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La deschiderea noului an de studiu

a

în învățămîntul politico-ideologic și economic de masa

ÎNSUȘIREA temeinică
A DOCUMENTELOR CONGRESULUI

OBIECTHIDI FUNDAMENTAI AL HUMEI DE PARTID
Ne mai despart puține zile de în

ceperea. la 1 octombrie, a noului 
an in învățămîntul politico-ideolo
gic și economic de masă. Este un 
an de studiu care se va desfășura 
In condițiile avintului politic gene
rat in întreaga țară de pregătirea 
Congresului al XI-lea, de larga 
dezbatere publică a Tezelor Comi
tetului Central al P.C.R. pentru 
Congres, a proiectului de Program 
și a proiectului de Directive. Prin 
ansamblul prevederilor, ca și prin 
concepția care stă la temelia lor, 
aceste documente constituie un stă
ruitor îndemn la gindirc creatoare, 
un puternic imbold pentru intensi
ficarea activității ideologice, con
cepută de partid ca parte integran
tă. inseparabilă a edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
a înaintării României spre comu
nism.

In acest sens se cuvine accentua
tă deosebita însemnătate a faptu
lui că, potrivit măsurilor adoptate 
de Secretariatul C.C. al P.C.R.. con
ținutul invâțămintului politico-ideo
logic si economic de masă in anii 
1971—1975 va fi axat in întregime 
pe studiul documentelor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.

Aceste documente vor călăuzi ac
tivitatea partidului, a Întregului 
nostru popor pentru întreaga peri
oadă a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a înaintă
rii spre comunism, ele arată practic.

efectiv și concret fiecărui 
nist, fiecărui cetățean al 
noastre direcțiile principale __ 
țiune. ce trebuie întreprins in pe
rioada imediat următoare, ca și In

comu- 
patriei 
de ac-

aprofundată a acestor documente 
de către toți membrii partidului, ca 
și de către ceilalți oameni ai mun
cii.

Realizarea acestei sarcini este fa-

„însușirea concepției științifice despre lume, dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor constituie un factor esențial 
al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și tre
cerii la comunism. Activitatea ideologică și politico-educativă 
a partidului are în vedere că teoria revoluționară a materia
lismului dialectic și istoric este menită să ajute nu numai la 
cunoașterea lumii, ci și la înarmarea întregului partid, a mili- 
tanților săi, a tuturor membrilor partidului cu cunoștințele 
necesare desfășurării acțiunii conștiente de transformare a 
societății".

(Din proiectul de Program al P.C.R. de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism)

perspectivă in vederea edificării cu 
deplin succes a noii orinduiri so
ciale. Tocmai de aci necesitatea vi
tală ca documentele Congresului, 
Programul partidului și Directivele 
«ă fie cit mai temeinic cunoscute, 
invâțămintului politico-ideologic rc- 
venindu-i acum, ca principală me
nire, de a contribui la însușirea

vorizată de faptul că anul acesta 
învățămîntul politico-ideologic se 
organizează in cadrul unui sistem 
unitar, cu o sferă foarte largă de 
cuprindere, in care sint incluse, pe 
lîngă-rinvățămintui de partid, invă- 
țămintul politic a,I U.T.C.. invăță- 
mintul politico-ideologic și econo
mic al sindicatelor, precum și pro-

paganda prin conferințe șl alte ac
tivități politico-educative organi
zate de Frontul Unității Socialiste 
pentru acei locuitori din cartiere și 
sate care au posibilități de studiu 
mai reduse său o virstă mai înain
tată. In felul acesta, in mod prac
tic întreaga populație a țării va 
participa, intr-un fel sau altul, la 
studiul sistematic, organizat al do
cumentelor Congresului.

