inclusiv din partea unor 
cadre de conducere din Regio
nalii C. F. Galați. Și, cind colo, 
ce să vezi : „alarma" mecanicu
lui a fost o alarmă falsă. In 
timp ce toți factorii de răspun
dere se ocupau cu controlul mi
nuțios al frineî. mecanicul aju
tor al rapidului 76, Gheorghe 
C. lordache, se afla in piață, 
după... pește. Fapt care l-a fă
cut pe mecanicul Burciu să re
curgă la pretextul amintit, pen
tru a-și ajuta... ajutorul. .4- 
cum. urmează să fie „ajutați" 
amindoi, dar rapid.

VIATA DE PARTID IN PREAJMA CONGRESULUI PARTIDULUI

Problemele prodociiei-analizaie in spiritul 
exigentei si combativității revoluționare

„Deplina și totala noastră ade
ziune la importantele documente de 
vor fi supuse dezbaterii Congresu
lui al XI-lca ni partidului iși află 
cea mai puternică expresie in 
munca pe care o desfășurăm încă 
de pe Acum, in faptele noastre de 
astăzi, care reprezintă suportul șl 
confirmarea justeței și realismului 
sarcinilor pe care le vom îndeplini 
miine". Am reținut această afirma
ție caro aparține subinglnerului 
Iulian Hosu. intruc.it am regăsit in 
ca semnificațiile majore ale intre- 
gil desfășurări a adunării generale 
de dare de seamă și alegeri a or
ganizației de partid din scolia pre
lucrări mecanice de la întreprin
derea de mașini electrice Bucu
rești.

Darea do seamă și discuțiile pe 
marginea ci. reflectind in chip fi
resc atmosfera dc efervescență po
litică in care colectivul întreprin
derii intimpină Congresul al XI-lca 
al partidului cu noi succese în 
muncă, au purtat amprenta unul 
spirit de lucru.

— întreprinderea noastră — spu
nea strungarul Iordan Lazăr — 
deține titlul de frunt. șă pe ramu
ră, iar secția in care lucrăm noi 
este considerată pe drept cuvint 
inima ei, pentru că am reușit să 
asiguram integral piesele necesare 
unei producții tot mai mari de ma
șini electrice. Din proiectul de 
Program și din proiectul do Direc
tive pentru cincinalul viitor nouă 
ne revin însă sarcini mult mai 
mari, ca șl tuturor oamenilor mun
cii care sint chemați sâ înfăptu
iască noi și importante obiective 
economice și sociale. Darea de sca
mă a arătat clar că rezervele de 
caro dispunem ne vor permite să 
le îndeplinim. Dar. cum noi lu
crăm intr-o ramură a industriei 
caracterizată printr-un progres teh
nic rapid, cred că trebuie să deter
minăm, cu exigență, elaborarea 
unui program pentru punerea lor 
in valoare încă de pe acum, stră- 
duindu-ne să ne apropiem de pa
rametrii de eficiență și calitate ai 
anilor viitori.

Rcluind aceeași idee, a! cărei 
punct de sprijin se identifică in 
munca entuziastă a întregului co
lectiv pentru îndeplinirea cincina
lului in patru ani și jumătate și a 
angajamentului, suplimentat re
cent, de a realiza pină la sfirșitul 
anului o producție peste plan in 
valoare de 20.7 milioane lei, nume
roși participant la dezbateri, prin
tre care economistul Constantin

BădiU. membru al comitetului de 
partid, rabotorul Ion Popescu 
sau maiștrii Vasile Trandaflrcscu 
și Constantin Popescu, au făcut 
o stnină de aprecieri cu privire la 
participarea secției la Întrecerea 
socialistă din întreprindere. „Una 
din sarcinile importante ce revin 
industriei constructoare de mașini 
in lumina documentelor Congresu
lui al XI-lea al partidului — arăta

discuțiilor pe marginea el s-au a- 
bordat și diferite aspecte ale acti
vității politico-educative desfășu
rate de organizația de partid. In 
acest context s-a relevat pe bună 
dreptate că succesele obținute do 
colectivul secției și al întreprinderii, 
concretizate in îndeplinirea inel? de 
la 8 august a. c. a pl inului inițial 
pe primii patru ani ai cincinalului, 
sint argumente convingătoare ale e-

Adunări generale 
de dări de seamă și alegeri 
in organizațiile de bază

tehnologul Marcel Zilberman — 
este aceea de a asigura satisfacerea 
in ritm tot mai inalt a cerințelor 
economiei naționale, creșterea ex
portului. participarea tot mai acti
vă la cooperarea internațională. De 
aici rezultă limpede că noi va tre
bui să continuăm in ritm intens 
acțiunea de diversificare a produ
selor. să realizăm mașini cu per
formante din ce in ce mai Înalte, 
in care să incorporăm din ce in ce 
mai puțin metal si din ce în ce mai 
multă inteligentă tehnică. Pentru 
aceasta. în viitor se impune să ne 
concentrăm atenția spre crearea 
unul climat de combativitate șl 
exigență, propice promovării cu 
mai mult curaj și perseve
rență a noului in producție". „Am 
fost înzestrați in ultimii ani cu ma
șini si utilaje moderne, dc mare va
loare — releva, la rindul său. con- 
tabilul-șef Petre Matcescu. Folosirea 
lor cu randament maxim este o 
obligație majoră. De aceea, cred că 
repartizarea comuniștilor în locuri- 
le-cheie ale producției, desfășura
rea unei munci politico-educative 
convingătoare, prin întreaga mul
titudine a mijloacelor de care dis
punem, sc cer întregite cu extin
derea Inițiativei de a lua In păs
trare socialistă utilajele, cu lega
rea strinsă. a sarcinilor economice 
de îndeplinirea programului de e- 
(lucație comunistă".

In darea de scamă și în cadrul

flcienței acesteia, ale caracterului 
ei mobilizator. Analizarea sistema
tică a problemelor-cheie ale bunu
lui mers al producției In cadrul a- 
dunărilor generale ale organizației 
de partid, aducerea lor in centrul 
atenției întregului colectiv prin 
discuții de la om la om organizate 
de agitatori, prin intermediul gaze
tei da perete sau al agitației vi
zuale au demonstrat că drumul 
cel mal scurt si cel mai sigur dc 
la deziderat la fantă este cel ce 
face apel la conștiința oamenilor, 
si nu la metode pur administrati
ve. Dar. așa după cum arăta strun
garul Mihai Cristea, conținutul ac- 
tivitătii politico-educative se regă
sește nu numai in succesele obți
nute. ci și in... insuccesele înregis
trate. „In ultimul timn — remar
ca el — din secția noastră au ple
cat spre montai o serie de piese 
executate în condiții necorespun- 
zâtoare. Această situație nu se da- 
toreste nici întimplării. nici lipsei 
de priceoere. ci superficialității si 
goanei după cistig cu prețul lucru
lui de mîntuială. Asta înseamnă că 
munca politică pentru cultivarea 
6imtului de responsabilitate al fie
cărui muncitor fată de calitatea 
producției — sarcină permanentă 
de cea mai mare actualitate in pe
rioada care urmează — n-a fost 
întotdeauna îndeajuns de convingă
toare. nu s-a creat Încă o opinie

puternică imnotriva unor asemenea 
atitudini neiuste fala de muncă".

Un spațiu amplu l-au ocupat in 
cadrul dezbaterilor problemele edu
cației comuniste a tinerilor. „Pre
gătirea pentru muncă si pentru 
viata a tineretului — a spus șeful 
de atelier Toma Scărlătcscu — 
constituie o obligație de prim or
din a comuniștilor. Noi trebuie să-i 
ajutăm cu mult mai multă fer
mitate să se integreze în produc
ție. să tină nasul cu progresul teh
nic. să le facem educația politică. 
Pentru aceasta, este necesar să tre
cem urgent, in spiritul unei propu
neri făcute aici, la repartizarea fie
cărui tinăr pe lingă cile un co
munist care sâ răspundă de creș
terea lui politică si profesională".

In mod firesc, o atenție deosebi
tă s-a acordat analizei problemelor 
stilului si metodelor de muncă ale 
biroului. Activitatea acestuia, așa 
cum remarca strungarul Ion 
Urezu, putea fi mai rodnică dacă 
n-ar fi avut unele „pauze" in ce 
privește munca colectivă, dacă 
fiecare membru al biroului s-ar 
fi simțit răspunzător de întrea
ga activitate a organizației de 
partid. In această ordine de idei, 
lean Nastasia, locțiitor al secreta
rului comitetului de partid, a ac
centuat însemnătatea deosebită pe 
care e necesar să o acorde noul 
birou al organizației de bază pro
movării spiritului critic și autocri
tic, întăririi combativității revolu
ționare, încredințării de sarcini con
crete tuturor comuniștilor, cărora 
le revine înalta răspundere poli
tică pentru bunul mers al produc
ției și educarea comunistă a între
gului colectiv.

Participanții la adunare au ales 
prin vot secret, in spiritul preve
derilor statutare și al hotăririlor 
recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
noul birou, precum și delegații 
pentru conferința dc partid pe în
treprindere. desemnind totodată si 
candidați! pentru comitetul de 
partid.

In încheiere, adunarea generală a 
adoptat o hotărire prin care iși ex
primă acordul integral față dc linia 
politică Internă și externă a parti
dului, față de proiectele de docu
mente ale Congresului. Totodată, au 
fost stabilite unele măsuri concre
te, cu răspunderi și termene preci
se, menite să asigure perfecționa
rea activității organizației de partid.

Dumitru TIRCOB 
corespondentul „Scinteii"

DIN POȘTA REDACȚIEI

• FAPTE
• OPINII
o PROPUNERI

• Un modern complex alimentar ru •
fost deschis zilele acestea în cartierul „Nicolae BfilcMCU" din orașul 
Balș, in cadrul căruia se vor înființa, in curlnd. o nouă uhltatc ..Gos
podina". șl un bufet expres. Toate acestea. împreună cu piața ame
najată aici creează condiții mai bune pentru aprovizionarea cetățeni
lor. (Tltus Clorlcscu, activist cultural, orașul Balș, județul Olt).

0 SuyCrâm orSanel<)r competente să studieze posibilitatea 
completării avizelor de expediție — care Însoțesc vagoanele Încărcate 
cu materiale livrate de combinatele de prelucrare a lemnului bene
ficiarilor interni — și cu datele cuprinse in certificatul de calitate yi 
procesul verbal de «aulorecepțle. Dacă avem în vedere că fiecare bule
tin de expediție sc completează in 5 exemplare, la fiecare dintre ele
anexlhdu-se cite un proces verbal de aulorecepțle și certificatul de
calitate și că, de pildă, numai fabrica de P.F.L., din cadrul C.P.L. Pi
tești Întocmește cite 10 avize pe zi, este ușor de constatat ce eco
nomii de hirtie, de timp și muncă s-ar putea obține. (Crinu Apostu, 
C.P.L.-Pitcști).

® Tot pe scări, pe lingă lift. ,n ,lmp «• de *prMP’ 
un an, între asociația locatarilor din strada C. A. Rosettl nr. 14, sec
torul 1 București. I.C.R.A.L.-Herâstrău si întreprinderea ..Ascensorul" 
se schimbă tot felul de adrese pentru repararea .celor 4 lifturi ale 
imobilului, locatarii de aici — printre care mulți bătrinl, copil, oa
meni suferinzi — sint nevoiți sâ urce pe scări cele 11 etaje. In nu
mele lor, punem întrebarea : cind se vor lua, totuși, măsuri concrete 
de repunere in funcțiune a lifturilor ? (Gheorghe Dlma, președintele 
asociației locatarilor din strada C. A. Rosctti nr. 14, București, sec
torul 1).

© 30 de ani de activitate neîntreruptă ln •c'ea51 
unitate a împlinit luna aceasta operatorul de dană principal Neculal 
Gh. loan din portul Bazinul Nou, Galați. Venit în port la virata de 
15 ani, tinărul docher s-a format la școala muncii, dind dovadă de 
seriozitate, hărnicie și competență. Datorită calităților sale, el se 
bucură dc încrederea întregii organizații de oartid. al cărei secretar 
este, de stima colectivului in care lucrează. Pentru noi toți este un 
exemplu demn de urmat. (Niță Pepelea, portul Bazinul Nou, Galați).

© Solicitâni conducerilor de întreprinderi care livrează de
șeuri de hirtie Combinatului de celuloză șl hirtie Suceava să între
prindă măsurile necesare pentru mai buna sortare a maculaturii și 
înlăturarea impurităților (resturi metalice, cărămizi, var, ciment etc.). 
De asemenea, la legarea balolilor cu deșeuri să se folosească sfoară 
de hirtie și nu sirmâ, așa cum se procedează în prezent. Fără a exa
gera cu ceva, intr-o zi de lucru strîngem de la desfacerea acestor 
baloți circa 200 kg de sirmă care ar putea fi economisită. (Petru Su- 
lac, preparator, C.C.H. Suceava).

0 ESOVii din satul Luncă, comuna Boteni-Argeș, au început 
in acest an cursurile în scoală nouă. La ridicarea noului local. In 
care va funcționa și o grădiniță sezonieră, și-au adus contribuția toți 
locuitorii satului, in frunte cu cadrele didactice. (Ion Ghinescu, co
muna Boleni, județul Argeș).

O ZromGîe și fum. De ani de zlle* 8ectla de Pr£lucrărI 
metalice a intreorinderii de industrie locală .,11 Iunie"-Craiova po
luează atmosfera, provocind tot felul de necazuri sutelor de cetă
țeni din cartierul Brazda lui Novac. Locuințele nu pot fi aerisite din 
cauza norilor groși de fum emanați de coșul de la turnătoria fa
bricii, iar zgomotele produse la orice oră din zi și din noapte in ate
lierele de prelucrare fac imposibilă odihna locatarilor din preajmă, 
mulți dintre ei lucrind in schimburi. La sesizările noastre repetate ni 
s-au dat doar... promisiuni. Cind vor fi îndeplinite 7 (Un grup dc ce
tățeni, cartierul Brazda lui Novac-Craiova).

Curățenie, 
nu glumă!

După ce Alexandru Giurcâ 
din satul Jirov (Mehedinți) și-a 
făcut curățenie prin ogradă și 
a dat foc gunoiului s-a dus la 
poartă și a început să stea „la 
taclale" cu doi vecini, care toc
mai treceau pe uliță. „Ce arde, 
la tine, vecine ?“ l-a întrebat 
unul din ei. „Aș, nu arde. Mai 
mult fum, decit foc — le-a 
răspuns el. Am făcut curățe
nie...". Și au continuat, tustrei, 
să discute de una. de alta, 
tre timp, nesupravegheat, 
cui s-a extins pe o diră 
paie pină la un grajd. Și 
grajdul, plus citeva care 
furaje și cereale s-au mistuit 
in flăcări. Numai intervenția e- 
nergică a celor doi vecini și a 
altora, plus a pompierilor și e- 
levilor școlii din sat a făcut ca 
focul să nu-i facă și casa 
scrum. Chiar că era... curățenie, 
nu glumă.

In- 
fo- 
de 
tot 
de

Loc a vrut,
loc a găsit

întreprinderii „Inde-Clubul .....________
pendența" din Sibiu. In timp ce 
spectatorii vizionau in liniș
te filmul, la ușa de la intrare 
t-a produs un scandal ca-n... 
filme. Protagonist : Vasile Răi- 
leanu. Deți i se spusese că nu 
mai sint nici bilete la casa, nici 
locuri in sală, V. R, se rățoia 
cit il ținea gura : „Vreau să 
mă conving personal, cu ochii 
mei". După ce i-a imbrincit pe 
cei puți să asigure ordinea șt 
liniștea, a spart un geam, s-a 
năpustit in sală ți a început si 
bruscheze, in dreapta fi-n stin
gă. mai mulți spectatori, cerin- 
du-le să-i facă ți lui rost de un 
loc. Și oamenii i-au făcut rost 
de un... milițian, iar instanța de 
judecată, conform Decretului 
153 1970, i-a făcut rost de un... 
loc pentru patru luni.

Un
mai puțin

Țoală lumea il credea pe Ion 
Budean, din Alba lulia (strada 
Vasile Alecsandrl nr. 19), -un 
marc pasionat al turismului. 
Echipat ca atare, pleca mereu 
de acasă ți putea fi văzut ade
sea in preajma hotelurilor turis
tice ți a campingurilor. Cel mai 
mult si mai mult il atrăgeau lo
curile de parcare auto, de unde 
nu pleca fără „amintiri". Din- 
tr-un autocar parcat in fața ho
telului „Transilvania" din Alba 
Julia a sustras un casetofon, 
dintr-un autoturism parcat la 
campingul „Căprioara" (Aiud) o 
valiză cu îmbrăcăminte. Ulti
ma sustragere — un aparat foto. 
Luai imediat „in obiectiv", tu
ristului i se pregătește a călă
torie de mai lungă durată fi cu 
altfel de... amintiri.

Rubrlcâ redoctotO de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"

Răspunsul conducerii LT. B. 
la un semnal critic

In ziarul nostru din 19 septembrie informam cititorii asupra unor 
preocupări ale întreprinderii de transport București privind îmbună
tățirea condițiilor de călătorie pe traseele de autobuze, troleibuze si 
tramvaie pentru cetățenii Capitalei. Realizările meritorii, obținute in 
ultimul timp, ca si dorința de a Ie amplifica, prin măsuri concrete 
imediate și de perspectivă pentru asigurarea unui flux normal al cir
culației pe traseele transportului in comun au fost si sint apreciate 
de cetățeni. Ceea ce nu înseamnă insa că nu mai sint deficiente si 
neajunsuri — unele serioase — pe care aceiași cetățeni le semna
lează, pentru ca ele sâ fie receptate cu promptitudine de conducerea 
I.T.B., spre a fi înlăturate.

Iată unul din aceste semnale :
Marți. 24 septembrie, ora 19.
— Alo, „Scînteia" ? Sint un cetă

țean care așteaptă de o jumătate de 
oră un autobuz 36 sau 36 barat și, 
ca mine, mai sint vreo 40—50 de 
oameni in stația de la Piața Am- 
zei...

Pornim imediat spre Piața Amzei. 
Stăm și așteptăm : 5. 10, 15. 20 de 
minute. Nu vine nici 36 simplu, nici 
36 bara’. In jur, ciopor de oameni. 
In sfirșit, după vreo jumătate de 
oră, iși face apariția un 36 barat, 
cu ușile aproape blocate. Reușim și 
noi, ca prin minune, să ne „agă
țăm". din mers. In stațiile de pe 
parcurs, zeci șl zeci de oameni se 
înghesuie de pomană. Nu pot urca. 
Și toți merg in cartierul Militari, 
cartier cu zeci de mii do locuitori. 
Abia trecuți de Palatul Pionierilor, 
șoferul nostru de pe 34—B—189 era 
gata-gata să facă, fără vina lui. un 
grav accident de circulație. Nici nu 
apucase bine să oprească in stație, 
că vreo cițiva călători, cu copii in 
brațe, s-au și năpustit să urce „prin 
față". Doi dintre ei. care au apucat 
să ajungă lingă șofer, il iau la rost: 
„De ce nu veniți la timp ?", ,.De ce 
vă bateți joc ?“, „Ce. călătorim de 
pomană ?", „Dacă ne-am face și noi 
munca așa, in fabrică...".

Ajungem, cu chiu, cu vai. la ca
pătul cursei, pe strada Apusului. în
trebăm ..canatul de linie" 3 677 :

— La ce interval de timp trebuie 
să circule autobuzul 36 barat ?

— Cam la 7—8 minute, unul de 
altul.

— Dar 36 simplu ?
— Tot la 7—3 minute.
— Si atunci, de ce vin după 

30—40 de minute ?
— Nu mi-au trimis toate mașinile 

pe traseu.
întrebăm pe dispecerul de servi

ciu de la I.T.B.. Ion Bolat :
— De ce nu sint toate mașinile pe 

traseul 36 ?
— Cred că și-au luat șoferii zile li

bere. Or mai fi și defecte...
— Ceva mai concret nu se poate ? 

Sintețl dispecer...
După o consultare cu alți dispe

ceri. ne răspunde exact :
— La ora aceasta (ora 20.45). pe 

36 barat trebuiau să fie 7 autobuze 
și sint numai 3. pentru că 3 sint de
fecte. iar un șofer are liber. Pe 36 
simplu, tot 7 trebuiau să fie. dar 
sint numai 4...

— Cine ar putea să ne spună de 
ce sint atitea mașini defecte ?

— Păi. tovarășul inginer care se 
©■cupă cu „latura" tehnică.

,— Știți telefonul ?
— Nu-1 știu. Sunați la conducere.
Sunăm la ofițerul de serviciu de 

la direcția I.T.B. :
— Vă rugăm să ne spuneți tele

fonul tovarășului inginer care se o- 
cupă cu „latura" tehnică.

Ne dă un număr. Formăm. Sună. 
Greșeală. Sunăm din nou. Din nou 
greșeală. Revenim La ofițerul de ser
viciu :

— Ne-ați dat un număr greșit. 
Vreți să ni-1 spuneți totuși pe cel 
adevărat ?

...Iatâ-ne a doua zi, adică ieri, 
miercuri, la conducerea I.T.B. I-am 
dat tovarășului director general al 
I.T.B., inginer Dumitru Stoian, să 
citească rindurile de mai sus. referi
toare la această situație, deloc sin
gulară. După ce a verificat veridici
tatea celor relatate, dind pe loc o 
serie de dispoziții pentru efectuarea 
unei anchete cu propuneri de măsuri

de îndreptare, inclusiv de sancțiuni 
pentru cei vinoVați, ne-a spus :

— In pofida unor greutăți pe care 
le avem, mai ales in ce privește nu
mărul insuficient de conducători 
auto, in special in schimburile de 
după-amiază și de noaDte. am luat 
totuși măsuri pentru asigurarea unui 
număr corespunzător de mașini in 
funcțiune. In condițiile în care pe 
unele trasee intervin defecțiuni ca 
aceea semnalată, există răspunderi 
precise...