întreaga orientare a desfășurării 
Invâțămintului politico-ideologic 
trebuie să aibă permanent in ve
dere valorificarea cit mai deplină a 
bogăției de idei a acestor docu
mente, a forței lor educative, scoa
terea in relief a motivațiilor care 
au determinat orientările lor prin
cipiale, a sensului și finalității ac
țiunilor preconizate, de a ajuta la 
înțelegerea temeinică a esenței po
liticii partidului. Este un imperativ 
fundamental. in acest sens, ca 
fiecare lecție, seminar sau dezba
tere să pună in evidență tezele 
teoretice noi, elementele specifice 
ale actualei etape de dezvoltare a 
societății românești, aportul parti
dului nostru la îmbogățirea tezau
rului teoriei și practicii revoluțio
nare mondiale. Ca exemplificare se 
poate arăta că. fără îndoială, o con
tribuție majoră la înarmarea teore
tică a comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii, va avea discutarea
(Continuare în pag. a IV-a)

La 13 octombrie

iși deschide porțile

„w
internațional
București

1974“
Tn legătură cu această ma

nifestare de larg interes și 
de prestigiu international, a- 
flată la cea de-a treia edi
ție a sa. ne-am adresat to
varășului inginer CICERONE 
GORUNESCU, secretar gene
ral al Camerei de Comerț și 
Industrie, care ne-a relatat :

— „Tirgul internațional Bucu
rești—1974“ va stimula și mai 
puternic dialogul economic și 
comercial pe care România il 
întreține, cu rodnice rezultate, 
cu țările lumii. Totodată, 
„TIB *74“ va oferi cadrul favo
rabil stabilirii de noi 
între diverși parteneri 
hotare.

contacte 
de peste

precizați— V-am ruga să .
ce caracterizează actuala e- 
dtțle a tirgului in comparație 
cu precedentele două mani
festări ?

— Ca și la primele două edi
ții, țara noastră — ?i este mai 
mult ca sigur că așa vor pro
ceda toți participanții din străi
nătate — va expune cele mai 
noi și mai valoroase realizări 
din domeniul electronicii și e- 
lectrotehnicii, din fabricația de 
mașini-unelte. Gama exponatelor 
ac- extinde insă la această edi
ție Lntr-o serie de alte ramuri 
și subramuri. La „TIB *74“ vor 
fi expuse pentru prima dată 
noi mașini, utilaje și echipamen
te pentru industria petrolului și 
gazelor, industria chimică și pe
trochimică. materialelor plastice 
și cauciucului, pentru telecomu
nicații. pentru industria minieră 
și transporturi, industria textilă, 
a confecțiilor, Încălțămintei și 
ma'rochinăriei.

In acest an, participarea va fi 
mult mai mare în comparație 
cu primele ediții. Astfel. în 
timp ce la ediția inaugurală au 
expus 728 firme, de această da
ta vor fi prezentate produsele a 
peste 1 000 de firme. La actua
la ediție, participanții la, „TIB 
vor ocupa o suprafață de expu
nere eu 25 la sută mai mare de- 
cit In 1972.

Convorbire realizotâ de 
Dan MATEESCU

(Continuare in pag. a n-a)

ROMANIA ANULUI 1990
Trăsături ale chipului de mîine al patriei 

socialiste, conturat cutezător, cu clarvi- 

z’une Științifică și înflăcărare comunistă 
rba

în proiectele de Program și de Directive
întreaga viață spirituală a 

țării noastre este dominată, 
în aceste zile, de studiul am
plu, intens, de dezbaterile 
însuflețite, pătrunse de un 
înalt spirit al răspunderii ci
vice și politice, patriotice, 
ale proiectelor de Program 
și de Directive, documente 
de lucra fundamentale ale 
celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân. Esențială pentru a- 
ceastă activitate este pros
pectarea viitorului, scru
tarea trăsăturilor de profil 
ale României de mîine, așa 
cum apar conturate — cu 
cutezanță revoluționară, cu 
matură limpezime științifică

— în documentele de partid. 
Prin prisma lor, comuniștii, 
toți oamenii muncii din tara 
noastră, pătrunși de senti
mentul îndreptățite! mîn- 
dril, cu conștiința că se aîlă 
în fața unei etape de în
semnătate istorică, parcurg 
cu gîndul și inima anii vii
torului cincinal, al deceniu
lui următor, ani caracteri
zați prlntr-un avînt multi
lateral al construcției so
cialiste în România, al des
chiderii drumului nostru că-

tre comunism. Acest senti
ment tonic, însuflețitor, ge
nerator al elanului cu care 
oamenii muncii îndeplinesc 
sarcinile prezentului, qîn- 
dindu-se la viitor, izvorăște 
din claritatea cu care pre
figurările cuprinse în docu
mente compun chipul țării 
de mîine, oferind certitudi
nea că acest chip va fi, la 
sfîrșitul deceniului al nouă
lea — șl poate chiar mal de
vreme — o măreață reali
tate concretă.

în legătură cu aceste perspective, cristalizate în proiec
tele de Program și de Directive — citiți, în pagina a 11l-a 
a ziarului de azi, un amplu grupaj documentar.

NICOLAE CEAUȘESCU

Prcșcdintcle Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimineața, 
po Mubashir Hasan, ministrul finan- 
țolor, planului și dezvoltării al Pa
kistanului, conducătorul delegației 
țării sale la lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică. științifică și 
tehnică româno-pakistaneze. care so 
desfășoară la București.

La primire au participat tovarășii 
Ion Pătan. viccprim-minislru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale. și Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor.

A luat parte, de asemenea. S. A. 
D. Bukhari, ambasadorul Pakistanu
lui la București.

Oaspetele a exprimat șefului sta
tului român profunda sa satisfac
ție pentru întrevederea acordată și 
a arătat că îl revine deosebita cin-

Mubashir Hasan
ste de a fl mesagerul sentimentelor 
de caldft cordialitate și prieteni* pe 
care premierul Pakistanului. Zulfi
kar Aii Bhutto, le transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu urări de progres și noi 
succese poporului român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugai pe oaspete să 
transmită uremierului Zulfikar Aii 
Bhutto aceleași simțăminto de sin
ceră prietenie, iar poporului pakis
tanez multă fericire și bunăstare.

In timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de vederi in probleme 
privind evoluția actuală și in per
spectivă a relațiilor bilaterale. Con
vorbirea a relevat satisfacția comu
nă față de dezvoltarea ascendentă 
și multilaterală a raporturilor romft- 
no-pakistanezo. in spiritul înțelege
rilor convenite și măsurilor preco
nizate de președintele Nicoflae 
Ceaușescu și premierul Zulfikar Aii

Bhutto cu prilejul vizitei' șefului 
statului român in Pakistan. Ambele 
părți și-au reafirmat hotArirea de 
a face totul pentru a transpune in 
viață acordurile și celelalte docu
mente realizate intre România și 
Pakistan, cxprlmlndu-șl convingerea 
câ lucrările primei sesiuni a comi
siei mixte guvernamentale repre
zintă o contribuție Importantă Ia 
extinderea si adinciirea colaborării 
și cooperării economice, științifice 
și tehnice. La intensificarea schim
burilor comerciale.

Totodată, a fost subliniată dorin
ța celor două țări de a colabora 
mai strlns in viata intcnnaționaJâ, 
de a-și aduce și in viitor o contri
buție activă la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, la cauza 
destinderii, securității și cooperării.

întrevederea a decurs ințr-o at
mosferă de caldă cordialitate șl 
prietenie.

Secretarul de stat pentru comerț exterior al Franței, Norbert Segard
In după-amiaza zilei de 26 sep

tembrie, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Norbert Se
gard, secretar de stat pentru co
merț exterior, președintele părții 
franceze in Comisia mixtă guverna
mentală româno-francezâ de coope
rare economică, științifică și tehni-- 
că, prezent la București cu prilejul 
celei de-a 6-a sesiuni a comisiei.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Gheorghe Radulescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in comisia mixtă.

A fost de față Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

Cu acest prilej, oaspetele a tran
smis președintelui Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut din partea pre
ședintelui Valery Giscard d'Estaing, 
care a rugat, totodată, să asigure 
că iși amintoșțc cu deosebită plă
cere de convorbirile avute cu șeful 
statului român, că acordă o mare

importanță relațiilor de prietenie 
dintre Franța și România, dezvoltă
rii colaborării dintre cele două țâri.

Subliniind că împărtășește aceeași 
dorință, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, la rindul său, un salut 
călduros și cele mai bune urări pre
ședintelui Franței.