— Adică ?
— Adică, toți controlorii, capetele 

de linii si echipele mobile de circula
ție au datoria de a sesiza, prin 
radiograme și telefonic, serviciul cir
culației, care, la rindul său, are dis
poziție fermă si competentă să pro
cedeze operativ la redistribuiri și 
transferuri de autobuze și tramvaie 
de pe un traseu pe altul, tocmai 
pentru a evita situații neplăcute ca 
aceea de care am luat acum cunoș
tință. Așa ar fi trebuit să se procede
ze și marți seara. Totodată, consider 
că trebuie să se știe că. ln prezent 
avem o situație îmbunătățită față de 
anul trecut, in sensul că, in medie, 
circulă zilnic 1 240—1 250 autobuze. 
Așa incit există posibilități ca ase
menea dereglări regretabile, ca aceea 
la care ne referim, să nu mai aibă 
loc in viitor.

Să sperăm că nu vor mai avea loc. 
Dacă, totuși... Vom reveni !

Petre POPA

O propunere privind 

linia de autobuz 31 R
Am primit la redac

ție o scrisoare, din 
care reproducem :

Vă solicităm sprijin 
pentru rezolvarea unei 
probleme care intere
sează atit citeva mii 
de oameni, cit și 
I.T.B.-ul. Iată despre 
ce este vorba :

Cu citva timp in ur
mă a fost creată linia 
de autobuz 31 Rapid, 
care face legătura in
tre Piața Sudului și 
zona hotelurilor O.N.T. 
„Parc" și „Turist", din 
spatele expoziției. Este 
o realizare pe care 
mulți bucureșlenl au 
salutat-o cu bucurie și 
care arată încă o dată 
că există o per
manentă preocupare 
a forurilor competen
te pentru Îmbunătăți
rea transportului în 
comun. Dar cele circa 
2 luni care au trecut 
de la inființarea aces
tei noi linii de auto
buz au dovedit că 
măsura este incomple

tă, că se impune să 
fie îmbunătățită. De 
aceea, in numele cl- 
torva mii de salariați 
ai celor circa 50—60 
de instituții și între
prinderi adăpostite de 
,;Casa Scinteii" și 
al altor circa 2 000 
de muncitori de la ga
rajele și atelierele 
centrale ale I.T.T.A. 
ale O.N.T., depozitele 
Comturist. Tipografia 
Turismului și Platfor
ma întreprinderii de 
prefabricate din beton 
(aflate toate la circa 
2 km distanță de ac
tuala stație terminus a 
autobuzului „31R"), 
precum și al locuitori
lor cartierelor Pajura 
— Jiu-Scinteia, care 
de mulți ani simt ne
voia imoerloasă a u- 
nui mijloc de trans
port rapid spre cen
trul Capitalei (trolei
buzele 87 și 86 nemal- 
făclnd față solicitări
lor, odată cu dezvol

tarea cartierelor), pro
punem să se prelun
gească cu incă o sta
ție, respectiv pină 
in dreptul Atelierelor 
centrale I.T.T.A., linia 
de autobuz 31 R.

Această măsură ar 
avea avantaje deose
bite și pentru I.T.B. — 
ea sporind eficiența a- 
cestei linii de autobu
ze, fără a fi nevoie de 
investiții suplimentare. 
Gindiți-vă numai la 
faotul că numărul că
lătorilor crește cu 
10 000—15 000. poate 
chiar mai mult, aceștia 
făcind 2—4 curse pe zi. 
la tariful stabilit de 1 
leu. Se asigură astfel 
eficiența liniei și in 
timpul iernii, cind nu
mărul celor care vin 
la șosea, la expoziție 
etc. se reduce simți
tor.

Gh. ILIESCU 
str. Fdurei 5, ap. 74, 
sector 8 — București

ARCAȘULUI*
Că aprecierea bună de care 

se bucură cooperația de consum 
pentru amplasarea unităților 
sale turistice in zonele cele mai 
frumoase ale tării sau în preaj
ma unor renumite monumente 
istorice si de artă este înteme
iată o atestă, o dată mai mult, 
motelul „Casa arcașului". Am
plasat lingă vestita Cetate a 
Neamțului, la Tg. Neamț, in
tr-un peisaj de o rară frumu
sețe. motelul „Casa arcașului" 
al cooperației de consum ofe
ră turiștilor un atractiv loc de 
popas și recreare. El este des
chis in tot timpul anului si dis
pune de camere confortabile, 
restaurant, bar. cofetărie. De 
aici, de la „Casa arcașului", se 
pot face numeroase excursii în 
împrejurimi, se pot vizita re
numitele mînăstiri Neamț, A- 
gapia si Văratec, precum si Casa 
memorial^ „Ion Creangă" de la 
Iluinulești.

SA CREDEM, TOTUȘI, 
ÎN PROMISIUNI...

„Combinatul de lianți de 
la Argeșel — ne scrie Ion 
Dobrescu din Cimpulung 
Muscel — nu ne dă pace 
nici acum. Nori albi de 
praf pudrează păduri, gră
dini. case. După interven
ția de anul trecut a „Scin
teii". praful se mai reduse
se cantitativ. Era capiat 
mai cu grijă. Acum, insă, 
depășește din nou limita..." 
Din Tg. Jiu și Medgidia, 
Brașov, Turda. Comarnic și 
Bicaz. uneori și din alte 
centre ale industriei ci
mentului am primit de a- 
semenea sesizări cu privire 
la poluarea aerului cu pul
beri emise in diferite faze 
ale producției. Dintr-un 
studiu efectuat în județul 
Gorj mai aflăm — de pil
da — că. in vecinătățile 
Combinatului de lianți' și 
azbociment Birscști. depu
nerile de pulberi influen
țează negativ atit calita
tea. cit și cantitatea pro
ducției agricole vegetale 
și animale din zonă. Nu 
este de ignorat nici aspec
tul pur economic în cadrul 
industriei cimentului. Pul
berile emanate reprezintă 
în ultimă instanță materie 
primă, in diferite faze de 
producție. înainte de a de
veni ciment. Astfel, tova
rășul Ion Nicola, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
popular județeo.n Gorj. 
sublinia intr-o recentă sesi
une q forului local că, pe 
lingă influențele negative 
ale poluării, combinatul 
din Birseșli aruncă in at
mosferă. in decurs dc 24 
de ore. o cantitate de 500 
de tone material aflat pe 
treapta finală de prelucra
re. in valoare de 200 000 
lei.

La serviciul de speciali
tate din Ministerul Econo
miei Forestiere șl Mate
rialelor de Construcție am

aflat că situația de la Tg. 
Jiu se datorează fiabilității 
redus? a instalațiilor de 
desprăfuire. calificării re
duse a personalului care 
le deservește și unor în
călcări ale disci clinei teh
nologice. La Fabrica de ci
ment de la Argeșel. din 
vecinătatea Cimpulungu- 
lui. poluarea s-a datorat 
deteriorării unor piese, 
care vor fi înlocuite in a- 
nul viitor, iar situația de

lor poluante, ori fără alte 
lucrări sau măsuri care să 
asigure respectarea condi
țiilor de protecție a calită
ții aerului, stabilite de or
ganele de specialitate".

Prevederile legii sint cla
re. Ce se întreprinde pen
tru a satisface exigențele 
ei și a soluționa odată 
pentru totdeauna proble
ma poluării aerului de că
tre industria cimentului 7 
— l-am întrebat pe tov.

Obligații decurgînd din Legea privind 
proiecția mediului înconjurător, nerespec

tate de fabrici de ciment

la Bicaz s-ar datora nein- 
treținerii corespunzătoare 
a echipamentelor electrice.

Deci; in general, este 
vorba de deficiențe prir 
vind calitatea unor echipa
mente, exploatarea și în
treținerea instalațiilor, asi
gurarea pieselor de schimb. 
Dar. după cum se știe 
prea bine, „in scopul asi
gurării protecției aerului 
(se spune in art. 8 al Le
gii nr. 9 privind protecția 
mediului înconjurător) este 
interzisă evacuarea in at
mosferă a substanțelor 
dăunătoare sub formă de 
gaze, vapori, aerosoli, par
ticule solide șl altele, pes
te limitele stabilite prin 
reglamentările in vigoare. 
Este interzisă, de aseme. 
nea, darea în exploatare 
de noi unități sau dezvol
tarea unităților existente, 
care prin activitatea lcr 
pot constitui surse de po
luare a aerului, fără insta
lații și dispozitive în sta
re de funcțioaiare cores
punzătoare (sublinierea 
noastră) pentru reținerea 
ti neutralizarea substanțe

Gh. Vasilescu. directorul 
tehnic al Centralei cimen
tului. Și iată ce ne-a răs
puns : „De cițiva ani în
coace. procentul eliminări
lor de pulberi — și ca vo
lum absolut și ca procent 
față de ansamblul produc
ției — scade de la an la 
an. E>le rezultatul dotării 
fabricilor de ciment cu in
stalații dc desprăfuire de 
mare randament (88%) și 
capacitate, unele din ele a- 
sinUlate pe bază de licen
ță. Este adevărat că la u- 
nele fabrici, in special la 
cele vechi, procentul de e- 
liminări este incă mare și 
că la o parte din unități
le mai noi unele instalații 
de reținere nu au randa
mente corespunzătoare. 
Problema va ti treptat re
zolvată prir. dezafectarea 
unor instalații de produc
ție învechite (de ex. la 
Turda, Fieni. Brăila) și do
tarea corespunzătoare a 
celorlalte. Proiectul de 
pian al centralei noastre 
pentru cincinalul următor 
preconizează. în spiritul 
proiectului de Directive ale

Congresului al XI-lea, 
depoluarea completă (pină 
in 1977—7S) a marilor 
unități producătoare de 
ciment de la Cimpu
lung, Tg. Jiu, Alcșd, pen
tru care se prevăd inves
tiții importante, precum 
și realizarea unor im
portante lucrări pe a- 
ceastă linie la celelalte u- 
nități. Investițiile privesc 
in principal realizarea de 
obiective de desprăfuire la 
principalele instalații po- 
luante (cuptoare, mori). Ele 
vor fi dublate, in conti
nuare, de importante mă
suri tehnice pe plan in
tern".

Este mult, este puțin, 
ceea ce ne promite cen
trala ? Atita timp cit un 
număr însemnat de insta
lații de desprăfuire mai 
funcționează cu randamen
te reduse, sint prost ex
ploatate sau întreținute, a- 
tita timp cit se pierde in 
atmosferă producția cores
punzătoare unei fabrici de 
ciment de capacitate mij
locie, orice efort și orice 
realizare sint binevenite. 
Credem însă că, pe de o 
parte centrala și conduce
rile Întreprinderilor ia 
cauză, pe de altă par
te Consiliul național pen
tru protecția mediului în
conjură tor. comisiile lui 
locale, forurile sanitare 
centrale și județene, con
siliile populare — toți a- 
ceia care au îndatorirea 
de a urmări starea de pu
ritate a aerului — pot a- 
duce o contribuție tot mal 
activă și eficientă la in
staurarea unei discipline 
tehnologice care să aibă 
drept urmare reducerea 
nivelului de poluare, prin 
exercitarea unul control 
sever și exigent in spiri
tul și litera legii.

Al. PLAIEȘU.

intruc.it
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© Cum 

concretizează 

Directivele obiecti

vul fundamental pre

văzut de Programul 

partidului — conti

nuarea fermă a in

dustrializării țării?
\____________ J

Av» rum m» deprinde din 
proiectul Programului partidu
lui, din prevederii» proiectului 
d« Din continuarea ferma
n politicii de industrializare wn- 
rlalitta reprezintă lanlorui pri
mordial. hnllrifor al edificării 
s.irictalil socialiste multilateral 
dezvoltate, po temelia eUrci.t 
au Inc dezvoltarea șl moderni 
aama forțelor de producte, pro
gresul economic șl soclaj al lu
ni. ridicarea necontenită a ni
velului de trai fd poporului. 
In arest proces riguros de in- 
dustririiz*t» tocialMii se dis
ting, de la o perioadă la alta, 
de la un cincinal la altul, ncl 
trăsături, laturi calitative de 
profunzime, noi premise priel
nice pentru ca factorii progre
sului Industrial Impetuos si, în
deosebi. cel inienshi să fie mai 
deplin puși in valoare. Asem - 
n ?a caracteri.s<ici < nțiale va 
ptezc-nta induși rut iz i \ s \ 
listă susținută a tării si in vii
torul cincinal, prin des-fasumarea 
căreia re va urmări dv.’.vcltarea 
economlco-soclalft a țării in 
ritm înalt, in scopul ajungerii 
la nivelul țărilor socialiste 
avansate, apropierii României 
de statele dezvoltate țlin punct 
do vedere economic ale lumii.

Po fundamentul trainic al in
dustrializării socialiste se vor 
a-txuna — in primul rind — 
dezvoltarea in continuare. cu 
prioritate, a industriei socialis
te, orientarea sa fermă spre 
ramurile si subramurile de 
inaltă tehnicitate, cxirc valorili- 
că in mod superior resursele de 
materii prime si munca sociala. 
Industria iși va întări neconte
nit poziția conducătoare in e-

eonamio. aporlndu-șl ponderea 
in eroarea venitului national, 
in rcabsarea reproducției lăr
gite șl sat isfncsrre nevoilor da 
consum ale populației, in dez
volt -r a schimburilor crononiicc 
externe. Desigur, cadrul general 
al desfășurării Industrializării, 
hl dezvoltării și modernizării In
dustriei oslo dat de ritmu
rile inalte de , creștere a 
producției industriale. Pe baza 
aplicării ferme a politicii de in
dustrializare socialistă. In peri
nda urmă tonii ui cincinal pro
ducția industrială va spori ln- 
tr-un- ritm mediu anual de 
9—10 la sută, in înrx) 
rvallrindu-sc o pro
ducție industrială do 
8,5—7,5 ori mai mare 
d cit in anul 1970. In 
ansamblul acestor rit
muri, o trăsătură ca
litativă de profunzime 
constă in asigurarea 
unor corelații optime 
intre producția mij
loacelor dc producție 
șl producția bunurilor de 
consum in volumul total al 
producției industriale. In pe
rioada 1976—1980, producția 
Industriei constructoare ‘ dc ma
șini so va dezvolta intr-un 
ritm mediu anual de 11,5—12.5 
la sută, iar producția industriei 
chimice va fi în 1980 de 1,6—1.8 
ori mai marc decit în 1975. 
Concomitent, pină în anul 1980, 
industria ușoară va crește de 
1.4—1,5 ori, industria alimentară 
Intr-un ritm mediu anual de 
6,9—7,3 la sută, in condițiile în 
care producția globală Industria
la se va mări dc 1.54—1,61 ori. 
Drept urmare, odată cu echi

librare* Judicioasă, mereu pe 
un plan superior, n dezvol
tării industriei in cele două 
grupe fundamentale alo salo 
și a economiei naționale in an» 
s.rnblul ci, creșterea in as mc- 
nra ritmuri și modernizarea pro
ducției vor duce, pe de o parte, 
la satisfacerea cerințelor des
cinde alo dotării economici cu 
tehnica modernă, ale exportului 
Iar, pe de altă parte, la a; -,x- 
rin-a mal deplină a necesități
lor d? bunuri dc consum ale 
oamenilor mur^-iă- Se poale a- 
prccta divi că o trăsătură a 
Industrializării socialiste a țârii

temporane, Inicgrind mal activ 
sl mai eficient economia noas
tră naflonalâ in progresul teh
nic, actual și de perspectivă, 
reprezintă o allA latură călită* 
I vă a lndu<r hali zării serial Iste 
In viitorul cincinal, In perioada 
do pină in anul 1990. Odntfi cu 
obținerea unor producții pe lo
cuitor superioare, la nivelul ce
lor din țările dezvoltate econo
mic ale lumii aiu chiar mal 
mori, de pildă, la oțel, energie 
electrică, ciment ș.n., prin dez
voltarea mai puternică, priori
tară a ramurilor șl mihramuri- 
lor de inaltă tehnicitate, denu

de întrebări și răspunsuri 
despre proiectul de Directive

noastre în viitorul cincinal va 
consta în asigurarea unui grad 
mai înalt dc concordantă a dez
voltării și modernizării indus
triei cu cerințele proprii, spe
cifice ale progresului tehnic in 
România,

In contextul ritmurilor înalte 
ale sporirii prodiicției indus
triali'. accentuarea procesului 
de modernizare a structurilor 
pe ramuri șl subramuri — de 
la industria extractivă, con
strucția de mașini, metalurgică, 
pină la petrochimie, electronică 
și clecirotchnică — pentru a 
oglindi mal bine cerințele 
revoluției lehnlco-șiiințlfice con

mite „de creștere", „Industrii 
Industrializante", se va inriuri 
pozitiv însăși Industrializarea 
socialistă a patriei, aportul lor 
fiind hotăritor in privința creș
terii productivității muncii socia
le, schimbările masive de pro
porții în structura producției in- 
dustriailc a tării, in trecerea de 
la o structură „tradițională" la 
una menită să permită trans
formarea radicală, po bază mo
dernă, a întregii noastre in
dustrii. îmbunătățirea calitativă 
și tehnică a întregii activități 
economice. Rezolvarea acestei 
probleme oentralo a cincinalu

lui viitor, de care depinde nu 
numai înfăptuirea obiectivelor 
din perioada 1976—1980, el șl a- 
sigurarea condițiilor pentru în
deplinirea cu succes n progno
zei pină In 1990 șl după anul 
1990. va fi In măsură să Im
prime noi șl profunde caracte
ristici industriei socialiste, e- 
conomiei naționale. Ași cum 
sublinia tovarășul Nlcolae 
Oaușeicu, dacă nu vom rea
liza *ce«t deziderat, Indus
tria va rămine în urmă și 
va fi greii, in condițiile revo
lutei tehnico-ftUnUfire con

temporane, să mal 
recuperăm această ră- 
mincre in urmă. Iată 
de ce proiectele Pro
gramului și Directive
lor pun pe prim plan 
— In înfăptuirea In
dustrializării socialiste 
— activitatea științifi
că. tehnologică, ridi
carea nivelului calita
tiv și tehnic, creșterea 

eficienței Întregii activități, ca 
snrclnl primordiale ale dezvol
tării noastre viitoare.

Remarcabilă va fi, In perioa
da viitorului*cincinal, și tendin
ța tot mai pronunțată de a asi
gura industriei o mal mare 
mobilitate, un grad superior 
de adaptabilitate ia cerințele 
producției moderne, ale edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate. Și aceasta. in 
condițiile in care, așa cum se 
prevede in proiectul dc Direc
tive, pe seama capacităților o- 
xlstenta la Începutul anului

1976. urinează să realizeze 
65—70 la sută dm Întreaga pro
ducție Industrială a anului 1980, 
iar prin creșterea substanțială a 
produci ivită UI muncii re va 
obține circa 70 la «uti din «po
rul producției industriale. Erie 
clar deci, că — deși fondurile 
fixe pe economic vor crește in 
perioada 1976—1980 cu circa 700 
miliardo lei și se vor da In 
exploatare circa 2 700 capnciti'ți 
Industriale fl agrozootehnice 
mal importante — totuși, contri
buția decisivă la sporirea pro
ducției Industriale o vor avea 
unitățile existente, factorii In
tensivi — in primul rind pro
ductivitatea muncii.

Totodată, in acest cadru, 
intre laturile calitative dc pro
funzime ale industrializării sus
ținute a patriei trebuie inclusă 
și contribuția toi mal substan
țială a cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice proprii, 
ci rai 600 de obiective ale aces
tora fiind subordonate dezvoltă
rii economice șl sociale, din 
care o mare parte se vor fina
liza în cursul cincinalului vii
tor, iar altele, cu caracter fun
damental, vor asigura rezerva 
do soluții tehnico-știdnțlfice 
pentru obiectivele de bază ale 
cincinalului 1981—1985, pentru 
continuarea hotârită a politicii 
de industrializare socialistă in 
perspectivă a României.

Pro!, unlv. dr. 
Vasile RAUSSER

LA SEMĂNAT, DIN ZORI ȘI PlNĂ-N NOAPTE CONTRASTE

Calitatea lucrărilor pe primul plan
De citeva zile, Ln județul Iași se

mănatul culturilor de toamnă a tre
cut pe primul loc. „Acțiunea este 
b ’ pregătită. Din timp, în toate 
uri.tățile agncole s-a reușit să se 
asigure suficiente terenuri arate și 
f'rtilizate. semințe tratate si semănă
turile necesare. Cu maximă grilă ur- 
m„-;m ca această importantă lucra
re să se realizeze la cel mai înalt 
nivel agrotehnic. Pentru aceasta, in
sistăm ca întreg corpul de specialiști 
agricoli să fie In permanență in 
cimp, pentru a se aplica Întocmai 
tehnologiile stabilite" — ne spune 
; Lucian Hatmanu, directorul di
recției generale agricole județene.

La cooperativa agricolă de produc
ție Bivolari l-am găsit pe inginerul 
ș.f Gheorghe Hristea coordonind 
personal, din zori și pină seara tir- 
zlu. funcționarea agregatelor dc se- 
mănat Lucrarea s-a și efectuat pe 
o suprafață de peste 150 ha. 
două combine de siloz eliberau 
grabă și restul terenului, iar

secției de mecanizare. Vasile Toarbă, 
si tractoriștii Atomi Mihai. Cojocaru 
Dumitru și Rotaru Constantin au 
pus imediat în practică indicația. 
Astfel, semănatul a continuat in 
bune condiții dc calitate.

De altfel, unitățile din cadrul a- 
cestui consiliu intercoooeratist au în
registrat și cele mai bune rezultate 
pină acum. In numai trei zile, la 
Heleștieni s-au și terminat de semă
nat 50 ha cu orz, precum si 60 ha 
cu griu, iar la Hârmănești — 100 ha

cu orz șl 20 ha cu plante furajere. 
Intens se muncește și la cooperativa 
agricolă de producție Miroslovcști, 
undo din totalul do 642 ha s-au însă- 
mințat 240. Rezultate bune la semă
nat s-au înregistrat, din primele zile, 
și la cooperativele agricole Verșeni, 
Hălăuccști, Mogoșești-Sirct și in toa
te celelalte unități din zona Pașcani.

Lucrindu-se cu hărnicie si price
pere, rezultatele pe total județ sint 
dintre cele mai bune. Din cele 
68 260 ha prevăzute a fi semănate in 
cooperativele agricole și in I.A.S., 
s-au însămânțat pină in prezent pes
te 10 000 ha. Se urmărește ca in fie
care unitate agricolă să se mențină 
acest ritm bun de lucru.