în timpul convorbirii au fost re
marcate cu satisfacție dezvoltarea 
favorabilă a tradiționalelor raporturi 
de prietenie și colaborare intre ță
rile și popoarele noastre, prin tra
ducerea in viață a înțelegerilor și 
acordurilor convenite cu prilejul vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Franța, al intilnirilor repetate 
dintre conducătorii celor două țări. 
S-a apreciat câ cea de-a 6-a sesiu
ne a comisiei mixte guvernamenta
le, începută sub bune auspicii, va 
aduce o contribuție majoră la pro
movarea acestui curs ascendent al 
relațiilor româno-franceze prin iden-

tificarea unor noi domenii șl forme 
de colaborare, prin stabilirea unor 
modalități concrete de intensificare 
a cooperării, corespunzător interese
lor celor două state.

Totodată, schimbul de vederi a e- 
vidențiat dorința de a se pune In 
valoare toate posibilitățile existente 
în vederea promovării in continuare 
a unei conlucrări fructuoase, bazate 
pe respect și avantaj reciproc, exa- 
minîndu-se in acest sens o serie de 
probleme menite să favorizeze 
schimbări calitative superioare in 
dezvoltarea relațiilor economica In
tre România și Franța.

întrevederea, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială, a eviden
țiat convingerea comună că extin
derea și adinciroa colaborării prie
tenești româno-franceze sint in fo
losul ambelor popoare, al înțelegerii 
și cooperării in Europa, în 
terna ționalâ.

viața in-

Reprezentantul personal al președintelui interimar
al

Joi, 26 septembrie, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe Laf
kos Clerides, ministrul justiției din 
Cipru, reprezentantul personal al pre
ședintelui interimar al Ciprului, Glaf- 
kos Clerides.

La întrevedere au participat tova
rășii Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Mircea 
Malița. consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu iin mesaj din 
partea președintelui interimar al Ci
prului și a guvernului. împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperitate po
porului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
adresat și pentru bunele urări expri
mate și a rugat să se transmită un 
cordial salut președintelui interimar

Ciprului, Lafkos Clerides
Glafkos Clerides, Întregului popor ci
priot

In cursul convorbirii, ministrul 
Lafkos Clerides a ținut să exprime 
președintelui Nicolae Ceaușescu înal
ta apreciere a guvernului său față 
de acțiunile politice inițiate de Româ
nia, personal de șeful statului român, 
față de poziția constructivă a țării 
noastre in sprijinul cauzei indepen
dentei, suveranității și integrității 
Ciprului. Totodată, trimisul cipriot a 
formulat profunde mulțumiri pentru 
ajutorul umanitar acordat de Româ
nia populației cipriote.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat preocuparea României față 
de problema cipriotă, subliniind ne
cesitatea de a se ajunge cit mai cu- 
rind la o soluție care să asigure 
independența și integritatea Ciprului, 
conviețuirea pașnică intre cele două 
comunități in condițiile deplinei ega
lități intre toți cetățenii țării. In

Românl- 
necesita- 
ințelegeri

acest sens, președintele 
ei a soos In evidență 
tea de a se ajunge la 
care să ducă la retragerea tuturor 
forțelor militare, in primul rind cele 
ale Greciei și Turciei, la reluarea 
negocierilor în scopul găsirii unei 
soluții politice corespunzătoare aspi
rațiilor și dreoturilor vitale ale po
porului cipriot.

De ambele părți 5-a subliniat im
portanța primordială a negocierilor 
intre cele două comunități, a contac
telor dintre ’ reprezentanții acestora, 
precum și a sprijinului pe care il 
pot oferi Organizația Națiunilor 
Unite, țările din zona Mediteranei și 
Balcanilor. în interesul asigurării 
dezvoltării independente a Ciprului, 
al păcii și stabilității In această parte 
a lumii. »

întrevederea a decurs intr-o atmo
sferă cordială.

Cosmonautul american Eugene Cernan
Joi la amiază, președintele Repu

blicii Socialiste Romania, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit pe cos
monautul american Eugene Cernan. 
comandantul navei soatiale ..Apollo 
17“.

La primire a luat parte tovarășul 
loan Ursu. 'președintele Comitetului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie.

A fost de fală ambasadorul Sta
telor Unite la 
nes ir.

Cosmonautul
vii mulțumiri 
fi primit de 
Ceausescu. In ............. .
a oferit șefului statului român ma
cheta modulului lunar si efigia zbo
rului ..Apollo 17“. împreună cu fa

București. Harry Bar-

american a exprimat 
pentru onoarea de a 
președintele Nicolae 
semn de omagiu, el

nionpl cu tricolorul românesc, care a 
insolit, alături de steagurile celor
lalte națiuni, oe cosmonaut» ameri
cani în misiunea lor pe Luna ; pe 
placheta ne care era fixat fanionul 
românesc se aflau înscrise, sub sem
năturile membrilor echipajului, cu
vintele : ..Fie ca steagurile celor două 
țări să fluture mereu in aceeași di
recție. simbolizind prietenia si inte- 
leeerequ.

Mulțumind călduros. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sdus : „Sint 
comulct de acord de a face totul ca 
steagurile noastre să fluture în di
recția păcii si colaborării internațio
nale : am dori ca centru a realiza 
acest deziderat să dezvoltăm o co
laborare tot mai bună intre țările

noastre in toate domeniile de acti
vitate. inclusiv in problemele spa
țiale"-.

Tovarășul. Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut apoi cordial cu cosmonau
tul american.

In timpul convorbirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul 
important ce revine oamenilor de 
stiintă in edificarea unei lumi mai 
bune, o lume a prosperității. înțe
legerii si Păcii. în această ordine de 
idei, șeful statului român a subliniat 
că cercetarea spațiului cosmic si a- 
plicatiile sale practice trebuie să con
stituie un larg domeniu de colabo
rare intre toate națiunile lumii, tre- 

. buie să fie puse in slujba dezvoltării 
si progresului omenirii.

IN PAGINA A IV-A
• VOCAȚIA TEATRULUI 

ÎN CULTURA NOASTRĂ 
CONTEMPORANĂ, IN 
VIAȚA SPIRITUALA A 
ȚĂRii

• AFIRMAREA CONCLU
DENTĂ A CINEAMATO- 
RILOR, (Pe marginea 
concursului republican 
al arliștilor amatori).

industria județului Hunedoara
a realizat planul pe 9 luni

Salba energetică a Sebeșului
inalt de peste 100 m. 
care va uni doi munți, 
formind un lac de a- 
cumulare cu un volum 
de 130 000 000 mc apă. 
Din acest lac apa va 
lua drumul spre tur
binele hidrocentralei

Pe la jumătatea a- 
nului trecut liniștea 
legendară a văilor din 
bazinul riului Sebeș a 
început să fie tulbu
rată de scrișnetul me
talic al tractoarelor și 
excavatoarelor și de 
detunăturile explozii
lor care spintecau 
stincile seculare pen
tru a se deschide drum 
spre locuri neumbla
te. Printre crescătorii 
de oi de prin părțile 
locului veniseră oa
meni noi. Unii din ei 
lucraseră la Bicaz, pe 
Argeș, pe Lotru, 
alții la Porțile 
Fier. începuseră 
crările de amenajare 
hidroenergetică a ba
zinului riului Sebeș și 
Văii Frumoase — 
locuri descrise cu atî- 
ta măiestrie in poves
tirile lui Sadoveanu. 
Au Început să se con
struiască drumuri as
faltate, tăiate cu mă
iestrie in fitinci abrup
te, care vor face le-

gătura centrului Tran- 
cu bazinul 

Valea 
Oltenia

silvaniei 
carbonifer din 
Jiului. cu ... .. 
prin Novaci și cu Va
lea Oltului pe Lotru. 
Se construiesc, de a- 
semenea, baraje și tu

Paringului și Sebeșu
lui.

— Amenajările hi
droenergetice din ba
zinul Sebeșului — 
ne spjne tovarășul 
Gheorghe Sâlăgcanu, 
Erou al Muncii So-

calități urbane și ru
rale ; eliminarea peri
colului inundațiilor și 
asigurarea debitului 
de apă necesar irigă
rii unor mari suprafe
țe de teren.