Manole CORCĂCI 
corespondentul „Scînteii*

; BACAU 0 energie foarte... energica

Prezența specialistului pe cîmp
este acum obligatorie

100 de uni
se

Aici 
in 

trei 
tractoare arau cu spor pentru a se
putea trece la semănat. Și la coo
perativele agricole de producție Ru
șinoasa. Hârmănești și Heleștieni 
am găsit în cimp. La semănători, pe 
inginerii șefi ai unităților respective. 
Pe la fiecare din ele trecuse in 
z'ua aceea și inginerul Petru Alexa, 
președintele consiliului intercoopera- 
tist Ruginoasa. Văzind că nu se lu
crează la nivelul calitativ cerut, la 
Hârmănești el a indicat să se facă 
și a patra discuire pe un teren unde 
bulgării nu se sfărâmaseră îndeajuns, 
iar la Ruginoasa, la ferma nr. 1. 
a dispus ca probele semănătorilor să 
*•? facă pentru fiecare tub in parte, 

ș- ința tip „Aurora", asigura- 
i cele 125 de ha, să fie uni- 
ministrată In ogor. Șeful

In toate cele aproape 
tăți agricole din județul Bacău 
lucrează din plin La semănatul griu
lui și a celorlalte culturi de toam
nă. Pină la 25 septembrie, coopera
tivele agricole însămințaseră peste 
12 000 ha cu griu. Pentru ca lucră
rile să se desfășc/are in condiții a- 
grotehnice corespunzătoare, biroul 
comitetului județean de partid, or-

Pe meleagurile Sibiului a început semănatul culturilor de toamnâ. Imagine surprinsă la cooperativa agri- 
colă din Cirțișoara

1OPERAREA INTERUZINALĂ ÎN CONSTRUCȚIILE AUTO

Fiicele vitrege ale centralei
Recent, secretarul general al parti- 

Jului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sublinia : „Cele două luni pină 
la Congresul al XI-lea trebuie să fie 
luni de muncă intensă pe toate tă- 
rimurilc — in primul rind in dome
niul realizării planului". In. acest fel 
se asigură o temelie trainică pentru 
încheierea cu deplin succes a anului 
economie 1974. pentru trecerea la în
făptuirea planului in ultimul an al 
cincinalului, a marilor obiective din 
perioada 1976—1980. Este expresia 
unui nou mod de gindire, concre
tizat in aceea că fiecare 
economică actuali trebuie 
și soluționată prin prisma sarcinilor 
si exigentelor complexe, 
superioare, ce decurg din perspecti
vele de viitor, din proiectele docu
mentelor ce vor fi dezbătute și 
drptate. de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Un asemenea mod de a gindi și a 
*cl:o.m trebu.e să caracterizeze con- 
ducarile si organizațiile de partid 
cLn toate centralele si Întreprinderile 
industriale, și. cu atit mai mult pe 
c&Ie d-n unitățile care au înregistrat 
anumite restante In îndeplinirea pla
nului. Concret, ne referim la Cen
trala industrială de autocamioane si 
autoturisme din Brașov. Mai intii, 
faptele. La finele primului semestru, 
întreprinderea de autocamioane din 
Brasaa* se prezenta cu o producție 
aupliipentară de aproap? 1 000 auio- 
camioane *. acum are restanțe în în
deplinirea planului- La fel se infăți- 
S?ază s.iuatla la întreprinderea me
canici Mirșa și întreprinderea me
canică dm Cimpulung-Muscel : cal- 
cuâri-3 ..la zi“ relevă rămineri in 
urmă de mai multe milioane de lei 
in comparație cu prevederile.

Cum a apărut această Btare de 
lucruri ? Redăm opiniile unor fac
tori de răspundere din citeva unități 
ale centralei.

Ing. I. Marin, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
de autoeam.oane din Brașav : ..Cau- 
z -Ie restantelor rezidă in modul in 
care a fost in tocmit programul anual 
de fabricație al unității noastre. în 
primele luni ale anului am realizat 
autocamioane SR. pe b?nz:nă. i.r 

au fost ușo-re.
am trecut 

echi-

problemă abordată

calitativ

a-

sarcmile la export 
Incepind din luna iulie 
1* execuția autocamioanelor

pate cu motor Diesel, prevederile 
stabilite In domeniul exportului cres
când mult. Fabricația acestor pro
duse și in special livrarea lor se 
desfășoară insă greoi, intr-un ritm 
neeorespunzător".

Iulian Ciocan, director adjunct al 
întreprindc-rii mecanice Mirșa : „La 
noi. cu mici. foarte mici excepții, 
cauzele restanțelor sint identice cu 
cele din anul trecut, de acum doi 
ani și chiar de mai multi ani. Este 
vorba de numeroase „locuri înguste" 
—la secția debitări ș.a. — de înre
gistrarea unor ritmuri mai lente de 
lucru și a unei productivități scă
zute la montaj, aceasta datorită

grele probleme au apărut toc
mai în cooperarea dintre între
prinderile componente ale cen
tralei : Brașovul nu trimite la 
timp la Mirșa autoșasiurile ne
cesare și la Cimpulung-Muscel — 
asemenea subansamble ca bloeul- 
motor, axe cu came, chiulase, biele ; 
întreprinderea de autoturisme din 
Pitești nu asigură ritmic cutiile de 
viteză contractate cu întreprinderea 
din Ciihpulung. Defectuos de
curge și colaborarea dintre a- 
ceeași întreprindere din Câmpu
lung și „Autobuzul" din București. 
De fapt, Întreprinderea din Capi
tală, prin restantele la livrări, dău-

RESTANȚELE CENTRALEI INDUSTRIALE 
DE AUTOCAMIOANE Șl AUTOTURISME - BRAȘOV

mai ales unor carențe care privesc 
organizarea spațiilor de producție și 
folosirea timpului de lucru. Dar o și 
mai marc- frinâ in activitatea de zi 
c-u zi a întreprinderii o constituie 
lipsa unor repere și materiale neli; 
vrute la termen de diferiți furnizori 
— ..Progresul" din Brăila. „Precizia" 
din București, I.R.A.-Iași ș.a."

Ing. Mihai Pescaru, director tehnic 
al întreprinderii mecanice din Cim
pulung-Muscel : „Livrarea neritmică, 
de către întreprinderile colaboratoa
re. a unui însemnat număr de re
pere — iată cauza principală a ră- 
minerll in urmă. Nici una din uni
tățile cu care cooperăm nu se înca
drează cu furniturile expediate In 
ritmul nostru de lucru".

Se ridică totuși două intre- 
bări : De- ce nu s-a acționat din 
timp, la întreprinderea din Brașov, 
pentru pregătirea corespunzătoare a 
fabricației de autocamioane cu mo
tor Diesel, intrucit programul de 
producție era cunoscut de La înce
putul anului ? Iar La întreprinderea 
mecanică Mirșa. nu conducerea uni
tății 6Tte aceea care trebuia să ia 
măsurile cuvenite- pentru inlăturarea 
neajunsurilor in fluxul tehnologic, 
pentru întronarea unei discipline 
ferme in producție, la fiecare loc de 
mimeă ?

Practica arată că cele mai

nează propriei sale activități, de
oarece tamburii pe care nu i-a asi
gurat întreprinderii din Cimpulung 
sânt destinați, in final, fabricației 
sale de autobuze.

Interesele economiei naționale im
pun ca fiecare unitate să-și realizeze 
riguros sarcinile de plan, să asigure 
integral și ritmic produsele necesare 
altor întreprinderi, fondului pieței 
sau 
acum 
pentru 
răminerii in urmă ? 
dorea mecanică din 
Muscel, 
noaștcioa in amănunțime, de 
toți lucrătorii, a sarcinilor de 
duri ie din această perioadă, 
mindu-so grafice pe schimburi, care 
cuprind atit sarcinile curente, cit și 
restantele ce trebuie recuperate. In 
cazul întreprinderii mecanice Mirșa — 
așa cum no sounca inginerul Ilarlc 
Munteanu, noul director al unității 
— cu sprijinul conducerii ministe
rului s-a luat măsura ca unele uni
tăți din Centrala industrială de trac
toare și mașini agricole Brașov să 
toarne piesele din ' '
să acopere necesarul 
de I.R.A.-Iași, Multă 
manifestă și colectivul 
derii „1 Mai“-Plnieștl, 
du-și sarcina forjării peste plan

exporluiui. Ce se întreprinde 
in întreprinderile centralei, 

lichidarea neintirziată a 
La Intrcprin- 

mccanică din Cimpulung- 
bunăocră, se asigură cu

că t re 
pro- 

lntoc-

oțel. care 
neasigurat 

solicitudine 
întreprin- 

asumin-

a fuzetelor nelivrate de „Pro
gresul" din Brăila. De aseme
nea, tot la Mirșa s-a declanșat o 
puternică acțiune pentru înlăturarea 
in cel mai scurt timp a deficiențelor 
din propria activitate : in scopul in
tensificării ritmului de montaj se re
organizează întregul flux tehnologic 
de fabricație a autobasculantelor de 
19 tone, iar din luna octombrie — 
autobasculanta A.B. 55 va fi montată 
in întregime pe bandă.

— Intr-adevăr, trebuie remarcate 
eforturile din aceste întreprinderi 
pentru a asigura îndeplinirea planu
lui -ipe acest an, cu toate că rămin 
alte probleme in suspensie — ne 
spunea tovarășul inginer Eugen 
Manlho, director general adjunct in 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele. In ansamblul cen
tralei industriale de autocamioane și 
autoturisme, in unitățile sale, proble- 
ma-problemelor o reprezintă coo
perarea interuzinaiă. Acum, mai 
mult decit oricind, decisivă pentru 
recuperarea restanțelor este respec
tarea riguroasă a programelor de 
colaborare bine și echilibrat întoc
mite. Specialiștii ministerului se află 
pe teren, in fiecare din întreprinde
rile centralei, pentru a contribui 
practic la soluționarea acestei pro
bleme ; dar rolul principal revine 
totuși, conducerii centralei și. in pri
mul rind. lucrătorilor din comparti
mentele de cooperare interuzinaiă. 
Avem convingerea că neajunsurile 
cu care se confruntă unitățile respec
tive vor fi înlăturate in cel mai scurt 
timp posibil, asigurindu-se îndepli
nirea pianului auual de producție in 
ficearc întreprindere și pc an
samblul centralei.

Este un punct de vedere realist. 
Posibilități de redresare există. Hăr
nicia, experiența, capacitatea teh
nică și profesională a colective
lor de la Brașov, Cimpulung-Muscel, 
Mirșa, din toate unitățile centralei 
de autocamioane și autoturisme — 
nu o dată dovedite practic — sint o 
chezășie că acesțe posibilități vor fi 
din plin puse in valoare, pentru ca 
in cinstea Congresului partidului să 
raporteze că iși îndeplinește in bune 
condiții sarcinile de plan po acest an.

Dan MATEESCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

gancle de specialitate au luat mă
sura ca toți agronomii să fie in a- 
ceste zile prezenți pe teren, pen
tru a acorda, la fata locului, asis
tența tehnică necesară.

In fermele agricole Vulturcni, Tă
tărești. Măldărăști, Parincea. din ca
drul I.A.S. Traian, ziua se lucrează 
la recoltatul porumbului, eliberatul 
terenului, iar noaptea 70 de trac
toare ară și pregătesc patul ger
minativ. De asemenea, in timpul 
zilei 12 semănători funcționează in 
plin. In urma lor. inginerii1, șefii de 
formă urmăresc cu atenție calitatea, 
lucrărilor. Aflat pe cimp. alături de 
ceilalți specialiști, ing. Corneliu 
Brudiu, directorul întreprinderii, ne 
spunea că pină la această dată s-a 
terminat semănatul «orzului, secarei 
și jumătate din suprafața cu griu.

Aceeași preocupare pentru execu
tarea uraor lucrări de bună calitate 
am. inlilnit și la cooperativa agri- ■ 
colă din Săucești. ..Ca să asigurăm 
un pat germinativ cit mai bun — ne 
spunea inginerul Vasile Munteanu — 
am lucrat pămintul de patru ori cu 
discul, de două cri1 cu tăvălugul și 
aool cu nivelatorul. Așa am proce
dat și in toamna trecută și am ob
ținut o producție care ne situează 
printre primele unități din județ". 
Ca și aici, in alte cooperative agri
cole — Podu-Turcului. Corbasca, Pă
rticea — preocupările specialiștilor 
se reflectă in munca atentă a meca
nizatorilor, in calitatea lucrărilor.

La Racova ne-am oprit pe tarlaua 
de la punctul „Prăjina". Aici lucrau 4 
tractoare. Lucrau — este un fel de a 
spune, pentru că in realitate cei 
doi tractoriști de la polidiscuri — 
Mihai Munteanu și Gheorghe Țidulă 
— lăsaseră mașinile duduind in 
brazdă iar ei dormeau la umbra 
salcimilor. Dumitru Țidulă. tracto
ristul de la tăvălug, era plecat prin 
sat cu diferite treburi. Semănătoa
rea cu care lucra Alexandru Rusu 
lăsa destule goluri, iar tuburile 
mergeau mai mult înfundate. Era. 
trecut de ora prinsului și. după sou
se:© mecanizatorilor, ing. Petru Pe
trescu nu trecuse incă 6ă vadă cum 
se lucrează. L-am căutat și in satul 
Ilieș. unde erau alte două semănă
tori. dar nici pe acolo nu fusese. La 
GLrieni era prima zi cind se semă
na griu. Se vedea de departe că 
terenul era insuficient de bine pre
gătit. Deși era spre seară, inginerul 
agronom al cooperativei. Constantin 
Bordel, nu trecuse deloc pe la se
mănători. L-am găsit in biroul său 
de la sediul cooperativei. Ne-a spus 
că a fost reținut de niște treburi de 
birou toată ziua.

Asemenea situații am inlilnit șl ta 
cooperativele agricole din Horgesti, 
Colonești și din alte localități. Di
recția agricolă județeană trebuie să 
intervină cu promptitudine pentru 
ca specialiștii din toate unLtățlle să 
fie acum in cimp.

Gîieorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii’

Metal mal mult, de 
bună calitate, cu com
bustibil cit mai pu
țin ! Cum, pe ce căi? 
Generalizind inițiati
va „la fiecare cuptor 
— o șarjă pe lună cu 
energie electrică eco
nomisită", colectivul 
oțelăriei electrice de 
la Combinatul side
rurgic Hunedoara a 
redus, In acest an, cu 
peste 2 milioane kWh

consumul planificat. 
Prin utilizarea rațio
nală și eficientă a a- 
gregatelor, formațiile 
de lucru care deser
vesc cuptoarele Mar
tin au diminuat, tot
odată, consumul cu 
aproape 20 000 tone 
combustibil conven
țional. Pe ansam
blul combinatului s-au 
economisit, de la în
ceputul anului, aproa-

pe 15 milioane kWh 
energie electrică și 
peste 56 000 tone com
bustibil 
precum 
cantități 
talurgic, 
fractare 
riale.

La asemenea reali
zări, să mai spună ci
neva că energia nu-i... 
energică chiar și a- 
tunci cind este eco
nomisită !

conventional, 
și insemnato 
de cocs mc- 
produse re- 
și alte mate-

Papura transmite mulțumiri
In relațiile cu uni

tățile agricole. Trus
tul de construcții și 
îmbunătățiri funciare 
București a statorni
cit un sistem de lu
cru, după cum l-au 
botezat cel care au 
avut „bucuria" să-l 
cunoască... de excep
ție. Fie că e vorba de 
răspundere, 
ta te, de
consemnate 
kilometrice, 
tiile s-au răspindit și 
se răspindesc ca pe
cinginea și constau 
în gropi, balast, lu
crări neterminate. In 
rindurile ce urmează 
vom face și noi o pri
mă excepție : lucră
rile de bună calitate 
pentru care la timpul 
potrivit s-au exprimat 
mulțumirile cuvenite. 
Ne vom referi la cea 
de-a doua categorie. 
Pe fosta organizare 
de șantier de la coo-.

de cali- 
remedieri 
pe liste 

excep-

perativele agricole din 
comunele Vilcelele și 
Vlad Țepeș, care ocu
pau circa 
suprafața 
redată în 
în circuit. Nu se poa
te intra cu tractoare
le pe teren pentru că 
n-au 
fundațiile 
meie ' db 
propiere, 
Ivănești, 
devenite
ve, ca urmare a ame
najărilor pentru iri
gații, sint ceva mai 
mari. De-a lungul 
canalelor au fost ..ui
tate" gropi de împru
mut, mai tot timpul 
pline cu apă care 
pătrunde în culturi, 
stuful și papura cresc 
în voie și desfătare 
pe zeci de hectare, Iz
gonită cam de peste 
tot — mai precis de 
pe acolo unde se simte

20 de ha, 
n-a fost 
întregime

fost
Si

demolata 
" platfor- 

beton. în a- 
la I.A.S. 
suprafețele 
neproducti-

mînă de bun gospodar 
— papura transmite 
mulțumiri călduroase 
pentru condițiile priel
nice asigurate.

Unii sint insă nere- 
ccptivi 
„Banii 
crările ...........
fost incasați — 
spus ing. Ștefan 
Sprincenatu, directorul 
I.A.S. Ivănești. Facem 
însă fără întrerupere 
schimb de adrese cu 
T.C.I.F. care, cind și 
cind. mai trimite cite 
un reprezentant. Omul 
vine, vede, promite 
și pleacă". Si ca să 
ne menținem In ca
dru. mai facem o ex
cepție : nu mai amin
tim de alte zeci de a- 
semenea situații. Aș
teptăm ca T.C.I.F. 
București să le in
ventarieze. Și nu 
numai atit. Să le în
lăture pe toate. Fără 
excepție I

la 
pentru 

necesare
aceasta.

lu
au 

ne-a

Sint prea lungi vacile
sau e grajdul prea

De 
vitele 
bunii __.......... ..
din vreme adăpostu
rile pentru timpul 
friguros. Probabil, tot 
așa au gindit și coo
peratorii din comuna 
Cernești, județul Ma
ramureș. Au holărit 
construirea unui grajd 
pentru 120 de bovine, 
prevăzut cu ’ ‘ 
alimentare 
Construcția, 
valoare _ ____v„.
600 000 lei. a fost ter
minată încă in cursul 
anului trecut Cu toa
te acestea, noul adă
post încă n-a putut

cînd se cresc 
se spune că 
gospodari fac

sistern de 
cu 
a 

depășește
apă. 

cărei

t in folosință, 
ce cauză ? Un 

hitru care ne-a arătat 
grajdul, zicea că prin
cipalul neajuns este 
acela că el a fost gin- 
dit și realizat doar 
pentru vaci pitice. In 
proiectul propus de 
direcția agricolă ju
dețeană, ni se expli
că, se prevedea ca 
locul fiecărui animal 
să aibă o lungime de 
1.55 metri. Construc
torul — Trustul ju
dețean de construcții 
Maramureș — a 
terpretat eronat 
mite detalii din 
iect și a redus

in- 
anu- 
Pu'O- 
dis-

scurt ?
tanta de la Iesle pină 
la grătarul de scurge
re la numai 1.25 
metri. în felul acesta 
animalele ar fi nevoi
te să stea — focrte 
incomod — cu picioa
rele din fată in iesle, 
iar cu cele din spate 
do acel grătar de 
fier. Constructorul s-a 
obligat să remedieze 
eroarea comisă — și 
a făcuta ceva, dar 
oonducerea cooperati
vei din Cernești nu 
este satisfăcută. După 
cite se pare, vor dura 
mai mult remedierile 
decîț construcția în
săși !

ACCELERAREA ÎNNOIRII PRODUCȚIEI
(Urmarc din pag. I)

tieră și industria construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii — 
printre care întreprinderea de strun- / 
guri Tîrgoviște, „Electroargeș" din 
Curtea de Argeș — in primul se
mestru, planul de asimilare a produ
selor nu a fost realizat integral, in- 
registrindu-se răminerl în urmă la o 
scrie de produse așteptate de bene
ficiari.

Această situație demonstrează că 
„ofensiva noului" nu eșle pretutin
deni suficient de fermă, că in unele 
locuri se renunță cu greu la fabri
carea unui produs depășit, din moti
vul „că mai merge", „mai rezistă", 
iși face loc ușor automulțumirea. 
Din analiza cauzelor care au ge
nerat restanțe in asimilarea pro
duselor noi — omologarea cu in- 
tirzlere a prototipurilor, pregătirea 
necorespunzătoare a fabricației, nea
junsuri in aprovizionare, neasigura- 
rea capacității de execuție in sec
țiile dc uzinaj ș.a. — rezultă • că, 
toate, absolut toate, au. in ultimă in
stanță, o determinare subiectivă, care 
tine, in fond, de atitudini dc rutină 
sau indiferență din partea unor 
specialiști și cadre dc conducere 
fată de cerința înnoirii continue a 
producției. Iată de ce. în fața acestor • 
— fie șl chiar izolate — manifestări

de pasivitate, rezistențe ale ve
chiului, unor asemenea ezitări față 
de nou, organizațiile de partid din 
întreprinderi și centrale trebuie să 
acționeze cu toată hotărirea, prin 
toate mijloacele muncii politico-edu
cative pentru formarea unor con
vingeri profunde privind necesita
tea imperioasă, obiectivă a înnoirii 
producției, pentru crearea unui cli
mat de incredere în forțele proprii 
ale fiecărui colectiv.

O piedică serioasă în calea Lnnoirii 
producției o constituie și durata 
mare a ciclului de asimilare, dc la 
prototip la produsul de serie. Este 
cazul, de pildă, al unor produse 
recent asimilate sau in curs de 
asimilare la întreprinderile „Tehno- 
frig" din Cluj. Uzina de vagoane din 
Arad și „Nicolina" din Iași. Prac
tic, perioada de asimilare a atins 
aici cifre record : 3—4 ani ! Șl de 
data aceasta explicațiile converg 
sure aceleași cauze subiective. Con
secințele insă merg pină la a pune 
In cauză însăși calitatea de ,,nou“ 
față de evoluția, din această pe
rioadă. a progresului tehnic. Nu în
cape îndoială că o atare situație 
poate fi depășită. Iar resursele ac
celerării ritmului de înnoire și scur
tării duratei de asimilare se găsesc 
tn înseși unitățile respective. Pen
tru aceasta insă, comitetele oamenl-

ior muncii, sub conducerea organi
zațiilor de partid, trebuie să asigure 
folosirea deplină a capacității de 
creație a tuturor inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor, antrenare* 
lor efectivă in cadrul unor perma
nente preocupări pentru depistare* 
și valorificarea operativă a tuturor 
posibilităților de înnoire și moder
nizare a producției.