Ca urmare, în vuto-

lac vor fi aduse, de 
dincolo de munți, prin 
tunele subterane și 
printr-un ingenios sis
tem de pompare, ape
le riului Cugir, adu
nate ’ '
mare 
lacul

DEVA (Corespondentul „Scin- 
teii“, Sabin Ionescu) : Colecti
vele din unitățile economice ale 
județului Hunedoara consemnea
ză un nou succes in întrecerea 
desfășurată in cinstea Congre
sului al XI-lea al partidului : 
planul producției industriale pe 
9 luni ale anului a fost îndepli
nit cu 4 zile înainte de termen, 
iar sarcinile la export, pe 
aceeași perioadă, au fost reali
zate in devans cu 20 de zile. 
Pină la sfirșitul lunii septem
brie. pe ansamblul județului Hu
nedoara se va obține o produc-

. ție industrială suolimentară in 
valoare de circa 230 milioane lei. 
Vor fi furnizate in plus econo
miei naționale peste 116 milioa
ne kWh energie electrică și 
17 000 tone cocs, 21 000 tone fon
tă, 63 000 tone oțel, 44 000 tone 
laminate finite, peste 2 000 mc 
cherestea și multe alte produse. 
Sidenirgiștii de la Hunedoara, 
energeticiehii de la Mintia, mi
nerii din Valea Jiului și din 
Munții Poiana Rusca continuă 
să-și aducă cea mai însemnată 
contribuție la aceste importante 
sporuri de producție.

iar 
de 

lu-

Marile construcții ale acestor ani
neluri de aducțiune pe 
sub munți in lungime 
totală de peste 33 km. 
Se vor forma trei 
lacuri de acumulare 
mari și alte șase mai 
mici, care vor colecta 
prin 16 captări princi
pale apele mai mul
tor riuri și piraie, din- 
tr-un bazin ce se în
tinde pe mai mult de 
800 kmp 
versanți 
Ciblnului,

cuprinzind 
ai munților 

Lotrului,

cialiste, directorul 
grupului de șantiere 
— rezolvă citeva mari 
probleme economice 
cu profunde implicații 
sociale : punerea 
valoare a unei noi 
importante surse 
energie electrică ; 
menajarea unei zone 
turistice deosebit de 
frumoase ; crearea 
condițiilor de aprovi
zionare cu apă pota
bilă a mal multor fa

in
de 
a-

rul cincinal forța riu
lui Sebeș, care pină a- 
cum se irosea, va pune 
in mișcare turbinele 
unul număr de șase 
hidrocentrale, cu o pu
tere totală de circa 400 
MW, dintre care două 
cu o putere de 300 
MW in prima etapă. 
Proporțiile lucrării 
sint ilustrate de cîteva 
aspecte : la Oașa se 
construiește, din anro- 
camente, un baraj

subterane de 150 MW 
de la Gilceag, prin
tr-un tunel in lungi
me de peste 8 km. a- 
vind o cădere la tur
bină de 465 m. După 
ce vor trece prin tur
binele hidrocentralei 
de la Gilceag, apele 
vor pătrunde in lacul 
de acumulare de la 
Tău, unde vor fl ză
găzuite de un baraj 
de beton in arc, înalt 
de 78 metri. în acest

și ele intr-un 
lac artificial. Din 

de acumulare 
anele vor 
un alt 

aducțiune 
peste 8 ....

d in turbinele 
celei de-a doua hidro
centrale. tot de 150 
MW. de la Șugag, con
struită la 45 ni sub 
nivelul actual al riu
lui. iar apoi vor ieși 
la Nedeiu intr-un lac 
de compensare. De aici 
pină la Vințu de Jos,

stră- 
tunel 
lung 
km.

Trandafir
MARIAN 
redactor-șef 
al ziarului „Unirea* 
Alba lulia

(Continuare 
in pag. a V-a)

la govora: Oltul curge
pe o noua albie

RM. VILCEA (Corespondentul 
„Scinteii", Ion Stanciu) : La 
Govora, unde se construiește 
una dintre cele 29 de hidrocen
trale de pe Olt. a avut loc un 
eveniment deosebit : este vorba 
despre devierea riului pe o nouă 
albie, respectiv, prin deschideri
le barajului deversor. Pentru 
stăvilirea apelor s-au folosit 
aproape 12 000 mc de cuburi din 
beton, mamă și piatră, fiind uti
lizate in acest scop zeci de scre- 
pere, autocamioane de mare ca-