Dispunem astăzi. In fiecare între
prindere, Institut de cercetări și pro
iectări de cadre de specialiști șl 
muncitori talentați, inventivi, hotă, 
riți și capabili să facă totul pentru 
ridicarea prestigiului produselor ro
mânești, pentru înnoirea și moder
nizarea lor continuă. Această uriașă 
forță creatoare se cere a fi necon
tenit și judicios fructificată. Iată de 
cc. în lumina acestui obiectiv cen
tral prevăzut de proiectele de Pro
gram și Directive, organizațiile de 
partid, comuniștii trebuie să se si
tueze în fruntea tuturor acțiunilor 
privind înnoirea și modernizarea 
permanentă a producției, mobilizând 
întreaga capacitate de creație a co
lectivelor la înfăptuirea tuturor sar
cinilor stabilite de partid in acest 
domeniu atit de important pentru 
mersul ascendent al economiei na
ționale. pentru creșterea generați • 
eficienței economice.
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Elevii și studenții invață 
să prețuiască munca, 

harnici și voioși părtași 
la culesul roadelor toamnei

Deschiderea unui nou an de studii 
in instituțiile militare de învățămînt

A intrat in tradiția scolii noastre 
o acțiune cu profunde semnificații e- 
ducative si Importante implicații «- 
co norm ce : in fiecare toamnă. un 
mare număr de elevi si student! iau 
Twrte activii la campania agricolă, 
contribuind la Ftringcrea si depozi
tarea recoltei. In această toamnă, 
duoâ cum ni s-a comunicat la di- 
recțla <)r resort din Miiu.-terul Edu
cației si învățământului. vor partici
pa la recoltare, in unitățile agricole 
de stat si cooperatiste, peste 1? 0<X) 
de student! si circa o JumiUte de 
milion de elevi. O bună parte din
tre aceștia fc află. în prezent, in 
Plină activitate ne ogoare. In gră
dini de legume, in livezi si in vii. 
Contactul direct cu activitatea pro
ductivă constituie pentru toii aceș
tia o adevărată scoală a muncii, o 
școală a respectului fată do produ
cătorii bunurilor materiale. îmbini nd 
munca cu Învățătura, străduindu-se 
fA nerturbeze cit mai puțin desfășu
rarea procesului de invâlâmint. ele
vii și studenții lucrează cu spor. Dar 
»ă-i vedem, pe teren, la lucru...

De cum părăsești Bucurestiul. în 
orice direcție pornești, de o parte si 
de alta a șoselelor, privirea iti este 
atrasă de grupuri numeroase de ti
neri oare muncesc cu hărnicie. In 
drum sore Urziceni, poposim mai 
intii pe tarlalele fermei agricole Si- 
nesii a Fabricii de conserve Buf
tea. Circa 150 de elevi, din clasele 
V—VII ale Școlii generale din Si- 
r.esti însoțiți de dtiva profesori, cu
leg roșii si fasole verde. Imediat ce 
tint umplute, lăzile cu roșii sint ex
pediate sure Fabrica de conserve din 
Buftea. Aici, alti elevi, de la șco
lile din localitate, le iau in primi
re. le sortează, le pregătesc pentru 
fabricație.

— Se muncește disciplinat si cu 
spor — apreciază economistul 
V. Lupu. de la Fabrica de conser
ve Buftea. Este un ajutor efectiv, 
deosebit de prețios, oe care ni-1 dau 
elevii si profesorii lor. De altfel, și 
In timpul verii unii dintre elevi au 
fost angajată noștri pentru întreți
nerea culturilor de legume.

Un alt ponas la ferma nr. 7 a 
I.A.S. Urziceni. Trei brigăzi zde ele
ve. din anii II si III ai Liceului 
real-umanist din Urziceni. culeg 
FtruEuri. Iuliana Burlacu. din anul 
II A, șefa unei brigăzi, ne infor
mează despre ..cifrele'* de produc
ție :

— Avem o normă zilnică, pentru 
8 ore de muncă, de circa 40 lădițe, 
normă care poate fi realizată in bune

Expoziție de carte din R.S.F. Iugoslavia
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, miercuri la 
amiază s-a deschis, in București, la 
Biblioteca Centrală Universitară, o 
expoziție de carte din Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, mani
festare care constituie o nouă și va
loroasă contribuție la mai profunda 
cunoaștere și apropiere dintre cele 
două țări și popoare.

Cele peste 700 de exponate oferă 
o imagine complexă a bogatei activi
tăți editoriale din tara vecină și 
prietenă, materializată in tipărirea de 
cărți din toate genurile literare. Ca 
o ilustrare a colaborării dintre cele 
două țări in acest domeniu. în expo
ziție sint prezentate o serie de lu-

Carnet cultural
„PE DRUMUL FĂURI
RII SOCIETĂȚII SOCIA

LISTE"
Marele eveniment de impor

tantă istorică pentru partidul si 
poporul nostru — Congresul al 
XI-lca — este intimpinat in ju
dețul Arad printr-un complex 
de acțiuni politico-educative de 
masă. Astfel, sub genericul : 
..Sub conducerea partidului. De 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate", in 
numeroase localități din. județ 
au fost organizate exDuneri. 
Fimpozioane. mese rotunde _si 
alte asemenea activități. La N'ă- 
dlac. Curtici si in alte localități 
g-au deschis expoziții de carte 
Focial-politică cu tema : ..Româ
nia pe drumul construcției so
cialiste". iar in holul Teatrului 
de stat din Arad poate fi vizi
tată expoziția filatelica intitula
tă : ..A XXX-a aniversare a e- 
liberării patriei". (Constantin Si- 
mion).

„EMINESCIANA”
Un ciclu de manifestări patrio

tice a fost inaugurat la Galați, 
prin prezentarea spectacolului in 
aer liber „Eminesciana", desfi
gurat La statuia Luceafărului 
poeziei românești din Grădina 
publică a orașului. La lumina 
reflectoarelor. Lucian Temelie si 
Marcel Hirjoghe. actori ai Tea
trului dramatic din localitate, au 
rostit versuri nemuritoare din 
Emines cu. iar corul Filarmonla. 
dirijat de Nicolae Meirosu. a in
terpretat cintecele ..Sara p« 
deal" si „Ce-ti doresc". In con
tinuare. ciclul amintit va cu
prinde acțiuni asemănătoare 
desfigurate la locurile istorice, 
la statuile si monumentele Gala- 
tiulul. (Dan Plleșu).

TINERETUL 
Șl LITERATURA

între manifestările cultural- 
educative dedicate Congresului 
*1 XI-lea al partidului. „Zilele 

conditii dacă lucrezi conștiincios. 
Printre fruntașele din brigada mea — 
cele două Mihaelc : Nit eseu si Ma
ri lu. Florența Stanca sa. Muncim cu 
plăcere si sintem bucuroase că în
deplinim o activitate utilă pentru so
cietate.

împreună cu elevele, lucrind cot 
la cot cu ele. prof. Ion Dumitrescu, 
director adjunct al liceului, prof. 
Florica Tclcanu, diriginta uneia din
tre clase.

— In timp ce fetele cules stru
guri. băieții sint la cules si dcoănu- 
sit, de porumb — ne spune profe- 
soara-dirigintă. Pentru noi. profeso
rii. este o adevărată satisfacție să 
fim alături de elevii noștri, un pri
lej binevenit de a-i cunoaște mai 
bine, de a avea cu ci un dialog di
rect, deschis, in afara cadrului obiș
nuit al clasei.

De la specialiștii Întreprinderii a- 
flăm rezultatele concrete ale activi
tății elevilor : numai in primele două 
zile de muncă s-au recoltat 30 tone 
struguri de masă și pentru vinifica- 
tie. s-au adunat pălăriile de floarea- 
soarelui din urma combinei pe 30 
hectare, s-a cules porumbul dc dc 2 
hectare ; elevii lucrează conștiincios, 
cu spirit gospodăresc, in urma lor nu 
r.'.minc nici un bob nccules sau risi
pit. I.A.S. le asigură transportul cu 
autobuzele de la scoală la ferme și 
înapoi.

In primele zile după deschiderea 
cursurilor universitare, din Gara de 
Nord, eșaloane întregi de studenti au 
plecat cu trenul spre ogoare. Printre 
ei. circa 1 000 de studenți și 40 de 
cadre didactice de la Academia de 
studii economice. Destinația : între
prinderile agricole de stat Nazarcea, 
Mangalia si Ostrov — județul Con
stanța. însurăței. Dudești. Siliștea, 
Baldovinești. Măxineni — județul 
Brăila. Alții au plecat la I.A.S. Mi- 
năstirea sau fac naveta zilnic, cu 
autobuzul. la I.A.S. Mihâilcști și 
Bragadiru — județul Ilfov. De la 
Universitatea București, peste 850 de 
studenti lucrează la recoltarea po
rumbului și legumelor pe terenurile 
unor întreprinderi agricole de stat 
din județele Ialomița și Constanța. 
Cea de-a doua' serie de studenți, 
circa 500 de la fiecare dintre aceste 
instituții de invătămînt superior,, este 
programată pentru participarea la 
lucrările de recoltare cu începere de 
Ia 30 septembrie.

Cu deosebire, in această toamnă, 
se cere remarcat modul in care or
ganizatorii amolei acțiuni de muncă 
patriotică a tineretului studios — 

crări traduse din limba română, Ia 
loc de frunte situindu-se cele două 
volume de „Scrieri alese**, care cu
prind selecțiuni din expunerile, 
cuvintările și interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La vernisaj au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Exteme, directori de edituri, alți 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au luat parte, de asemenea, Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, alți membri ai corpului 
diplomatic, precum și o delegație 
culturală iugoslavă, (Agerpres)

cârtii pentru tineret" se bucură 
In județul Buzău de o largă au
dientă din partea celor mai di
verse categorii de tineri. în a- 
cest context, la clubul zonei in
dustriale. la liceele Hasdeu și 
Spini Haret. din municiDiul Bu
zău, a avut loc un dialog al ti
nerilor muncitori, elevi si cadre 
didactice cu scriitorii Nicolae 
Dragos. Sinziana Pod. Gabriela 
Melinescu si cu un gruD de 
poeți ai cenaclurilor buzoiene. 
(Mihai Bâzu).

PICTURA 
ROMÂNEASCĂ 

MILITANTĂ
Patru dintre saloanele muzeu

lui județean din Rm. Vilcea 
găzduiesc de citeva zile o expo
ziție tematică intitulată ..Pictu
ra românească contemporană 
militantă". Expoziția reunește 
peste 50 de lucrări dintre cele 
mai valoroase ale artei plastice 
din zilele noastre, semnate de 
Ion Pacea. Sabin Bălașa. Horia 
Bernea, Florin Niculiu etc. Pen
tru popularizarea largă a aces
tor valori, conducerea muzeului 
a luat inițiativa ca un ghid să 
«e ocupe exclusiv de prezen
tarea in fata vizitatorilor nu 
numai a lucrărilor expuse, ci si 
a operei fiecărui pictor. (L Stan
dul.

SIMPOZIOANE 
OMAGIALE

în aceste zile in întreprinde
rile si instituțiile din municipiul 
Si județul Iași se organizează 
amole manifestări dedicate celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului. Astfel, la combinatul de 
fibre sintetice. întreprinderea 
de prelucrare a maselor plasti
ce si la „Ateneul Tătărașl" s-au 
organizat numeroase simpozioa
ne pe marginea proiectelor de 
Directive 8i de Program ale 
partidului. Astfel de acțiuni sint 
programate a «e tine In toate 
întreprinderile si instituțiile, 
precum si in țațele județului 
IașL (Mmole Corcaci).

Ministerul Educației și învățămintu- 
lui. C.C. al U.T.C., Ministerul Agri
culturii. Industriei Alimentare și A- 
Dt lor — au rezolvat complexele pro
bleme ce s-au ridicat. Pentru a nu 
se Perturba procesul de invâlâmint, 
participarea elevilor si studenților la 
campania agricolă se face eșalonat, 
in serii de cel mult 14 zile, in func
ție. in principal, de solicitările con
crete ale unităților agricole. Elevii 
lucrează numai in unitățile agricole 
din cadrul județului si. pe cit posibil, 
in apropierea localităților în care 
învață. Un număr Însemnat de elevi 
si studenti participă la acțiuni de 
muncă patriotică pentru stringerea si 
depozitarea recoltei după orele de 
cursuri si seminarii, în zilele libere. 
(Chiar in aceste zile, elevi și stu
denti bucuresteni lucrează la silozuri 
si pe rampele de descărcare, la sor
tarea si depozitarea cartofilor). în- 
tr-o serie de județe din nordul tării, 
participarea elevilor si studenților la 
campania agricolă de toamnă va în
cepe după data de 30 septembrie.

Pe ogoarele tării, tineretul studios 
răspunde prin fapte demne de laudă 
chemării partidului de a participa 
activ. încă din anii scolii si facultă
ții. la efortul creator de muncă al 
întregului nostru popor.

Florica DINULESCU 

Opere hrănite din apa vie a vieții
(Urmare din pag. I)
mat-o secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „mai bună 
și mai dreaptă". Astăzi, 
aici, la noi. mai mult ca 
oricind, o operă care nu se 
hrănește din această apă 
vie a vieții, care e lupta 
titanică a unui intreg po
por pentru asigurarea pre
zentului și a viitorului său 
de prosperitate și demni
tate in lume, e o lucrare 
sterilă, un jalnic fabricat 
care poate înșela cu stră
luciri factice inteligente, 
mediocre și snobe. O ope
ră insă care iși propune 
să vorbească oameniDor, 
aspirațiilor și viselor lor 
deschis mărturisite, și să 
constituie o cărămidă, mo
destă dar necesară, la mo-

a ■ a ■ ■
(Urmare din pag. I)

tunele pe sub munți pe o 
lungime de aproximativ 150 
de km. adică distanța 
București—Predeal. S-au 
turnat 640 000 de metri 
cubi de beton. Dar nu in
tr-un singur bloc haotic 
(ceea ce ar fi fost, desi
gur. infinit mai simplu), ci 
in forme alambicate, in 
cele mai imposibile locuri 
și in toate anotimpurile. 
S-au montat echipamente 
și utilaje grele, extrem de 
pretențioase : 700 de tone 
la barajul Vidra. 1 300 de 
tone la aducțiunca princi
pală. 6 000 de tone la cas
telul de echilibru, la casa 
vanelor și la galeria for
țată. Apoi, 3 800 de tone în 
centrala propriu-zisă. To
tal : aproape 12 000 de tone. 
Adică 1 200 de vagoane. 
Intre ele. cele 3 hidroa- 
gregate (turbine Pelton) de 
cea mai modernă, mai su
plă. mai complicată și mai 
elegantă factură. Ultimele 
două, construite In Româ
nia. constituie Încă un 
examen de mare dificul
tate trecut cu succes de 
industria noastră construc
toare dc mașini.

Tot acest travaliu s-a 
săvirșit cu ajutorul unei 
uriașe forte motrice : lu
crează aici mașini și uti
laje de șantier cu o forță 
totală de 122 000 de cal pu
tere. Numai astfel s-a pu
tut ca muntele Chioara, de 
exemplu, să dispară pen
tru a se așeza in trupul 
de 3 600 000 de metri cubi 
al barajului Vidra. Opera
ția dislocării unui munte 
s-a făcut cu ajutorul unor 
excavatoare de mare ca
pacitate, urcate printr-o a. 

Miercuri, Intr-n atmosferă sărbăto
rească, s-a deschis un nou an de 
studii în instituțiile militare de în- 
vâlăminL

In cadrul festivității, care a avut 
loc ca acest prilej la Academia mi
litară. generalul de armată Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, a transmis 
cadrelor didactice, ofițcrllor-clevi și 
elevilor academici un călduros salut 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și comandant suptem al forțelor 
noastre armate — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Participanțll au adresat Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă, in care se 
spune : „începem un nou an do invă- 
țămint în condițiile cind întregul nos
tru popor dezbate cu însuflețire pro
iectele Programului partidului și Di
rectivelor Congresului al XI-lca.

„Zilele culturiiR.D. Germane'1
După București, zilele filmului din 

R. D. Germană au fost organizate 
la Timișoara. In deschidere, miercuri 
scara, la cinematograful Capitol, a 
rulat filmul „Dragoste la 16 ani".

Ca și in Capitală, pe ecranele ti
mișorene vor fi prezentate. în conti
nuare in cadrul zilelor filmului din 
R. D. Germană, producțiile studiouri
lor cinematografice din această țară 
— „Anchetă la Marienbad" și „Prie
tena mea Sybillc".

★
Opera Germană de Stat din Berlin, 

aflată in țara noastră cu prilejul „Zi
lelor culturii din R.D. Germană", și-a 
încheiat turneul cu un nou spectacol 
cu opera „Olandezul zburător" de 
Richard Wagner. Această reintilnire 
a oferit publicului bucureștean pri
lejul de a-și manifesta. încă o dată, 
prin aplauze călduroase, prețuirea 
pentru înaltele calități artistice ale 

numentul pe care il clă
dește, cu sudoare, și une-ari 
cu singe, un intreg popor 
liber și demn, nu poate să 
pornească decât de la viața 
acestui popor, de la fap
tele lui de fiecare zi care 
ascund, de multe ori. în 
nobilul lor anonimat, um 
grav și pilduitor eroism.

Stendhal spunea că un 
roman este ..oglinda unei 
străzi". Balzac s-a consi
derat doar „grefierul" e- 
pocii sale. Scriitorul evului 
socialist e mai mult decât 
un „copist" fidel al vieții 
din jur cum se socotea 
uneori cu umilință Cara- 
giale. Se cuvine să fie și 
să devină cu o mai accen
tuată fermitate un orien- 
tator de conștiințe, un des
chizător de drumuri noi, 
Înarmat cu o strategie po-

■ ■■SB

litică, socială și culturală 
cit mai complexă, care să-i 
confere nu simțul „previ
ziunilor miraculoase" cum 
năzuia să dobindenscă un 
mare om al Renașterii, ci 
simțul concret, determinat 
științific • al anticipărilor 
izvorite din datele realului 
prezent. O asemenea capa
citate obligă la studiul a- 
tent și metodic al fenome
nelor sociale, impune un 
simt fin al observației, o 
meditație adincă și res
ponsabilă. o cultură multi
laterală. Mai este necesar 
să amintim că o asemenea 
literatură a vieții militan
te exclude copierea copilă
rească a unor mode și mo
dele străine de realitățile 
naționale, că alungă cu 
dispreț la periferia orică
ror experiențe spirituale

0 D □ S □
devărată odisee, la 1 300 
de metri altitudine.

Firește însă. că. înainte 
de toate, eroul de epopee 
al Lotrului este omul, 
constructorul entuziast și 
romantic. Din ziua cind, la 
Malaia — primul punct de 
lucru — s-a instalat. in 
iarna 1965—1966, ceea ce 
constructorii au numit cu 
umor „Circul lui Dinescu" 
(un prim lot de construc-

adesea au măturat, pentru 
luni de zile, singurele dru
muri și singurele punți 
care-i legau de restul lu
mii. Eroismul, dîrzenia. ro
mantismul. priceperea, sen
timentul eternității a ceea 
ce clădesc... Sint tot atitea 
posibile capitole intr-o 
carte care cine știe dacă 
se va scrie vreodată, așa 
cum s-ar cuveni. despre 
Lotru ca epopee națională.

zează intrarea rapidă în 
regim de funcționare; io 
citeva minute.

— Care au fost momen
tele cardinale din perioada 
construcției ?

— Să începem cu „Cir
cul lui Dinescu"... Știți 
povestea lui. Apoi lucrările 
de organizare. După care 
începerea lucrărilor la ba
rajul Vidra. Accesul prin
cipal in centrala subterană.

LOTRU
tori, conduși de inginerul 
Dinescu, venise și se așe
zase aici in citeva rulote) 
șantierul a luat vertiginos 
proporții, instalindu-și au
toritatea absolută, o auto
ritate a voinței și a faptei, 
pc 8 000 de km pătrați, in 
cei mai sălbatici munți ai 
României. De la o sută, 
numărul constructorilor a 
crescut, in citeva luni, la 
o mie. în următorii ani, 
munceau și își duceau 
viața lor de patetică izo
lare, mai mult de 7 000 de 
oameni la care se adaugă 
membrii lor de familie. 
Tara Lotrului („Țaza Lity- 
rei“) a devenit teritoriul 
unor noi și fascinante le
gende, legendele înfruntării 
neistovite a mii de oameni 
cu cerbicia iernilor aspre 
din munți, cu adincurile 
lor de piatră, cu vinturile 
fi ploile, cu puhoaiele care

Intr-un scurt Interviu, 
inginerul ^Gheorghe Prc- 
doiu, directorul Grupului 
de șantiere, ne-a schițat 
citeva dintre dimensiunile 
celor 9 ani de șantier.

— Care este raportul 
dintre efortul material so
licitat de construcția hi
drocentralei și aportul el 
in ansamblul economiei 
naționale ?

— Ar trebui să vă vor
besc despre rolul hidrocen
tralelor intr-un sistem e- 
nergetic. A noastră, de e- 
xemplu, furnizează ener
gie de virf. Funcționează, 
adică, atunci cind solicită
rile in sistem sint maxime 
și cind energia electrică 
capătă o valoare maximă. 
Recuperarea investiției se 
face in aproximativ 11 ani. 
pe cind durata funcționării 
se va măsura in zeci și 
zeci de ani. O caracterl-

Momentele dramatice ale 
apariției șantierului de la 
Petrimanu... Rezolvarea, 
cu forțe proprii, prin in
geniozitate și eforturi mari, 
a problemelor pe care le 
ridica săparea galeriei for
țate. A fost, practic, o 
premieră europeană. Apoi 
caverna centralei... Si mon
tarea primului hidroagre- 
gat... Primii noștri kilo-, 
wați. Apoi al doilea grup. 
Și-acum al treilea. Toate 
au fost, pentru noi. mo
mente dramatice, de încor
dare și efort. Șantierul 
nostru e acum în plină 
desfășurare a energiilor. 
Pentru că mai sint Încă 
multe de făcut.

— Ce s-a mai realizat 
aici. în afara unul impor
tant obiectiv economic ?

— Intii că am introdu» 
în circuitul unei vieți e- 
conomice fi sociale intense

Raportăm, tovarășe comandant 
suprem, că personalul Acade
miei militare a primit cu vie 
satisfacție, mlndrle patriotică și de
plină adeziune aceste documente și va 
milita neobosit pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce-i revin din cuprinsul 
lor, din expunerea dumneavoastră 
la Conferința cadrelor șl activului 
de partid din Invățăminlul superior. 
Vă asigurăm — se arată in încheie
rea telegramei — că vom munci cu 
abnegație și pasiune pentru a intîm- 
pina cel dc-al XI-lea Congres al 
partidului cu rezultate superioare In 
procesul de invățămint, in activitatea 
do formare a unor cadre militare 
temeinic șl multilateral pregătite, cu 
un profil etic Înaintat, gata oricînd 
să îndeplinească exemplar misiunile 
încredințate".

★
Festivități ocazionate de începe

rea noului an do studii au avut loc 
și in celelalte instituții militare de 
invățămint, in prezenta unor cadre 
din Consiliul de conducere al Minis
terului Apărării Naționale.

Colectivului berlinez. Reamintim că, 
pc prima scenă lirică a țării noastre, 
artiștii din R. D. Germană au mai 
prezentat, in cadrul turneului, alte 
două creații din repertoriul lor : 
„Cosi fan tutte" de Mozart și „Na
sul" de Dmitri Șostakovici.

★
Miercuri dimineața, la Opera 

Română din București, membri ai 
colectivului Operei Germane de Stat 
din Berlin s-au întilnit cu compozi
tori, critici muzicali, regizori, dirijori 
și alți oameni de artă. A avut loc, cu 
acest prilej, un schimb de informări 
și opinii privind probleme actuale 
ale creației contemporane de operă și 
balet, modalitățile folosite pentru 
punerea ei in valoare, relația dintre 
teatru! liric și compozitori, realizarea 
unei tot mai strinse colaborări în
tre oamenii de artă din România și 
R. D. Germană. (Agerpres) 

filozofiile „absconse", „a- 
bisale", stările du demisie 
din fața vieții ?

Sintem chemați toți scri
itorii la un grav examen 
de conștiință. Mai mult ca 
oricind sintem confruntați 
cu întrebarea : in ce mod 
contribuie litera ta scrisă 
la mersul înainte al lumii 
în mijlocul căreia te afli ? 
De fapt, Întrebarea camu
flează o altă întrebare : 
„în ce măsură ești cu a- 
devărat un scriitor ?". Un 
scriitor căruia epoca socia
listă i-a acordat epoleți de 
glorie, dar și răspunderi 
fără margini.

La acoperirea cu mtn- 
drie a acestor responsabi
lități de un inalt civism 
ne cheamă, ne îndeamnă 
și ne obligă proiectul de 
Program al Partidului Co
munist Român.

Invitație artiștilor profesioniști: 

„Sintefi întotdeauna 
oaspefi bineveniți 

pe scena căminului cultural"
La Tg. Mureș — oraș cu vechi tra

diții culturale — există mal multe 
formații artistice profesioniste, care 
progrnmcază numeroase deplasări șl 
turnee pentru a ajunge cit mai des 
și in condiții cit mai bune la spec
tatorii din mediul rural, pentru a 
constitui o prezență cotidiană în via
ta satului. Astfel, teatrul de păpuși 
a întreprins in cursul anului trecut 
peste 220 de doplasări, jucind în fața 
n 100 000 de spectatori. Cele două 
secții ale Teatrului de stat, în 
aceeași perioadă, au onorat cu pre
zența peste 100 de cămine culturale. 
Au organizat turnee și celelalte for
mații artistice profesioniste : filar
monica, ansamblul artistic „Mure
șul" și, într-o măsură mai mică, stu
denții institutului de teatru.

Acest contact strins cu localitățile 
județului, cu viața satelor din zonă, 
se înscrie intr-o remarcabilă tradi
ție. Cu ani in urmă, formațiile pro
fesioniste au lansat o inițiativă sub 
genericul : „Să 
cintăm, să jucăm, 
să dansăm îm
preună cu satul". 
Am notat, cu pri
lejul intilnîrilor 
dintre artiștii de 
profesie și cei 
amatori, zeci și 
zeci de fapte și întîmplărt semni
ficative. Iată, de pildă, cazul ansam
blului artistic „Mureșul", care a răs
puns cu promptitudine chemărilor a- 
dre&ate de corurile sătești. Artiștii 
ansamblului au fost oaspeții căminu
lui din satul Ceauaș, al cărui cor are 
o vechime de peste 130 de ani. Cu 
acest prilej, aici s-a desfășurat un 
adevărat dialog muzical. Lucrul ce a 
fost cu totul remarcabil la această 
întilnire a artiștilor tirgmureșeni, ca 
și la multe altele asemănătoare, il 
identificăm nu atit în arta lor inter
pretativă, cit în modestia cu care au 
știut să se apropie de cei cărora li 
s-au adresat. în dorința de a trans
mite măiestria corală amatorilor și 
de a îmbogăți astfel viața culturală 
a satului.

Și actorii Teatrului de stat au fost 
prezenți de nenumărate ori in mij
locul sătenilor. La spectacole au 
participat Întotdeauna sute de iubi
tori ai Thaliei, iar printre ei și 
membri ai formațiilor locale. Aceș
tia au urmărit, jocul profesioniști
lor în mod critic, cu deferentă, pen
tru ca la sfirșitul spectacolului să 
exprime competent entuziasmul, 
mulțumirile sau... rezervele.

în afara turneelor de genul celor 
amintite pină acum, unii artiști și 
regizori de la teatru sprijină in mod 
nemijlocit montarea pieselor, mai 
ales la unele formații de amatori cu 
mai puțină experiență. Un sprijin, 
care adeseori nu se rezumă doar la 
transmiterea unor simple indicații 
regizorale, ci vizează însuși modul 
de organizare al echipei, viața co
lectivului de artiști amatori. Cu o- 
cazia unei deplasări efectuate la 
Batoș, regizorul și dramaturgul Hu- 
nyadi Andras a oferit amatorilor 
una din piesele sale. Tradusă, piesa 
a fost pusă in scenă în limbile ro
mână și maghiară sub îndrumarea 
regizorului. Totodată, teatrul a pus 
la dispoziția căminului decoruri și 
costume.

Asemenea exemple există sufici
ente. Și totuși, concomitent, am pu
tut nota numeroase cazuri cind spri
jinul pe care artiștii profesioniști il 
acordă colegilor amatori rămine la 
stadiul bunelor intenții. Deși așe
zăminte culturale spațioase, bine 
dotate există peste tot, baza mate-

însemnări din Tg. Mure;

Expoziția „Bulgaria
La Galeria de artă fotografică din 

Capitală a avut loc, miercuri la a- 
miază, deschiderea expoziției „Bul
garia — țara turismului". Expoziția
— care urmează să fie prezentată 
ulterior in orașele Craiova și Timi
șoara — Oferă o imagine Sugestivă 
a Republicii Populare Bulgaria, cu 
remarcabilele ei succese in construc
ția socialismului, cu multiplele și 
variatele posibilități de practicare a 
turismului.

Despre semnificația acestei mani
festări — răspuns la expoziția tu
ristică românească organizată in 
cursul acestei veri la Sofia, Stara 
Zagora, Veliko Tirnovo și Tirgoviște
— au vorbit Ștefan Enache, adjunct 
al ministrului turismului, și Krăstiu 
Balevski, vicepreședinte al Comite-
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un mare teritoriu. S-a 
schimbat viața a mii și mii 
de oamemi din zonă. Nu
mai noi am calificat pină 
acum 2 500. Am construit 
căi de comunicație moder
ne. am electrificat totul, 
am construit blocuri, hote
luri. viitoare stațiuni tu
ristice, dar cel mai impor
tant aport este cel de or
din moral. Un șantier de 
asemenea proporții, cu o 
viață trepidantă, exercită, 
asupra oamenilor săi. un 
rol educativ continuu, e o 
perpetuă și extraordinară 
școală a muncii, a creației 
materiale.

★
Cea de-a treia turbina a 

Lotrului produce. Se fac 
acum pregătirile pentru 
„proba de 72 de ore" — 
examenul ei fundamental. 
Apoi, la orele de virf. va 
intra periodic în turație si 

, va aprinde becuri, va face 
să se rotească mii de mo
toare electrice, va topi mi
nereuri in oțelării electrice, 
va furniza energia care 
restructurează moleculele 
in marile combinate chi
mice...

Țara, care a participat 
integral la construcția a- 
cestei hidrocentrale (sute 
de întreprinderi au fost și 
sint furnizorii principali de 
utilaje și materiale avind 
și ele, la rindul lor, coo
perări multiple), a început 
să-și ia in primire avuția 
de pe Lotru, culege roa
dele propriei hărnicii. Pe 
cerul energetic al țării, a- 
cum, în preajma Congre
sului care gindește viitorul 
de lumină al României, s-a 
mai aprins o stea, un lu
ceafăr de ziuă cu numele 
de Lotru. 

riali nu este încă intensiv utilizat!. 
Di'șl sătenii i-au invitat de nenu
mărate ori, nu pretutindeni a fost 
satisfăcută dorința publicului dc a 
vedea în mijlocul lor pe „solii" ar
tei profesioniste.

Căminele culturale aflate mal <- 
proape de oraș, cum ar fi Pănet, 
Iernut, Gălftțeni și altele, găzduiesc 
multe spectacole de teatru. Ce sa 
întimplă însă în acest timp cu zo
nele periferice ale județului ? Ade
sea, ele rămin descoperite, spectato
rul de aici limltindu-se la a viziona 
spectacolele de la televizor.

— Teatrul din Tg. Mureș, în ulti
mii doi ani, nu a prezentat nici un 
spectacol în căminul cultural bine 
dotat, spațios, din localitatea noas
tră — ne-a declarat Gheorghe Lirca, 
secretarul comitetului do partid din 
comuna Răstolita.

Cazul de la Răstolita nu este izo
lat. In aceeași situație se găsesc șl 
alte localități, așezări cimpenești ale 

județului, ca Po- 
gâceaua, sau din. 
apropierea Sighi- 
șoarei, ca do e- 
xemplu căminul’ 
cultural de la VI- 
nători. La cămi
nul cultural din 
Lunca Bradului 

— centru forestier important,* situat 
pe valea superioară a Mure
șului — in afară dc unele for
mații culturale din Bistrița, co
lectivele de teatru tirgmurese- 
ne nu au prezentat multă vre
me nici o reprezentație. O si
tuație similară am intilnit-o și la 
Deda, unde există o bogată experi
ență a formațiilor de teatru locale. 
Ele au cerut sprijinul teatrului din 
Tg. Mureș, în vederea perfecționării 
artiștilor amatori (căminul cultural 
de aici este preocupat de formarea 
unui teatru popular), dar promisiu
nile nu au fost onorate in întregi
me.

La Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al județului Mureș am 
primit asigurări că in acest an toa
te formațiile profesioniste au pre
văzut mai multe deplasări și turne» 
atit in județul Mureș, cit și in jude
țele limitrofe : Bistrița-Năsăud,
Harghita și Covasna. Pentru ca ac
tivitatea teatrului, în ansamblu, să 
fie mai bine cunoscută spectatori
lor, pentru a se sonda gustul publi
cului au fost organizate intilniri cu 
spectatori in căminele culturale, în
treprinderi și școli, în care au fost 
discutate probleme ale dramaturgiei 
universale și naționale, modul in 
care teatrul reflectă viața și preocu
pările majore ale oamenilor. S-a 
stabilit, pe această bază, un reper
toriu adecvat, cu posibilitatea de ■ 
oferi răspunsuri pozitive cit mal 
multor solicitări formulate cu aces
te prilejuri. Și colectivele artistice 
ale celorlalte formații profesioniste 
tirgmureșene au fost preocupate da 
a găsi un repertoriu pe măsura exi
gențelor publicului. Intre acesta 
căutări se înscriu extinderea micro- 
stagiunii filarmonicii, un plan de 
deplasări mal activ al ansamblului 
artistic „Mureșul" și altele. Exista 
așadar premise suficiente pentru ca 
potențialul artistic al formațiilor 
tirgmureșene să fie folosit mai bine 
în acțiunea de educare a publicului 
de la sate. Important este ca toata 
aceste proiecte să fie valorificate, 
să conducă la manifestări cultural# 
de înaltă ținută.

DEAKI Lorând

-țara turismului"
tului pentru odihnă șl turism de pa 
lingă Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria.

La vernisajul expoziției a fost 
prezent Ivan Stefanov Abagiev, am
basadorul Republicii Populare Bul
garia la București, alte persoane o- 
ficiale, un numeros public.

Deschiderea expoziției a fost pre
cedată de o conferință de presă in 
cadrul căreia vicepreședintele Comi
tetului pentru odihnă și turism da 
pe lingă Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria s-a re
ferit la realizările de ordin turistic 
din țara sa, precum și la intensifi
carea colaborării în acest' domeniu 
între România și Bulgaria.

(Agerpres)

tv
Programul I

16.00—17,00 Tcleșcoală
16,00 Literatura română: Octavian 

Goga — poetul.
16.30 Itinerar istoric: Craiul mun

ților — Avram Iancu.
17.30 Telex.
17,35 „Pădurea șl noi“
18,05 Scena — emisiune de actua

litate și critică teatrală.
18.20 Eroi îndrăgiți de copii „Nă

zdrăvanul Dennis“
18.50 Universitatea TV. • Amfi

teatru politic: Codul eticii 
socialiste. • Istoria științei și 
tehnicii românești: Școala dc 
medicină (III). • Istoria ci
vilizațiilor: Epoca marilor
descoperiri geografice (II).

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret: Dialog 

studențesc. Emisiunea, reali
zată In transmisiune directă 
de la Iași, București șl Ti
mișoara, are ca invitați stu
denți, cadre didactice, repre
zentanți ai asociațiilor stu
denților comuniști.

21.20 Univers științific.
21.50 Oaspeți în studiourile noas

tre: formația Edgardo Pala
cios (Ecuador).

22.10 24 de ore.

Programul II

20.00 Viața economică a Capi
talei.

20,15 Desene animate. Din „Car
tea junglei*4 — producție Walt 
Disney.

21,05 Telex.
21.10 Soliști de peste hotare pe 

scenele de concert ale Capi
talei. Violonista Mayumi Fu- 
jikama (Japonia).

31,40 Din lirica universală: >,CU 
vîsle mari de visuri**.

21,55 Film documentar „A doua 
scrisoare*', producție a stu
dioului „Al. Sahla** 1974.

22,05 Muzică ușoară.
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Primire la Consiliul
Central al U.G.S.R.

ZIUA NAȚIONALĂ

România, tovarășul Nicolae Ceausescu
' 3 j

a primit scrisorile de acreditare
a ambasadorului Canadei

în cuvlntul rostit in cadrul «»o. 
Vmr -ăți! dc prezentare a ficrlsor- 
lo-, ambasadorul ROBERT r\RKE 
Cameron, evo • ■ - .
a relațiilor remâno-canadime. a spus, 

altele :
de dată rccor.'ă. aceste rc- 

nu dezvoltat considerabil in 
ultimilor ani. reflcctind af.T- 

scîadâ a personalității ce- 
irt a’c noastre ih* plan in- 

V ii torul se nrezinta 
pentru o continuă dez- 

rctatiilor canadiano-româ- 
••11 mai mult cu cit nici un 

î- g;u nu ouune ceic ctouA tar! el o 
r*‘«as'Tc. Est'- o realitate că Româ
nia și Canada au regimuri politice 
si s-x-'il-economico diferite. Cu Ine
le » ■ otesa. intr-o eră a destinderii, 
ex'X’r • nta ne arntă că diferențele 

;im intern nu constituie un ob- 
i.n cal>>a prieteniei și eolabo- 

i . ii intre două popoare".
..în ceea ce nc privește — a spus 

în cont.nuare ambasadorul canadian 
— această prietenie și aceasta cola
borare sint cu atit mai posibile cu 
c t Cartida și România sint doua 
ț <ri mijlocii care nu nutresc nici 
© ambiț.e dc hegemonie. Dim- 
v-ntrivă. cele două țări ale noastre 
sint convinse de importanța creării 
us.e: atmosfere de pace și colabora- 
n In Ivroc. prin rctvectarea indc- 
penzk-itai fiecărui stat. In ac^st con- 
t xt. îmi face plăcere, ctamnule pre
ședinte, sâ subliniez colaborarea din
tre delegațiile celor două țări ale 
noațtre Ia Ctâiftrlnta pentru fecu- 
r. -,-: si cooperare in Europa".

Rclerindu-se la o serie dc dome
nii concrete in care colaborarea si 
cooperarea româno-canadianâ au 
mari perspective do dezvoltare, arr,- 
b isRdorul Canadei a exprimat. în 
lnchi i »n»a alocuțiunii sale, hot&rî* 
rea de a acționa cu perseverență 
pentru a contribui la aprofundarea 
in continuare a relațiilor dintre 
Canada și România.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NCeausescu, președintele Re
publicii Socialise România.

..Constat cu satisfacție — a spur 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - 
că relațiile dintre România și Ca
nada au cunoscut in ultimul timp o 
continuă dezvoltare pc plan politic, 
economic, tehnico-stiințific și cultu
ral ceea ce ne îndreptățește să pri- 
\ m cu încredere viitoarea lor ex
tindere și dezvoltare. Apreciez că e- 
x sta toate condițiile ca țările noas
tre sâ colaboreze și să coopereze

<1>

iot mai rodnic și multilateral, folo
si cd resursele de care dispun, spre 
binele și prosperitate i popoarelor 
român si canadian. Aceasta repre
zintă. fără indoialo. o contribuție la 
dezvoltarea cooperării in!conaționa
le. la accentuarea procesului de des
tindere cc se face simțit in lumea 
contemporană, la consolidarea păcii 
si colaborării intre state. Faptul că 
la bara rotațiilor dintre țările și po- 
piarclo noastre se află principiile 
re<.;x"târi: suveranității si Indepen
dentei naționale, egalității in drep
turi. neamestecului in treburile in- 
t rne și avantajului reciproc le con
feră largi perspective de progres în 
toate domeniile dc activitate".

Arăhind că poporul român se află 
Xinsajat in vasta operă de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, in Înfăptuirea unor am
ple planuri de dezvoltare ceonomi- 
eo-socială a tarii, menite să-i asigu
re un nivel tot mai înalt do civili
zație și bunăstare, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a spus :

„Totodată, țara noastră participă 
activ la viața internațională hotăaî- 
t;< să-și aducă Întreaga sa contribu
ție la cauza colobortVrii și destinde
rii internaționale. Milităm cu ho
tărî re pentru crearea în Europa și 
in lume a unui climat de pace, 
securitate si cooperare, destinat să 
a-iguTc dezvoltarea fiecărei națiuni 
în conformitate cu propriile sale as- 
piratii. la adăpost dc folosirea for
ței sau amenințării cu forța. Româ
nia dorește ca. in colaborare cu ce
lelalte state, să contribuie la instau
rarea unei noi ordini politice și eco
nomice mondiale, la democratizarea 
raporturilor internaționale, la făuri
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a urat noului ambasador 
canadian succes deplin in îndepli
nirea misiunii ce i s-a încredințat 
și l-a asigurat de întregul spriiin al 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut o convorbire cor
dială. prietenească cu ambasadorul 
Can-Adei. Robert Parke Cameron.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și In convorbire au participat 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Miercuri după-amiază. tovarășul 
Mihai Doles președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a primit dele
gațiile participante la Consfătuirea 
președinților Și secretarilor generali 
al organizațiilor centrale alo ingine
rilor șl tehnicienilor din unele țări 
socialiste. La primire au participat 
reprezentanți din Bulgaria. Ceho
slovacia R.l’.D, Coreeană, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

în cadrul convorbirilor, desf/șuratc 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
nu fost abordate unele probleme 
privind tematica consfătuirii, precum 
și posibilitățile de dezvoltare a 
schimbului do experiență și a rela
țiilor de colaborare in domenii de 
interes comun intre Consiliul Na
țional al Inginerilor și Tehnicienilor 
și Asociațiile tehnico-științifice din 
țările socialiste.

Cronica zilei
Miercuri a sosit în Capitală o de

legație a Partidului Comunist Ita
lian, condusă de Ivo Facnzi. șef de 
secție la C.C. al P.C.I.. care, la in
vitația C.C. al P.C.R.. face o vizită 
de studiu și schimb dc experiență 
in tara noa&ră.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de tovarășul Dumitru 
Turcus. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., dc activiști de partid.

★ '
Ambasadorul Danemarcei la Bucu

rești, Torben Busck-Nielsen, a oferit 
miercuri o recepție cu prilejul ple
cării definitive din țara noastră.

Au participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de știință și cul
tură.

Au luat parte șefi dc misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri după-amiază a sosit la 

București Ryoko Ishikawa, noul am
basador extraordinar si plenipoten
țiar al Japoniei in Republica Socia
listă România.

★
Delegația Universității din Pekin, 

condusă de Gou Cian-lin, vicepre
ședinte al Comitetului revoluțio
nar al acestei universități, care ne-a 
vizitat țara la invitația Universității 
București, a părăsit, miercuri după- 
amiază, Capitala.

★
La București s-au încheiat miercuri 

la amiază lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Asociației europene a Or
ganizației Meteorologice Mondiale.

Sesiunea a elaborat recomandări și 
a adoptat rezoluții privind realizarea 
Veghei meteorologice mondiale, a 
Programului dc cercetări globale ale 
atmosferei (G.A.R.P.). a investigații
lor in legătură cu interacțiunea om- 
mediu etc.