pacitate și buldozere. Strămuta
rea Oltului va permite construc
torilor executarea, in următoa
rele două luni, a unor impor
tante lucrări pe o suprafață de 
peste 20 000 mp și, implicit. în
ceperea acumulării apelor in lac. 
Totodată, trecerea Oltului prin 
baraj creează condiții ca cea 
de-a doua hidrocentrală de pe 
acest riu, după hidrocentrala de 
la Rm. Vilcea, să poată fi racor
dată, pină la sfirșitul anului, la 
sistemul energetic național.
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FAPTUL ACUM, IN PLINĂ CAMPANIE AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

DIVERS
Problema pieselor de schimb 
este încă în faza tratativelor

Lacul
din vîrful
dealului

Exista In comuna Mlhăh'sti
il unui deal. Nu se cunoaște

BDă a lacului. Se presupune că 
ar fi vorba de un izvor cu o 
ț -nire pe verticală. Dar cea mai

ilut, m fiind ci' 
pitei Dunării. M 
iul deși toamru

tuie Bo
ii mult 
a sosit.

si flea-
un splendid covor de

Pentru
un toast
în 1994

Deși 
berea

băutura sa preferată este 
(și asta numai așa. la 

..zile mari"). Vas i ie Sacaj (Stra
da Rindunelelor 41. Satu-Mare). 
maistru la cooperativa ..Mun
ca". și-a alcătuit, in decursul 
anilor, o colecție de peste 500 
d’ ..ministiclute** cu tot atitea 
sortimente de băuturi. care 
poartă etichetele celor mai re
numite podgorii din tară, ptc- 
cum si dm U.R.S.S., Bulgaria. 
Iugoslavia, Ungaria. Franța. O- 
landa. Belgia etc. Conținutul a- 
d^menltoarei ..colecții bahice" 
va rârnine intangibil incă... 20 
dc a.ni. adică pină in 1994. tind 
maistrul colecționar va toasta 
din ministicluțe, in ziua ieșirii 
sale la pensie.

Soțul
soției sale»

Magazinul- alimentar cu au
toservire de pe bulevardul 
„Transilvania" din Alba lulia. 
Un cetățean achită contrava
loarea cumoâ râturilor din coșu- 
let. Casierița se uită mai atent 
la el fi. tind să plece, ii spune:

— Nu va supărat L Mi sc pare 
soția dumneavoastră și-a 

pierdut portmoneul cu bani in 
magazin.

— Habar n-am. De unde știți 
că cu sint soțul... soției mele ? 
Mă cnoaștcți de undeva?

— ... Dar ani pășit o foto- 
grc'ie a dumneavoastră in port- 
ir.onevl pierdut. Poftiți.

Ajuns acasă. soțul i-a povestit 
soției sale intimplarea. iar a- 
ceasta. după ce i-a fnărturisit 
că-șj luare ,.adio“ de la port- 
moncul pierdut, a exclamat :

— Vai. dragă. și cind te gin- 
dr-!:. că fotografia era dc acum 
12 ani. înseamnă că nu te-ai 
schimbat deloc...

Problema restantelor la piesele de 
•chimb necesare pentru buna funcțio
nare a mașinilor și utilajelor agrico
le nu este nouă. Ea a devenit deose
bit de acuta acum, ci nd ne aflăm n 
p . « campanie agricolă, cind trebuie 
si ‘r execute un mare volum dc lu
crări.