A REPUBLICII ARABE YEMEN

Excelenței Sale locotenent-colonel
IBRAHIM MOHAMMED AL-HAMIDI

Președintele Consiliului Comandamentului al. Republicii Arabe Yemen

R P. CHINEZA

Verile prelungite
SANAA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, îmi face o 
deosebită plăcere să vă transmit cele mai călduroase și cordiale feli
citări și sincere urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră per- 
•cnal, de pace, prosperitate și progres poporului yemenit prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

de la Hoa Tun

'Ti — uri seara a sosit în Capitală 
delegația guvernamentală franceză, 
condusă de Norbert Segard. secretar 
de stat pentru comerț exterior, care 
va participa la lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-franceze de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică. La sosirea pe aeroportul 
Otopeni. oaspetele francez a decla- 
r-.t : ..Sint fericit că vin pentru pri
ma dată in România, ca succesor al 
lui Valery Giseard d'Estaing, care a 
fost primul președinte francez al 
c jmisi : mixte guvernamentale ro
mân o-franceze. Sper că o sâ avem 
rezultate bune La sfîrșitul lucrărilor 
6.-<unii“.

Delegația a fost salutată dc Nico- 
M. Nicolae, ministru secretar de 

stat la Ministerul Comerțului Ex
terior si Cooperării F/conomice In
ternaționale. Constantin Flitan. am- 
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, de funcționari superiori

• din Ministerul Afâcarllor Externe și .
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
de alte persoane oficiale. Erau pre- 
zenți Francis Levasseur, ambasadorul 
Republicii Franceze la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

★
In Capitală a sosit miercuri o de

legație a Uniunii Agricultorilor Su
danezi, condusă de Kamal Mohamed 
Aii Abdelirahman, secretar general 
al Comitetului pentru problemele 
țărănești din cadrul Uniunii Socia
liste Sudaneze,

*
La invitația Consiliului Național 

al Societății de Cruce Roșie/ dl. 
Pierre Gaillard, director in cadrul 
Comitetului Internațional al Crucii 
Roșii (C.I.C.R.). a făcut o vizită in 
tara noastră intre 21 și 25 septem
brie. Oaspetele a fost primit de ge
neral-colonel Mihai Burcă, președin
tele Consiliului Național al Crucii 
Roșii. (Agerpres)

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economică româno-pakistaneză

pronoexpres

NUMERELE F.XTR \SE 
LA TRAGEREA 

DIN 25 SEPTEMBRIE 1974
Fond general de dștiguri : 1 4(^8 926 

lei din care 731 052 lei report.
EXTRAGEREA I : 6 42 3 15 1 21
EXTRAGEREA A II-A ; 5 20 31

40 39

în Capitală au început, miercuri 
dimineața, lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, științifică 
tehnică româno-pakistaneză.

In spiritul înțelegerilor convenite 
între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Zulfikar Aii Bhutto, cu prilejul 
vizitei din ianuarie 1973 in Pakistan 
a șefului statului român, membrii 
delegațiilor analizează noi posibilități 
de dezvoltare a colaborării și coope
rării economice reciproc avantajoase, 
in domenii de interes comun, îndeo
sebi in industrie și agricultură, pre
cum și de intensificare a schimburi
lor comerciale dintre cele două țări.

Delegația română este condusă de 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor. iar delezatia nakistanezâ de 
Mubashir Hasan, ministrul finan
țelor. planului și dezvoltării. La lu
crări participă S. A. D. Bukhari,

Și

ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești.

★
Ion Păț-an. viceprim-mi nistru al 

guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. a avut in cursul după- 
amiezii de miercuri, o intilnire cu 
Mubashir Hasan, ministrul finanțe
lor. planului și dezvoltării, președin
tele părții pakistaneze la lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare econo
mică. tehnică și științifică.

La întrevedere a participat Nico
lae M. Nicolae. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale.

A fost de față S. A. D. Bukhari, 
ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești.

(Agerpres)

Se împlinesc 12 ani 
de la proclamarea Re
publicii Arabe Yemen. 
Răsturnind, la 
septembrie 1962. 
gimul monarhic 
imamilor, poporul 
menit se angaja 
un drum nou.

Constituția — pri
ma din istoria țării — 
promulgată după in
staurarea noului re
gim. avea sâ ofere ca
drul legal al transfor
mărilor Înnoitoare 
prevăzute prin planu
rile de dezvoltare n 

■ economiei țării. Unul 
din obiectivele prio
ritare l-a constituit 
punerea in valoare a 
resurselor naționale 
In interes propriu. In 
acest scop a fost în
ființată Compania na
țională a petrolului. 
Au fost, de asemenea, 
puse bazele unor o- 
biective industriale 
care folosesc materia

26 
re

al 
ye- 
pe

primă existentă In 
țară : cărbunele, sul
ful, cuprul. Dat fiind 
că agricultura con
tinuă să dețină prin
cipala pondere in an
samblul economiei na
ționale, au fost con
struite o serie de în
treprinderi de prelu
crare a materiilor pri
me agricole — fa
brici dc conserve, do 
pielărie. Un experi
ment interesant il con
stituie marile gospo
dării de stat create pe 
fostele latifundii ex
propriate.

Importante trans
formări au loc șl in 
sectorul social. Au 
fost construite nume
roase școli, spitale, 
diferite așezăminte 
culturale. Se depun e- 
forturi in vederea dez
voltării învățămintului, 
lichidării analfabetis
mului, formării de ca
dre pentru sectoarele

de bază ale economici 
naționale.

In spiritul tradițio
nalelor legături de 
prietenie și solidarita
te ale țării noastre cu 
statele arabe, cu țările 
în curs de dezvolta
re, intre România și 
R. A. Yemen s-au sta
tornicit relații de pri
etenie și colaborare, 
bazate pe stimă și 
respect reciproc. Țara 
noastră acordă tine
rei republici asistență 
tehnică și colaborează 
la valorificarea unor 
resurse naturale. în
treaga evoluție a aces
tor raporturi eviden
țiază că dezvoltarea in 
continuare a relațiilor 
romăno-yemenite co
respunde intereselor 
celor două țări și po
poare, cauzei păcii și 
colaborării in lume.

M. CARACIOV

Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, condu
să de tovarășul Gaston Plissonnier, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al P.C. Fran
cez. care, la 
Central 
mân a

invitația Comitetului 
al Partidului Comunist Ro- 
făcut o vizită in tara noas-

tră. a Dărăsit miercuri după-amiază 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost condusă de tova
rășii Ilic Verdeț. membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghizela Vass. membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Semnarea unui Protocol
cooperare economica romano gumeez

La București a fost semnat, 
miercuri dimineață. Protocolul celbr 
de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
■guvernamentale de cooperare econo
mică și tehnică intre Republica So
cialistă România și Republica Gui
neea, care și-a desfășurat lucrările 
intre 16 și 25 septembrie. Au fost 
încheiate, de asemenea, convenția 
dintre cele două guverne pentru 
punerea in valoare a zăcămintului de 
fier de la Kaloum și Convenția in 
vederea constituirii unei societăți 
rnixte de pescuit.

Documentele au fost semnate din 
partea română de Ion Pățan. mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
guineeză de Mamady Keita, membru 
al Biroului Politic Național al C.C. 
al Partidului Democrat din Guineea, 
ministrul culturii și învățămintului.

Animate de dorința fermă de a 
lărgi și diversifica relațiile economi
ce, cele două părți au convenit 
executarea in comun de cercetări și 
prospecțiuni geologice, exploatarea 
zăcămintelor de bauxită din zona 
Boke, modernizarea și dezvoltarea 
Uzinei de mase plastice din Conakry, 
construirea unei linii de montaj a 
tractoarelor și ateliere dc întreținere 
și reparații de mașini agricole, diver
se alte acțiuni în sectoarele energe
tic. agricol și forestier.

Totodată, cele două părți au con-

venit și Semnat un program de 
schimburi culturale și științifice pen
tru anii 1975—1976 și un Protocol pri- 

, vind cooperarea in domeniul sănătă
ții publice pentru aceeași perioadă. 

Documentele au fost semnate de 
Theodor Burghele, ministrul sănătă
ții, Cornel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Mamady 
Keita, ministrul culturii și invățămin- 
tului.

Au luat parte Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
gici, Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Vasile Voloșe- 
niuc, președintele Băncii Române de 
Comerț Exterior, alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți El Hady Abdou- 
lay Toure, ministrul comerțului ex
terior, Mamady Kaba, ministrul in
dustriei și energiei, ceilalți membri 
ai delegației guineeze, precum și 
ambasadorul Republicii Guineea la 
București, Ibrahim Camara.

★
în cursul după-amiezii, delegația 

economică guvernamentală a Repu
blicii Guineea a părăsit Capitala.

în zilele tind nc a- 
flain in provincia 
Kwanglung, deși era 
început do octombrie, 
mercurul termometru- 
lui urcase mult mai 
sus decit, dc pildă, în 
perioadele do caniculă 
la București. De fapt, 
In sudul Chinei căl
dura 
nontă. Excepție ___ 
zilele de lamă, cind 
temperatura coboară 
la... plus 20 de grade 
Celsius. Este intr-un 
fel o binefacere, căci 
in condițiile climei de 
acolo, ale unei agri
culturi bine organiza
te, la care se adaugă 
hărnicia oamenilor, se 
pot obține pină la trei 
recolte pe an.

Drumul dc aproape 
50 de kilometri, de la 
Canton pină in comu
na Hoa Tun („Răsăritul 
înflorit") are un far
mec aparte. Șoseaua se 
strecoară printre dea
luri și văi acoperite 
de bananieri, palmi
eri, trestie de zahăr, 
de imense tarlale 
plantate cu orez și al
te culturi specifice a- 
ccstor zone.

Am cunoscut la Hoa 
Tun — un sat cu a- 
proape... 60 000 de oa
meni — mulți localnici 
care, cu modestia ca
racteristică poporului 
chinez, ne-au vorbit 
despre preocupările 
lor, despre comuna 
populară și înfăptui
rile ei — rod al efor
turilor lor constructi
ve depute în sfer
tul de veac care 
a trecut de La eli
berare. Cu unii din ei 
am vizitat împreună 
păminturile acoperite 
cu cereale, cu legume, 
cu plante tehnice sau 
livezi, atelierele co
munei în care se fa
brică (da, și unde 
chiar în seric) conca- 
soare, mașini de de- 
corticat orez, mașini 
de furajat etc., am 
văzut o Darie din cele 
26 lacuri de acumu
lare care irigă 22 000 
mu*), ca-nalele riu
lui Sin Ci. care asi
gură apa necesară 
pentru 42 000 mu cul
tivați cu orez, cele 
două mici hidrocen
trale care transportă 
curentul la brigăzile 
și echipele de lucru, 
ca și in casele oame
nilor — pe zeci și zeci 
de km de linie' de 
înaltă tensiune (insta
late tot de membrii 
comunei populare), a- 
șezăminte social-cul- 
turale etc.

Multe lucruri din 
viața și preocupările

este pcrnia- 
fac

') 1 mu - 1/15 ha.

(Agerpres)

„PARIS MATCH"
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FOTBAL La Sofia, în meci amical, TENIS: înființarea clubului

România - Bulgaria 0-0
SOFIA (prin telefon). — Cum des- 

f furarea meciului șl desigur rezul
ta -.d sint cunoscute celor mai multi 
dJitre cititori, vom începe corespon- 
d ---.La. de fată prin a menționa că 
echipa noastră a avut încă de La în
călzire o surpriză nedorită și cu im
plicații asupra jocului in sine : Du
mitru a acuzat dureri la piciorul 
dr -pi. urmare a unei Întinderi (ba
nale 1) suferita la antrenamentul din 
a iun. Aceasta a tăcut obligatorie în
locuirea lui cu Beldeanu ! Din acest 
puiet de vedere, ai formației care a 
evoluat in partida amicală cu selec- 
li^nata Bulgariei, am mai av-a de 

si faptul că antrenorul Valen
tin Stânescu a preferat in linia de 
fundași cvartetul ee-1 folosise in 
mod frecvent in ultimele jocuri,
d.că Cheran. Antonescu, Săunârea- 
xiu II. AngheăinL

O bună parte a meciului a fost 
pu‘>m.c Influențată de un vint tare, 
în rafale. Direcția mingei. chiar și 
La driblingurile sau pasele scurte, 
a- ?a să fie greu de controlat, une
ori chiar imposibil. De avantajul 
vintuiui in prima reoriză au bene
ficiat fotbaliștii bulgari, 
lor. presiunii 1 ’
c.tat-o in primele minute. echipa 
noastră i-a rezistat relativ bine. E- 
forturde și emotide outeau f. insă 
mai m.ri daci. d.'D'sind dificultatea 
ripostării la ofensiva adversă. fie 
In?iau cu mai mult curaj contra- 
r.tacurile. Mijlocașii au mai încercat 
cita oeva. In această privință, dar. 
la înaintare, mir.gea nu a putu* fi 
reținuta prea muiL Foarte tirz.u.

a-

Elanului
îsistente ce au exer-

practic in ultimele zece minute ale 
reprizei, echipa și-a revenit și a 
produs o anumită presiune asupra 
careului advers. Ocazia lui Troi 
(aflat in centrul careului mic) și cea 
a lui Iordănescu (șut puternic de 
ia 15 m peste bară) au arătat că 
era foarte posibilă trecerea rapidă 
de la jocul de apărare la jocul ofen
siv.

După pauză însă, echipa noastră 
a lăsat iarăși inițiativa jucătorilor 
formației gazdă. Aceștia au dominat 
teritorial, au avut două situații ceva 
mai periculoase la poarta lui Rădu- 
canu. totuși, jocul a fost în conti
nuare închis, cu puține faze de gel. 
anost. Spre sfirșitul meciului, echi
pa noastră și-a creat, ca si in ulti
mele minute ale primei reprize, 
nele situații 
Marru, șut ,______ ____
dreaptă, mingea fiind resoinsă 
corner de portarul advers : 
chiar In minutul 90. o acțiune a lui 
Kun încheiată printr-un șut tare și 
cu efect balonul fiind apărat cu 
dificultate de Naidenov.

Astfel, meciul amical de la So
fia s-a Încheiat cu scorul de 0—0 
A f<wt ultimul test înaintea parti
dei ofic.ale România-Danemarca, 
test care ne-a arătat că in formația 
noastră mai sir.t multe de pus la 
punct, in special, in privința jocului 
ia mijlocul terenului și in atac. Să 
sperăm că la bunul 
tiei vor contribui si 
Dumitru și Lucescu.

_  ,_____ ____ u- 
de atac favorabile : 
puternic de pe aripa 

în 
apoi.

mers al form a- 
reintrările lui

Ion DUMITR1U

pionierilor și școlarilor bucureștenl
Ieri, la Palatul pionierilor din Ca

pitală a avui loc ședința de consti
tuire a clubului dc tenis „Tot înain
te !u destinat pregătirii pentru per
formanță a celor mai lalentați jucă
tori din rindurile pionierilor și șco
larilor bucureșteni. înființată prin 
notărirea comună a Consiliului Na
țional al Pionierilor. Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică șl 
Sport și Federației Române de Te
nis. noua unitate sportivă va activa 
pe lingă Palatul pionierilor, unde 
are la dispoziție antrenori calificați, 
precum si 12 terenuri. Derivat din 
secția de tenis a clubului „Cuteză-

terii" — secție care s-a distins în 
ultima vreme obținind 20 de titluri 
naționale la copii. 3 la juniori și 9 
sportivi selecționați in loturile re
prezentative de juniori și junioare 
— clubul „Tot înainte !“ este primul 
dintr-o serie de unități de acest fel 
ce se vor organiza in țară, în scopul 
creării unei baze trainice pentru te
nisul de performanță. Președinte de 
onoare al clubului a fost ales maes
trul emerit al sportului Ilic Năstase, 
care, după ședința de constituire, a 
jucat citeva ghemuri demonstrative 
cu unii dintre foarte tinerii candi
dați la glorie sportivă.ÎN CÎTEVA

DANEMARCA - SPANIA 1—2
Echipele de fotbal ale Spaniei șl 

Danemarcei s-au intilnit ieri 1a Co
penhaga în primul meci al grupei 
a IV-a a campionatului european 
de fotbal interțări, grupă din care 
mai fac parte formațiile României 
și Scoției. întâlnirea s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (2—0) in favoarea e- 
chipei Spaniei prin golurile marcate 
de Claramund și Martinez. Pentru 
gazde a înscris Hygaard.

Disputat aseară la Rzeszow. meciul 
amical de fotbal intre echipele de 
tineret (jucători pină la 23 de ani) 
ale României și Poloniei s-a înche
iat la egalitate: 0—0.

Pe stadionul din Drobeta Tumu- 
Severin «-a disputat meciul intema-

RÎNDURI
țional de fotbal dintre selecționatele 
de tineret (jucători pină la 21 de ani) 
ale Poloniei și României.

Partida s-a terminat la egalitate : 
0—0. Au asistat 10 000 de spectatori.

Ieri, pe stadionul Ciulești din Ca
pitală, intr-un meci contind pentru 
etaj» a 7-a a campionatului catego
riei B la fotbal, echipa Rapid Bucu
rești a învins cu scorul de 1—0 (0—0) 
formația Electroputere Craiova. A 
marcat Manea, in minutul 63, din 
lovitură de la 11 m. Rapid conduce 
In clasamentul seriei a doua cu 13 
puncte, din șapte jocuri disputate.

La Praga, in meci amical de fot
bal, echipa Cehoslovaciei a invin' 
cu scorni de 3—1 (3—1) reprezenta
tiva R. D. Germane.

oamenilor comunei am 
aflat de la tovarășul 
Sao In-plao, secretarul 
comitetului d<- partid 
și vicepreședinte al 
comitetului revoluțio
nar comunal, care 
ne-a relatai sume
denie de aspecte, date 
și cifre din întreaga 
istorie și activitate a 
comunei. Cunoașterea 
amănunțită a acestor 
lucruri este rezultatul 
unei activități nemij
locite, concrete, desfă
șurate timp de aproape 
un sfert de veac — de 
pe vremea ci nd abia 
împlinise 15 ani — in 
mijlocul oamenilor, 
împreună cU ei, atit la 
bine, cit și la greu.

...Zona respectivă a 
fost eliberată in 1949.

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

In deceniile ce au 
precedat acestui eve
niment, țăranii local
nici, asupriți și săraci, 
duceau o viațâ amară. 
Pămintul era aproa
pe pustiu, la che
remul calamităților 
naturale. iar 
ducția agricolă 
scăzută. Țăranii __
exploatați cu cruzime 
de moșieri și chiaburi 
care, deși reprezentau 
doar 4 Ia sută din to
talul populației, dis
puneau de circa 70 la 
su.â din suprafața pâ- 
minturilor comunei, 
în deceniul de dinain
tea eliberării, aproape 
4 000 de oameni din 
comună au murit din 
cauza foametei, iar 
alți 2 500 au fost uciși 
fie de despoții locali, 
fie de ocupanții japo
nezi. Dar, așa cum 
spunea și secretarul 
de Dartid, unde există 
exploatare este și 
răzvrătire. In 1927, in 
comună a fost orga
nizată o răscoală 
populară sub lozinca : 
„Jos cu moșierii, jos 
cu despoții locali, să 
fim stăpini pe desti
nul propriu". Răscoa
la s-a extins și in alte 
4—5 comune. După 7 
zile, ea a fost înăbu
șită in singe. Luptele 
au continuat insă să 
se desfășoare sub con
ducerea comuniștilor, 
in cojiții de adincă 
ilegalitate, și nu au 
încetat pină in 1949, 
anul eliberării.

îndrumați de Parti
dul Comunist Chinez, 
țăranii au pășit pe ca
lea colectivizării. Au 
trecut 15 ani de la în
ființarea comunei

Ieri în țară : Vremea a fost călduroa
sa in regiunile suaice și estice, unae 
cerul a fost variabil. In rest, s-au pro- e----- x_i --------- >—

. . in
- -.... —.......... .................—Y. vestul Ol
teniei și al Transilvaniei. Vîntul a su
flat slab, pină la potrivit, cu intensifi
cări locale in Banat, Crișana, Transil
vania. Moldova și zona de munte. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila intre 
19 grade la Huedin și Supurul de Jos 
și 30 dc grade la Băilești, Călărași, Bu- 
dești. Giurgiu și Fundulea. In Bucu-

dus înnorârl accentuate. însoțite 
ploi locale, cu caracter de aversă. 
Banat, Crișana, Maramureș.

pro- 
era 

erau

populare, iar viața lo
calnicilor s-a schimbat 
cu desăvirșire. Una din 
marile probleme rezol
vate in perioada ce a 
trecut de atunci a 
fost aceea a apel. 
S-au construit lacuri 
de acumulare care udâ 
pămintul muntos din
spre nord, iar in par
tea opusă au fost a- 
duse apele riului Liu 
Ci. Pentru combaterea 
inundațiilor au " 
construite diguri, 
cum și 4 centre 
pompare a apei, 
muna populara a 
dotată cu peste 230 de 
tractoare. 7 autoca
mioane șl 1 700 alte 
mașini șl unelte agri
cole. Ca urmare, pro
centul lucrărilor meca
nizate a ajuns la 60 la 
sută. Pămintul se lu
crează cu grijă și 
minuțiozitate, chiar cu 
artă. Și rezultatele ? 
In primul rind — creș
terea considerabilă a 
randamentului pămin- 
t-ului. Dacă înainte de 
eliberare in această 
zonă se obținea o pro
ducție de orez de 298 
țini pe mu (1 țin = 1/2 
kg), in 1972 s-au recol
tat de pe fiecare mu 
cite 1 125 țini.

Creșterea producției 
cerealiere a stimulat 
dezvoltarea zootehniei. 
O cifră comparativă : 
In timp ce in 1952 in 
sat se creșteau 7 000 
de porci, in 1972 s-a 
ajuns la peste 66 000 
capete, 
rioadă, 
bală a 
gricole 
ori.

Odată cu creșterea 
avutului obștesc s-au 
petrecut importante 
schimbări in privința 
nivelului de ' " 
țăranilor, 
bănești 
comuna populară 
sporit de 4 ori, iar 80 
la sută din totalul fa
miliilor au depuneri de 
bani la bancă. In a- 
ria comunei au fost 
construite sau refă
cute mai bine de 11 000 
locuințe, in timp ca 
învăț,ămintul, asisten
ța medicală, cultura, 
sportul au devenit un 
bun al tuturor local
nicilor.

Hoa Tun, localitate 
rurală ca multe altele 
din China populară, 
oferă un. cxeniplu de 
ceea' ce pot realiza oa- 
menii^n condițiile so
cialismului, cînd mun
ca lor se desfășoară 
sub soarele libertății 
— cel care face ca ei. 
să se bucure de o 
„vară eternă"...

fost

In aceeași pe- 
valoarea glo- 
producțiel a- 
a crescut de 5

viață al 
Veniturile 

acordate de 
au

Neculai ROȘCA

reștl : Vremea a fost călduroasă, cu 
cerul mal mult senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost de 
31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 șl 29 septembrie. In țară : Vreme în 
general instabilă, mai ales în nord- 
vcstul țării. Cerul va fi temporar no- 
ros. Ploi locale șl sub formă de aver
să se vor semnala îndeosebi în vestul 
șt nordul țârii. Vîntul va sufla cu In
tensificări de scurtă durată. Tempera
tura aerului va scădea in primele zile; 
minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele între 13 șl 23 
grade. In zona de munte, Ia peste 
1 Soo metri altltudlnș se vor semnala 
lapoviță și ninsoare. In București t 
Vremea se va răci ușor. Cerul va fi 
temporar noros. Ploaie de scurtă du
rată. Vint potrivit.

Marea de petrol
de sub Marea Nordului

un amplu articol despre lucrăriieRevisla „Paris Match" publică .... ________ __________
ce se desfășoară pentru valorificarea zăcămintelor de hidrocarburi din 
fundul Mării Nordului, rclevind totodată elemente care ar putea in
fluența evoluția relațiilor dintre unele state riverane. Reproducem 
fragmente din acest articol.

„Cind au început prospecțiunile 
petroliere in Marea Nordului, con
structorii platformelor de foraj au 
fost rugați să lină seama de valuri 
pină La 20 de metri înălțime. Expe
riența a arătat că pe vreme rea ele 
ajung, de fapt, la 30 de metri sau 
cu 12 metri mai mult decit in tim
pul petrolier din golful Mexic, lea
găn al taifunurilor. Timp de un sfert 
de an vinlul suflă cu 50—150 km pe 
oră. iar in restul celorlalte trei pă
trimi. viteza sa medie ajunge la 36 
km pe oră. Se depune un efort pen
tru realizarea, in timpul lungilor 
zile de vară, a lucrărilor celor mai 
dificile și mai periculoase.

Problema Mării Nordului este a- 
ciim elucidată. Ea acoperă unul din
tre cele mai bogate timpuri de hi
drocarburi din lume și introduce 
in problema mondială a energiei un 
element a cărui însemnătate nu în
cetează să crească. în același timp, 
ea precede acțiuni care vor face din 
fundul oceanelor surse de energie 
probabil mai importante decit ace
lea ale continentelor. Norvegia și-a 
rezolvat deja problema. De anul a- 
cesta ea a devenit exportatoare de 
energie. Primul mare zăcămint de' 
petrol. Ekofisk. inițial chiar cel mai 
important, a fost descoperit in zona 
acestei țări in 1969. Cel mai mare 
monument al Mării Nordului, rezer
vorul de 160 mii de mc.. tintâ- 
rind gol 200 mii de tone, a fost 
remorcat pentru Ekofisk anul tre
cut. Producția norvegiană este de 
pe acum de 15 milioane de tone pe 
an. țara consumind cam jumătate 
din această cantitate. Exportarea 
restului reprezintă 8 la sută dm

produsul național brut și 20 la sulă 
din comerțul exterior norvegian. 
Cind producția va atinge nivelul 
prevăzut de 60—80 milioane tone, spre 
Oslo se va scurge un șuvoi de de
vize. Kuweitul s-a regăsit pe țăr
mul Mării Nordului.

Angliei ii revine 46,5 la sută din 
Marea Nordului, potrivit convenției 
de la Geneva din 1958. Nimeni, in 
vremea aceea, n-a presupus caracte
rul colosal al unei achiziții care 
n-a costat decit o trăsătură de con
dei. Hidrocarburile Mării Nordului 
erau încă îndoielnice. Acum, după 
previziunile cele mai puțin optimis
te. jumătatea respectivă a mării va 
acoperi. înainte de 1980. cerințele 
Angliei in petrol și gaze naturale, 
ceea ce va contribui la balanța sa 
de conturi cu cel puțin 2 miliarde 
de lire sterline.

Noua hartă a Mării Nordului re
prezintă un cadrilaj de dreptunghiuri 
sau blocuri cu suprafețe de 
200—300 kmp. care delimitează uni
tățile de prospectare, de forare și 
de exploatare. Cu cei 443 mii de 
kmp ai săi. Anglia posedă peste 
două mii de asemenea zone. Numai 
860 din ele au fost, mai mult sau 
mai puțin, explorate. Primele des
coperiri. constind in zăcăminte de 
gaz. au fost făcute in sudul Mării 
Nordului, in prelungirea zăcămin
tului olandez de la Groningue. 
Consorțiul care lucrează pentru 
Anglia a urcat apoi mereu spre 
nord, in ape din ce în ce mai 
adinei, atingind. iar ulterior de
pășind 60 de grade latitudine nor
dică. unde zilele de vară durează 
16 ore. Dincolo de latitudinea Edin-»

bourg zăcămintele de petrol Ie În
trec oe cele de gaz. Ekofiskul sa 
fălește cu rezerve recuperabile de 
250 milioane tone. Descoperirile re
cente — Forties in octombrie 1970. 
Brent în iunie 1971 și octom
brie 1973. Ninian in februarie 1974 
— egalează sau depășesc acest re
cord. In zona britanică sint stabi
lite ca exploatabile șase timpuri da 
gaze și 11 timpuri de petrol. Cel 
nvai sudic. Leman Bank, se situează 
ve hartă îâ nivelul Edinbourgului. 
Cel mai nordic. Thistle, depășește 
in latitudine Leningradul si Ber- 
genul. Fintina engleză de oetrol s« 
întinde pe o distanță egală cu a- 
ceea dintre Paris și Roma,

La un moment dat s-a admis că 
Marea Nordului ar ascunde un mi
liard de tone de petirol recuperabil. 
Acum, in baza noilor descoperiri, re
zervele recuperabile sint evaluat» 
intre 3—6 miliarde de tone.

Venind la mare distanță dupl 
Norvegia si Anglia, celelalte țări ri
verane au primit cotc-părți propor
ționale cu întinderea țărmurilor lor : 
Olanda — 10.5 la sută. Danemarca — 
9,6 La sută. R.F.G. — 7 la sută, Bel
gia și Franța — 7 la sută. Injusti
ția acestei repartizări este flagran
tă. Ea nu ține scama nici de popu
lație, nici de necesități. Ea consa
cră anomalia juridică pe care o con
stituie acapararea oricărei mări.

Minoritarii Mării Nordului n-au 
fost favorizați nici de noroc. Olan
da. care a fost la originea desco
peririi. n-a găsit sub valurile sale 
decit o prelungire a zăcământului de 
la Groningue și o mică rezervă de 
petrol la Placid. Danemarca are un. 
alt mic zăcămint in apropierea gi
gantului de la Ekofisk. R.F.G. este 
decepționată. Bdlgia și Franța nu sa 
pot aștepta la nimic de la peticul 
ce le-a fost lăsat1'.
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° N-u- Probleme majore 
ale vieții internaționale

în dezbaterea Adunării Generale

Președintele I. B. Tito
l-a primit pe

P. C. R. în Franța

NAȚIUNILE UNITE 25. (Corr<- 
pnndentul nostru transmite-) : în 
plenara Adunării Grncrair au con
tinuat dezbaterile de politirâ gene
ral). la care, pină in prezent, și-nu 
a nunțat part ici narea 7 șefi de stale 
s gu\ erne. 6 vlceprrș-dinți și apro
ximativ 100 dc miniștri ai afacerilor 
externe.

în cuvintul său. Alberto Juan Vig
nes. ministrul afacerilor externe al 
Argentinei, sublinia, intre altele, că 
Încordarea economică și financiară. 
Inflația, multiplicarea crizelor poli
tice internaționale, penuriile de re
surse naturale, imnrcunâ cu foame
tea și epidemiile din diverse țări in 
curs dc dezvoltare reclamă atentia 
urgentă a comunității națiunilor și a 
organizației.

James Callaghan, ministrul afa
cerilor externe al Angliei, a expri
mat deplinul sprijin al guvernului 
yșu față de Organizația Națiunilor 
Unite și fată do eforturile sale pen
tru soluționarea crizelor Internatio
nale prin mijloacele ce 1 le oferă 
Carta. El a (firul apel la statele 
membre _ ale organizației să se 
unească intr-un efori comun pentru 
i îfrinceroa inflației, recesiunii și să
răciei. De asemenea, a subliniat 
necesitatea dublării eforturilor in so
lutionarea problemelor caro stau in 
fata Conferinței pentru securitate și 
cooprrare țn Europa, in «copul întă
ririi bazelor destinderii Est-Vest

To«hio Kimura, ministrul afaceri- 
lor externe al Japoniei, ocupindu-se 
de pericolul nuclear și de prolifera
rea armelor de distrugere in masă, 
s-a pronunțat pentru adoptarea. în 
cursul acestei sesiuni, a unor mă-

fal

suri stricte pentru a preveni inten- 
- ficarea pericolului unui război nu
clear șt pentru asigurarea folosirii 
atomului exclusiv in scopuri prșnire. 
Referi ndu-sc, in continuare, la situa
ția economiei mondiale, ministrul 
japonez h declarat că problemele 
care confruntă omenirea în acest 
domeniu po! fi rezolvate numai prin 
programe globale. complete și bine 
coordonate, la care să particine 
toate siatclo lumii, in vederea asigu
rării succesului acestor acțiuni.

Ministrul afacerilor externe al 
Turelei. Turan Gunes. referindu-se 
!.i destinderea încordării d’ntre Est 
si Vr<t. a relevat că obiectivul final 
se impune a fi o pace generală, ba
zată pc înțelegere și cooperare.

Vernon Mwaan-a, ministrul aface
rilor externe al Zambici. ș.-a expri
mat încrederea că. in viitorul apro
piat. fostele colonii portugheze din 
Africa australă se vor alătura toate 
familiei Națiunilor Unite ca state 
care s-au eliberat de opresiunea 
străină. în ceea ce privește situația 
din Zimbabwe. Namibia și Africa de 
Sud. vorb:torul a cerut statelor 
membre să-și intensifice eforturile 
pentru determinarea transpunerii in
tegrale in viață a prevederilor de
clarației asupra decolonizării și ale 
tuturor rezoluțiilor pertinente ale 
Consiliului dc Securitate și Adunării 
Generale.

Ministrul afacerilor externe al 
Norvegiei, Knut Frydenlunil, a vor
bit despre necesitatea sporirii rolu
lui Națiunilor Unite în viața poli
tică internațională, despre imperati
vul îndeplinirii dc către organizație 
a sarcinilor care îi stau în față.

Bl LGRA1) 25 (Agr;preș). — Prc- 
tfcliateio Republicii Socialiste F* dc- 
ral vi- Iugoslavia. Iosip Broz Tito, 
împreună cu soția. lovanka Broz, 
l-i nrin’.it ne ambAsadarul RemibUcii 
Socialiste România, Vasile Sandru, 
cu soția. in legătură cu încheierea 
misiunii sale la Belgrad. A avut loc 
o convorbire cordială, in cadrul efl- 
rca ambasadorul român a transmis 
pi '-’di-vclul Tito și soției sale un 
sn’’ t călduros și cele mai bune u. 
rări dc sănătate și noi succese în 
activitate din partea tovarășului 
N-.colac Ceaujescu șl a tovarășei 
Elena Ceausescu.

Președintele Io'io Broz Tito șl to
varăși lovanka Broz au adresat, la 
rindul lor. un salul cordial și calde 
urări de sănătate președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
șii 1 Nicolac Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

A fost evocată dezvoltarea mereu 
ascendentă a colaborării prietenești, 
multilaterale româno-iugoslave.

Vizita delegației de partid
și guvernamentale

întrevederi ale ministrului
afacerilor externe al României

NAȚIUNILE UNfTF. 25 — Cores
pondentul nostru transmite : Minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Macoves- 
cu. șeful delegației țării noastre la 

a de-a XXIX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.. a avut, marți, o 
întrevedere cu ministrul de externe 
al Finlandei. Ahti Karjalainen. Cu 
acest prilej, s-a procedat la o trecere 
in revistă a relațiilor bilaterale ro
mă no-finlandeze și au fost abordate 
o serie de probleme internaționale de 
interes comun. In legătură cu confe
rința pentru securitate și cooperare 
in Europa, s-au analizat posibilitățile 
existente pentru ca lucrările aces
teia să se încheie cit mai repede po
sibil. astfel ca. în timp rezonabil, să 
se poată ajunge la faza a treia a 
conferinței la nivelul cel mai înalt.

★
Miercuri dimineața. George Maco- 

vescu a avut o întrevedere cu mi

nistrul afacerilor externe al Greciei, 
Gheorghios Mavros. Au fost discu
tate o scrie de probleme bilaterale, 
exprimindu-se dorința dezvoltării și 
lărgirii contactelor româno-grecești. 
De asemenea, s-au abordat o serie 
de probleme majore ale situației in
ternaționale, intre care criza cipriotă. 
Gheorghios Mavros a prezentat punc
tul de vedere al guvernului grec față 
de această problemă. George Maco- 
vescu a expus, in d?taliu, poziția 
guvernului român in problema Ci
prului. insistind asupra necesității 
soluționării sale pe calo pașnică, in 
conformitate cu interesele naționale 
ale întregului popor cipriot, ale păcii 
și securității din zonă. Cei doi miniș
tri au evidențiat, de asemenea, rolul 
pe care trebuie să-l joace O.N.U. in 
facilitarea rezolvării acestui conflict.

întrevederile s-an desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La in
vitația C.C. al P.C.U.S.. a Prezidiu
lui Sovietului Suprem și a guver
nului sovietic, miercuri a 11 
U.R.S.S.. intr-o vizită oficială 
prietenie. o delegație de partid 
guvernamentală a R. P. Ungare, con
dusă de Jânos Kâdăr. prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

In aceeași zi. la Moscova au în
ceput convorbirile sovieto-ungare. la 
care din partea sovietică participă 
Leonid Brejnev. Nikolai Podgornîi, 
Alexei Kosighin.

sosit In 
de 
și

Mesaj al primului ministru Joaquim Chissano
LOURENCO MARQUES 25 (Ager

pres). — Cu prilejul celei de-a X-a 
’aniversări a creară FRELIMO, pri
mul ministru al Mozambicului. Joa
quim Chissano. a transmis națiunii, 
©rin intermediul nostului de radio 
national, un mesaj al Comisiei Po
ntice FRELIMO, subliniind că ziua 
de 25 septembrie constituie ..o dată 
glorioasă in istoria FRELIMO si a 
poporului Mozambicului". „După zece 
ani, lupta noastră a intrat intr-o fază 
nouă : acum, cind FRELIMO se află 
In fruntea guvernului Mozambicului. 
sarcinile pe care le avem de înde
plinit pentru reconstrucția națiunii 
sint considerabile" — a declarat, el. 
„Colonialismul ne-a lăsat numeroase

probleme de rezolvat si. de altfel, 
aventurile recente ale unui grup de 
provocatori si reacționari au sporit 
complexitatea situației", a arătat, in 
continuare, Chissano. El a scos 
in evidentă că întregul popor trebuie 
să ia parte la efortul colectiv pentru 
ca acțiunile guvernului de tranziție 
să fie eficiente.

In încheiere, primul ministru a 
îndemnat poporul mozambican să 
sărbătorească ziua de 25 septembrie 
prin muncă intensă, in ordine și 
demnitate, dovedind holărirea de 
a depăși toate dificultățile. „prin 
participarea la construirea unui Mo- 
zambic independent, prosper si fe
ricit".

BELGRAD 25 (Agerprcs). — Ui
25 septembrie, tovarășul Ștefan An
drei. secretar al C.C. al P.C.R.. 
caro, la invitația C.C. al U.C.I.. face 
o vizită de prietenie in Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, a 
fost primit de tovarășul Edvard 
Kârdeli, membru al Președinției Re. 
publici! Socialiste Federative Iugo

slavia. membru al Prezidiului C.C.
al U.C.I.

Convorbirea caro a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Tn timpul vizitei sale de prietenie 
in R.S.F. Iugoslavia, tovarășul Ște
fan Andrei a avut convorbiri cu to
varășul Aleksandar Qrlicikov. se
cretar în Comitetul Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I. La discuții 
nu particioat Vladimir Obradovici. 
șeful Secției relații externe și le
gături internaționale a Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. și locțiitorul său, 
Zvanko Grahek.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate intr-o atmosferă de caldă prie
tenie. au fost abordate aspecte pri
vind raporturile dintre P.C.R. și 
U.C.I., precum și unele probleme 
actuale ale mișcării comuniste șl 
muncitorești, ale vieții politice in
ternaționale.

Desemnarea noului 
prim-ministru egiptean 
CAIRO 25 (Agerpres). — Președin

tele Anwar Sadat a desemnat, 
miercuri, pe Abdel Aziz Hegazi in 
funcția de prim-ministru al guvernu
lui R. A. Egipt — anunță agenția 
M.E.N., reamintind că, pină acum, 
Hegazi a fost prim-vicepremier. pre
ședintele Sadat deținind. pentru un 
timp, și funcția de premier.

FRANȚA Măsuri de raționalizare a combustibililor
PARIS 25 (Agerpres). — Reuniu

nea sâptăminală a cabinetului de la 
Paris, desfășurată, miercuri, sub 
conducerea președintelui Valery Gis- 
card d’Estaing. a fost consacrată in 
exclusivitate examinării problemelor 
petroliere, a consecințelor pe care 
actuala criză energetică internaționa
lă le are asupra economiei franceze.

Un purtător de cuvint oficial a 
anunțat că Consiliul de Miniștri 
Francez a alcătuit un proiect de lege 
privind introducerea raționalizării 
combustibilului industrial, a țițeiului 
si a produselor din mase plastice, 
prin intermediul unui sistem de acor
duri intre guvern si companiile in
dividuale. Urmează, totodată, să se 
scadă cu 10 la sută, comparativ cu 
anul trecut, cantitatea combustibilu
lui afectat încălzirii locuințelor.

Insistind asupra necesității urgen-

te do economisire a produselor pe
troliere. guvernul a hotărit. de ase
menea, crearea unei agenții pentru 
consumul energiei, care urmează să 
se preocupe de recomandarea mij
loacelor tehnice capabile să asigure 
o reducere a cerințelor populației in 
materie de energie.

Centru cultural 
românesc 
in Belgia

BRUXELLES 25 — în ca
drul universității „Louvain- 
la-Neuve“, din Belgia, a fost 
inaugurat Centrul cultural 
românesc — instituție care iși 
propune promovarea valorilor 
culturii no-’-s'ire naționale, ‘-pre
cum și înființarea, pe lingă 
universitate, a unui lectorat de 
limba și literatura română.

La festivitatea inaugurării, 
poetul de origine română 
Mihai Sleriade, directorul cen
trului, a prezentat scopul .și pro
gramul de activitate al institu
ției nou create.

PARIS 25 (Agerprcs). — Delegația 
Partidului Comunist Român, formală 
din tovarășii Dumitru Topescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Andrei 
Corvencovici, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-seoretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R., care efec
tuează o vizită in Franța, la invita
ția Mișcării Radicalilor de Stingă, a 
avut, in zilele de 24 șl 25 septembrie 
a.c., discuții cu președintele Rob< rt 
Fabre și cu alți membri ai Biroului 
National al acestei mișcări.

Delegația P.C.R. a transmis Mișcă
rii Radicalilor de Stingă salutul cor
dial' și bunele urări ale tovarășului 
Nlcolac Ccaușcscu, secretar general 
al P.C.R. La rindul său, pre
ședintele Robert Fabre a rugat 
delegația să transmită tovarășului 
Nicolac Ceaușescu cele mai căldu-

roase .salutări, urări de sănătate $1 
succese, subliniind importanța deose
bită pn care au avut-o intilnirile și 
discuțiile de la București, din 1973, 
ale delegației Mișcării Radicalilor de 
Stingă cu secretarul general al 
P.C.R., pentru stabilirea și dezvolta
re.! relațiilor de colaborare Intre 
P.C.R. și Mișcarea. " 
Stl riga.

Radicalilor de

★
Delegația P.C.R. a 

dere cu președintele 
nalc, Edgar Faure, șl cu alțl mem
bri ai Parlamentului francez. Cu 
acest prilej, au fost evocate bunele 
relații dintre Franța și România. 
S-a exprimat dorința comună de a 
amplifica și diversifica schimburile și 
cooperarea româno-franceză in inte
resul celor două popoare, al destin
derii, colaborării și păcii mondiale.

avut o intrnvc- 
Adunării Națio-

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

Intervenția țelului delegației române

GENEVA 25 (Agerpres). — Progresele înregistrate în elaborarea 
documentelor privind securitatea, cooperarea economică si schimbu
rile culturale au făcut posibilă trecerea la elaborarea documentului 
privind cadrul instituțional in care eforturile îndreptate spre edifi
carea sistemului de securitate si cooperare în Europa urmează să 
continue după Conferința de la " 
participante.

Geneva, in plenul celor 35 de state

La ședința din 24 septembrie. în 
grupul de lucru însărcinat de Comi
tetul de coordonare cu elaborarea a- 
cestui document, s-a convenit ca re
dactarea să înceapă cu preambulul 
menit să definească considerentele 
de ordin general ale cadrului orga
nizatoric al activităților europene de 
viitor.

In cadrul dezbaterilor, delegația 
română — pornind de la concepția 
tării noastre că edificarea securității 
si dezvoltarea cooperării în Europa 
constituie un proces de durată —. a 
insistai asupra necesității creării ți
nui cadru organizatoric adecvat, care 
să permită, si după conferință, con
lucrarea statelor participante. Rele
vind caracterul constructiv al acor
dului la care s-a ajuns, șeful dele
gației române, ambasadorul Valen
tin Lipatti. a 
definirii ideilor care urmează să fie 
încorporate in preambulul documen
tului.

Aceste idei, asa cum au reieșit din 
dezbaterile dc pină acum, au fost 
prezentate 
aprecierea

subliniat necesitatea

de delegația Iugoslaviei : 
rezultatelor pozitive obți-

nute la conferință, din care decurg, 
în mod necesar, activitățile de după 
conferință ; locul și rolul conferin
ței ca element si factor important în 
procesul de edificare a securității și 
dezvoltare a cooperării in Europa ; 
continuarea. în mod coordonat, in ca
drul multilateral, a eforturilor tu
turor statelor participante ; definirea 
funcțiunilor esențiale ale viitorului 
organism permanent, ca for de ana
liză a punerii in aplicare a hotări- 
rilor conferinței, de consultare si de 
examinare a unor probleme de in
teres comun privind securitatea si 
cooperarea ne continent: așezarea 
activităților organismului permanent 
pe respectarea strictă a principiilor 
relațiilor intre state, adoptate la 
conferință.

Relevind însemnătatea acestor 
idei, o serie de delegații au eviden
tial. totodată, posibilitatea ca ele să 
fie completate, astfel incit documen
tul final să corespundă obiectivului 
major de definire a căilor celor mai 
adecvate de conlucrare trainică si e- 
ficientă pentru statornicirea unor noi 
relații în Europa.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri chino-iugo- 

SIgV© ^en Siao-pin, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze, s-a intilnit și a avut o convorbire 
cordială și prietenească cu delegația 
Adunării Federale a R.S.F. Iugosla
via, condusă de. Peko Dapcevici, vi
cepreședinte al Adunării, 
vizită la Pekin.

pentru problemele muncii, sănătății 
și asigurărilor sociale din acest land.

aflată in.

In cadrul vizitei 
întreprinde în Republica 
Germania. tovarășul F 
membru al Comitetului 
C.C. al P.C.R., ministrul 
avut o întrevedere cu Hcinz 
vicepreședinte al Partidului 
Democrat. , '
lui Renanla de 
convorbiri, care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat Werner Fieggen, președin
tele organizației P.S.D. din landul 
Renania de Nord-Westfalia, ministrul

pe care o
Federală 

Petre Lupu, 
Executiv al 

1 muncii, a 
’ ' Kuhn, 

Social 
prim-ministru al landu- 

Nord-Westfalia. La

Portugalia va recunoaște 
suveranitatea Indiei asupra 
iostelor colonii portugheze 

• din această țară și va întreprinde 
măsuri pentru restabilirea relațiilor 
diplomatice și consulare între cele 
două țări — se spune in comunica
tul comun dat publicității la New 
York și semnat de Mario Soares, 
ministrul afacerilor externe al Por
tugaliei, și Swaran Singh, ministrul 
indian al afacerilor externe. Cei doi 
miniștri participă la lucrările celei 
de-a XXIX-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

fost realizate progrese substanțiale 
pe calea unei reglementări referi
toare la forțele militare din Cipru". 
Totodată. Camera Reprezentanților 
a respins un. proiect de lege privind 
suspendarea ajutorului militar către 
Grecia.

Consiliul Central al O.E.P. 
(Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei), reunit la Damasc, sub con
ducerea lui Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P., 
și-a exprimat aprecierea față de de
clarația difuzată după întrunirea 
tripartită egipteano-siriano-palesti- 
neană de la Cairo — relatează agen
ția palestineână de presă W.A.F.A.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI: "X

cairo Lucrări intense pentru
deblocarea Canalului de Suez

Vizitind în aceste zile regiunea 
Canalului de Suez, remarci ritmul 
alert in care se desfășoară lucrările 
de deblocare a importantei căi de 
apă. succesele obținute de R. A. 
Egipt pe linia reconstrucției și nor
malizării vieții in orașele din estul 
țării. Doar in urmă cu o jumătate 
de .-.n. la Port Said se intreprindeau 
primi; pași in vederea curățirii ca
nalului. Recent, operațiunea de 
dominare a acestuia s-a încheiat cu 
bine, trecindu-se la înlăturarea epa
velor aflate pe fundul apei. La 10 
septembrie, la sud de Ismailia a 
fost scoasă prima epavă a unui 
remorcher ; vor urma in curind 
numeroase alte lucrări, pînă la 
completa eliberare a arterei de co
municații și darea ei in funcțiune, 
prevăzută pentru martie 1975. De-a 
lungul canalului, orașele Suez. Ls- 
mailia. Port Said și-au reluat trep
tat activitatea economică si socială. 
Mii de oameni s-au reîntors la ca- 
sele lor, incadrindu-se in activita
tea de reconstrucție a regiunii. 
Potrivit surselor oficiale, circa 
310 000 din cei 417 000 locuitori ai 
Ismailiei au revenit in orașul lor. 
In decurs de citeva luni, in fiecare 
din orașele canalului au fost repa
rate numeroase locuințe și a în
ceput construcția altora noi. au fost 
redeschise instituțiile și magazine
le. au fost luate măsuri pcr.trj 
repararea în cel mai scurt timp a 
școlilor. Pentru prima dată, după 
ani de zile, elevii din guvernoratele 
Canalului vor începe la 23 septem
brie anul de învățămint. odată cu 
ceilalți elevi din R. A. Egipt.

Aceste realizări, salutate cu sa
tisfacție de opinia publică, sint un 
rezultat direct al preocupării mani
festate dc guvernul R.A.E. pentru 
reconstrucția regiunii de est și dez
voltarea economică a întregii țâri. 
Ele au fost posibile, în condițiile 
dezangajării militare, datorită alo
cării unor importante fonduri din 
bugetul de stat. Recent, președinte
le Anwar Sadat a făcut o vizită în 
orașele Port Said, Ismailia și Suez, 
pentru a urmări la fața locului mo
dul în care 6Înt realizate hotăririle

V ----------

cu privire la refacerea regiunii 
canalului. „Am fost cu adevărat 
foarte fericit — a spus d-sa cu 
acest prilej — pentru că reconstruc
ția continuă intr-un ritm satisfăcă
tor. Revăzind astăzi Suezul, tabloul 
e complet schimbat".

Cu prilejul vizitei în zona Cana-

lului de Suez, șeful statului egip
tean a examinat, de asemenea, îm
preună cu membrii guvernului, o 
serie de alte măsuri de dezvoltare 
economică, între care proiectul pla
nului de tranziție pe 1975. Planul 
respectiv va forma, in zilele urmă
toare, obiectul unor noi studii la 
Cairo, deoarece face parte dintr-un 
ansamblu de măsuri menit să pre
gătească trecerea la planul de cinci 
ani (1976—1980), să ducă la crește
rea producției și la valorificarea pe 
scară cit mai largă a resurselor na
ționale.

NIcoIae N. LUPU

s. U. A.

„Inflația - inamicul public nr. T
înmulțirea semnalelor de alarmă 

in ultimul timp, in legătură cu 
repercutarea fenomenelor inflațio
niste asupra întregii economii a- 
mericane. l-a determinat pe pre
ședintele Gerald Ford să declare 
recent că in Statele Unite „inflația 
este inamicul public numărul unu". 
Referindu-se la poziția Casei Albe, 
„Washington Post" scrie că aceasta 
„a trecut la investigarea posibili
tăților de declanșare a unui război 
împotriva inflației, care, chiar în 
caz că se va încheia cu succes, va 
face totuși și victime". Desigur, 
cind vorbesc de „victime", econo
miștii au in vedere sporirea numă
rului șomerilor, care ar urma să 
atingă G.5 la sută din totalul for
ței de muncă, adică circa 6 mi
lioane oameni, care se vor alătura 
„victimelor" deja identificate : in
dustriile construcțiilor industriale 
și de locuințe, de autoturisme, in
dustriile energetică și de gaze, 
care au stagnat complet in ultimul 
an. și bursele din New York — 
considerate a fi barometrul eco
nomiei naționale — care au înre
gistrat in uLtimele luni pierderi 
greu de redresat. Departamentul 
comerțului a anunțat că produsul 
național brut a scăzut pe parcursul 
a două trimestre succesive, indexul 
preturilor bunurilor de larg con
sum crește cu 14 la sută anual, 
iar rata inflației, care acum un 
deceniu era de numai 1.2 la sută.

a sporit de peste 10 ori. atingînd 
anul acesta 12.2 la sută.

Unul din efectele cele mal du
reroase pentru masele de consu
matori îl constituie scumpirea con
tinuă a mărfurilor. în primul rind 
cele alimentare. Zilele trecute, De
partamentul muncii anunța că în 
luna august, prețurile la unele 
produse aiimentare cu ridicata au 
crescut cu 3,9 la sută, datorită, in 
primul rind. majorării prețurilor 
agricole. Acestea, după cum re
marcă presa americană, au crescut 
in august cu 7.6 la sută (in iulie 
— cu 6,4 la sută) în bună parte 
din cauza secetei din regiunile a- 
gricole ale Middle West-ului. Noi 
majorări sint de altfel previzibile, 
potrivit prognozelor economiștilor, 
in alte sectoare ale economiei — 
automobile, gaze și petrol etc.

Președintele Consiliului rezerve
lor federale. Arthur Burns, anali- 
zind repercusiunile imediate ale 
inflației, aprecia recent că „aceas
ta a și cauzat pină acum pagube 
pentru milioane de oameni, iar per
sistența ei amenință să provoace 
daune și mai grave economiei na
ționale. Ca rezultat al inflației, 
puterea de cumpărare a consuma
torilor este erodată. în cursul ul
timului an, salariul real aJ mun
citorului de rind a scăzut cu 5 la 
sută, iar valoarea reală a econo
miilor sale, a pensiilor, n polițelor 
de asigurare pe viață s-a micșo-

rat". Pe de altă parte, marile con
cerne' nu numai că nu sint afec
tate, ci par să beneficieze de a- 
ceastă conjunctură. După cum 
constată ziarul marii- finanțe ameri
cane. „Wall Street Journal", „nu
meroase companii. în special din 
Industria petrolului, au realizat 
profituri record". Concomitent, sta
tisticile arată că în perioada iulie- 
august au fost declarate peste 
1 200 greve.

Analizele economice din ultimul 
timp nu exclud apropierea State
lor Unite de o perioadă dificilă, 
comparabilă — cum scrie revista 
„Newsweek" — pentru prima dată 
după mai multe decenii, cu erica- 
din 1929“. Țlnind seama de nece
sitatea stringentă a unor măsuri- 
anti inflaționiste și de atragerea, in 
această acțiune de anvergură, a 
principalilor factori executivi și le
gislativi. a sindicatelor și cercu
rilor de afaceri, președintele Ge
rald Ford a hotărit întrunirea a- 
cestor factori in cadrul unei „con
ferințe economice naționale la ni
vel înalt".

Unele propuneri ce urmează a fi 
avansate au început a se contura. 
Astfel, un grup de economiști, in 
frunte cu prof. John Kenneth 
Galbraith, se pronunță pentru re
ducerea substanțială a cheltuielilor 
militare — elementul cu efectele - 
cele mai inflaționiste în economia 
tării. „Noi, arăta Galbraith, trebuie 
să luăm in serios ideea destinderii 
internaționale și să reducem chel
tuielile militare astfel incit guver
nul să poată opera un buget exce
dentar și nu unul deficitar". Unii 
economiști, reflectind poziția și 
interesele cercurilor de afaceri, au 
propus sporirea impozitelor și ac
ceptarea creșterii șomajului pînă 
la peste 7 la 6Ută din totalul for
ței de muncă, pentru a micșora 
veniturile maselor și a reduce can
titatea de bani aflată in circula
ție. „Ei vorbesc de creșterea șo
majului. fără a se gindi că 1 la 
sută înseamnă 900 000 de oameni 
cu familii și copii" — de-clara re
cent W. Abel, președintele sindi
catului oțelarilor — subliniind tot
odată că ..muncitorii resping so
luțiile care prevăd ieșirea din in
flație pe spinarea maselor".

Comisia politică a C.C. 
al Partidului Socialist din 
Chile a dat publicității, la Havana, 
un corAunicat in care se arată 
că Victor Serega Ponce, membru al 
Comisiei politice a C.C. al P.S. din 
Chile, a fost ucis. Victor Serega 
Ponce a fost arestat de junta mili
tară din Chile la 23 iunie și deportat 
într-un loc necunoscut. Trupul neîn
suflețit al acestuia a fost găsit pe 
una din plajele chiliene — informea
ză agenția T.A.S.S.

Guvernul libanez, condus 
de premierul Takieddine Solh, 
și-a prezentat demisia președintelui 
Suleiman Frangieh.

Convorbiri americano- 
italiene. Pre?edintele Italiei, Gio
vanni Leone, a sosit, miercuri, la 
Washington, într-o vizită oficială. în 
aceeași zi, la Casa Albă a avut loc 
o primă rundă de convorbiri intre 
președintele Gerald Ford și oaspe
tele italian.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a adootat un proiect de 
lege care prevede suspendarea aju
torului militar 
cind 
sură

către Turcia pină 
președintele Ford „va fi in mă- 
să certifice Congresului că au
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Sărbătorirea ziarului

„Unsere Zeit"
BONN (Corespondență de 

I. Erhan). — La Diisseldorf, :
! Ia

_____ ____ ______ , mare 
centru industrial și cultural din Re
publica Federală Germania, a avut 
loc sărbătorirea ziarului Partidului 
Comunist German „Unsere Zeit". La 
festivități au participat invitați a 
numeroase ziare comuniste din țări 
europene.

Aproape 250 mii de vizitatori au 
urmărit un amplu program politic, 
cultural și sportiv care s-a desfășu
rat cu acest prilej pe cimpia Rinu
lui. In cadrul manifestărilor a avut 
loc un miting de solidaritate cu po
poarele care luptă pentru libertate și 
democrație. Numeroase echipe artis
tice, orchestre șl grupuri de dansa
tori și 
programe 
Vizitatorii 
viziona 
documentare și de scurt metraj. Ma
nifestările s-au desfășurat pe par
cursul mai multor zile.

cintărețl au 
urmărite cu 
au putut, 

numeroase filme

prezentat 
interes, 

totodată, 
artistice,

Experți guvernamentali 
din circa 50 de țări, între care și 
România, au participat la deschide
rea. la Lucerna, în Elveția, a Con
ferinței asupra armelor care produc 
,.suferințe inutile sau care lovesc 
fără a ține cont de obiectiv". Confe
rința iși propune să analizeze efec
tele distructive ale napalmului, ale 
altor arme incendiare, ale rachete
lor de calibru mic, ale bombelor și 
minelor de diferite tipuri.

La Damasc se des‘5s°arS iu- 
crările celui de-al XVIII-lea Con
gres al Federației Generale a Sindi
catelor Muncitorilor din Siria. Sin
dicatele din România sint reprezen
tate de o delegație a U.G.S.R.. con
dusă dc Paul Nagy, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

La Geneva au tost «luate 
lucrările celei de-a patra sesiuni a 
Comisiei consultative permanente so- 
vieto-americane. în cadrul lucrărilor 
sint dezbătute probleme referitoare la 
aplicarea Tratatului privind limita
rea sistemelor de apărare antirache- 
tă și a Acordului provizoriu privind 
unele măsuri in domeniul limitării 
armelor strategice ofensive încheiate 
între U.R.S.S. și S.U.A., în mai 1972, 
precum și a Acordului cu privire la 
preîntâmpinarea unui război nuclear, 
semnat între cele două țări In 1973.

Comunicat comun
cubanezo-tanzanian

HAVANA 25 (Agerpres). — La 
Havana a fost dat publicității comu
nicatul comun privind vizita in 
Cuba a președintelui Tanzaniei, 
Julius Nyerere. Comunicatul re
levă că, in cadrul convorbirilor 
purtate cu oficialitățile din ț-ara- 
gazdă. s-a procedat la un schimb de 
vederi asupra stadiului actual al re
lațiilor bilaterale, asupra dezvoltării 
lor viitoare, ca și asupra a diver
se problome internaționale de inte
res reciproc.

Cele două țări — se arată în do
cument — iși manifestă sprijinul și 
solidaritatea cu poporul Mozambicu- 
lui. salutind acordurile convenite in
tre FRELIMO și guvernul por
tughez, ca o contribuție la sfirșitul 
colonialismului ; sprijină dreptul la 
independență al poporului din An
gola; acordă sprijin militant popoa
relor africane din Namibia. Zim
babwe și Africa de Sud în lupta lor 
pentru independență, apreciind că 
situația internațională favorizează 
lupta popoarelor pentru eliberare 
națională-

Di PRETUTINDENI
•ENCICLOPEDIA LU

MII CONTEMPORANE. 
Vestita editură „Larous.se" si-a 
propus să facă un prim bilanț 
al secolului nostru, publicând 
In faacioole o enciclopedie a 
lumii contemporane. Bilanț di* 
fk’il, evident, din cauza densi
tății evenimentelor și fenome
nelor : in 1903, Wright a par
curs 36 do metri cu avionul ; 
anul acesta „Lockheed" S.R.-7I 
n traversat Atlanticul de Nord 
intr-o oră șl 55 de minute. în 
1900, globul număra un miliard 
571 milioane oameni, iar astăzi 
aproape 4 miliarde. Aflată incă 
la litera A. enciclopedia va cu
prinde 144 de fascicole, care 
vor fi ulterior legate, totalizind 
în cele 2 880 de pagini 3 000 de 
articol© și 4 000 de ilustrații.

• POPULAȚIA ALBĂ 
DIN R.S.A. IN RELATIVĂ 
SCĂDERE. In prezent, In 
Africa de sud trăiesc de patru 
ori mai mulți negri (fără popu
lația de culoare do alte rase) 
decît albi. Potrivit unei statis
tici publicate recent. în iu
nie 1974 numărul negrilor se 
ridica in R.S.A. la 17 712 000, 
față de 15 910 000 in 1970. Creș
terea. in cei patru ani, a fost 
de 11.3 la sută. Cifrele cores
punzătoare pentru )X>pulația 
albă sint: 4 160 000 față de 
3 385 000, creșterea fiind de 8,5 
la sută. La sfirșitul acestui se
col se scontează că R.S.A. va 
avea o populație de G0 mili
oane, față de 24,8 milioane as
tăzi. Dacă actualele rate de 
creșteri se vor menține, in anul 
2 000 albii vor forma doar o 
optime din populația țării.

• VITAMINE CONTRA 
ULCERULUI. Institutul do 
biochimie al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. a pus la punct 
un preparat contra ulcerului, 
care a primit denumirea Vita
mina „U" (de la latinescul ul
cus — ulcerație). După cum se 
știe, mucoasa ce protejează 
sistemul gastrointestinal tre
buie să se înnoiască la 2—3 zile, 
în caz contrar sănătatea are 
de suferit. Vitamina ,.U“, acce
lerând metabolismul, stimulează 
acest proces de înnoire și, im
plicit, vindecarea. Vitamina 
,,U“ a fost deja experimentată 
pe citeva mii de pacient! bol
navi de ulcer sau gastrită. Ea 
s-a dovedit eficientă si in tra
tamentul unor boli de piele și 
al unor plăgi care înainte nu se 
vindecau.

• LA FIECARE 44 DE 
SECUNDE... Aproximativ o 
mie de crime și peste trei mii 
de spargeri de mari proporții 
au fost săvîrșite anul trecut in 
Italia. In medie, la fiecare 44 
de secunde in această tară are 
loc o infracțiune de drept co
mun.

• EXPLOZIE MISTE
RIOASĂ. In epava fostului 
transatlantic ..Queen Elisabeth", 
aflată in apele portului Hong 
Kong, s-a produs o explozie. 
Un scafandru a fost omorit, 
iar un altul rănit. Transatlanti
cul. după ce a fost scos din 
circulație, urma să fie trans
format intr-un hotel plutitor, 
în ianuarie 1972, in timp ce era 
ancorat la Hong Kong, la bord 
s-a produs tui incendiu, iar va
sul s-a scufundat. Pină acum 
nu s-a descoperit cauza explo
ziei.

• DE-ALE INIMII.
peste trei sute de ani anato- 
miștii au fost unanimi in pă
rerea că inima omului ar fi 
constituită dintr-un singur 
mușchi. Iată însă că un cardio
log american, dr. Somon Rod- 
bard. a făcut o serie de noi 
descoperiri privind structura și 
funcțiunile inimii, care converg 
spre o nouă concluzie : inima 
ar fi formată în total din 9 
mușchi.

• O SÂPTĂM1NÂ ÎN 
BALON. O aventură teme
rară iși propun Malcolm Forbs, 
proprietarul unei mari reviste 
din New York, și prietenul 
său Thomas Heinsheimer, spe
cialist în tehnică aerospațială : 
traversarea Atlanticului într-un 
balon. Aerostatul poartâ nu
mele de „Windbome", are o 
înălțime totală de 300 metri și 
este alcătuit din patru grupuri 
de cîte trei baloane cu heliu și 
o nacelă etanșă. Pentru reușita 
zborului au fost luate toate mă
surile de precauție. Astfel, în 
cazul avarierii unuia din ba
loane, celelalte două preiau și 
funcția acestuia. Decolarea este 
prevăzută să «aibă loc la sfir
șitul lunii decembrie de la o 
bază navală din California. La 
altitudinea de 13 000 m. aerosta
tul întâlnește curenți de aer 
care îl vor purta, timp de o 
săptămină, pe deasupra Atlan
ticului, spre sudul Franței sau 
nordul Africii.

• PRIMA ZĂPADĂ 
făcut apariția în Alpii elvețieni, 
la altitudini depășind 1 500 me
tri. Sosirea neașteptată a iernii 
i-a determinat pe păstori să 
coboare cu turmele In zonele 
de la poale. O scădere sensi
bilă a temperaturii, care a 
transformat în zăpadă ploile a- 
bundente căzute în ultimele 
zile, s-a înregistrat și în Alpii 
francezi. Pe litoralul francez, 
In zona Canalului Minecii și a 
Mării Nordului, au avut loc 
furtuni violente, viteza vintului 
atingînd 100—115 km pe oră.
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