La 20 septembrie. întreprinderile 
subordonate Ministerului Industriei 
Construcțiilor dc Mașini Grele aveau 
rc^ante. fotă de obligațiile contrac
tuali'. Ia HO repere, din caro la 18 
:■ nu livraseră încă nimic. În
treprinderea ..Tractorul" din Brașov, 
d? pilda, este in restanță cu peste 
1 800 blocuri-motor, adică mal mult 
de jumătate d.n cantitatea înscrisă 
in contract, 4 230 chiulase. 3 900 sa- 
td 'i și multe alte nicse dc schimb 
pen’ru tractorul U-650. Restanțe mari 
>' înregistrează și la piesele de
< himb pentru utilajele agricole foar
te solicitat? in această perioadă : 
pluguri și crane cu discuri. între
prinderea dc mașini agricole ..7 No. 
îcmbrlc" din Craiova arc o restanță 
d~ pește 50 000 brăzdare pentru plu
guri. Aceasta înseamnă că aoroape 
fiecare plug di i dotarea secțiilor dc 
mecanizare trebuie să lucreze fără 
un brăzdar. Sc știe că, in această pe
rioadă. se lucrează intens la prfegft- 
tirea terenului pentru insămințarea 
culturilor de tnamii. Or. întreprin
derea mecanică ..Ceahlăul" din Pia
tra Neamț se prezintă cu o res
tanță. față de prevederile planului 
la si de 73000 discuri, iar Între
prinderea din Craiova cu o restantă 
d ' 20 700 discuri. Si exemplele ar pu-
< a continua, deoarece, din Păcate, 
ele sint cu mult mai numeroase.

Toc.t« aceste rămincri in urmă in 
livrarea pieselor de s himb produc 
serioase greutăți desfășurării nor
male a lucrărilor agricole. Județele 
Ilfov și Vilcea au nevoie de cite 
10 000 brăzdare. Buzău și Constanța 
— de cite 5 090. ..Anul acesta am 
hotărît să începem mai devreme re
parațiile capitale la tractoare, dar 
sintem ținuți in loc de lipsa piese
lor de schimb" — ne spunea tov. 
Florea Ncgoiță. directorul tehnic al 
Trustului S.M A. din județul Dolj, 
în vederea atenuării pe cit posibil 
a consecințelor lipsei pieselor de 
schimb, Ministerul Agriculturii, a 
luat o scrie de măsuri speciale. 
Astfel, a fost întocmit un nou 
grafic pentru aprovizionarea jude
țelor cu brăzdare pentru pluguri, in 
funcție de stocurile existente și con
sumurile zilnice. Totuși, așa cum ne

relata tov. Marian Curclea, director 
In Direcția generală de aprovizio
nare și transport din Mihlăterul 
Agriculturii, nu pot fi onorai" 
cererile tuturor județelor. Potrivit 
calculelor întocmite, agricultura arc 
nevoie, In această perioadă, de 
circa 4 000 brăzdare zilnic. Cu 
toaie acestea. întreprinderea ..7 
Noiembrie*4 din Craiova nu a livrat, 
de la începutul lunii septembrie, 
dorit circa 2 000 brăzdare in medie 
pe zi. Din investigațiile făcute a 
r< cși* ră Ministerul Industriei Con
strucțiilor dc Mașini Grele, precum 
și Centrala industrială dc tractoare 
sl mnsinl agricole Brașov trebuie

tuației. Doar acum conducerea cen
tralei de resort a hotărit să trimită 
la Craiova 4 prese dc 10(1 tonc-forță. 
Din acestea nu a sosii dorit unu, de 
la Miercurea Clue. Cind vor fi 
primite celelalte ? Am adre« it a- 
< i>tă întrebare tov. Constantin 
Volna. șeful serviciului dc cooperări 
din cadrul centralei dc resort, care 
se afla la întreprinderea din Craio
va. „Nu aș putea să vă spun precis 
acest lucru, a apreciat interlocu
torul. Eu plec chiar acum la între
prinderea ..Metalurgica" am Buzău, 
pentru a vedea dacă una din ope
rații, decuparea brăzdarclor, nu se 
poate executa acolo. Apoi trebuie

Ancheta noastră în întreprinderi 
producătoare de utilaj agricol

să intervină cu mai multă operativi
tate și răspundere decit pină acum 
pentru înlăturarea cauzelor care au 
generat restanțele existente.

La întreprinderea ..7 Noiembrie*4 
din Craiova, bunăoară. încă de anul 
trecut trebuia să intre in funcțiune 
o linie tehnologică pentru fabricarea 
brâzdarelor. cu o capacitate de 
600 000 bucăți pe an. Dar. din cauza 
intirzierilor in livrarea unor utilaje, 
linia nu poate fi pusă în funcțiune 
nici anul acesta. Situația este cu
noscută și, ca atare, conducerea în
treprinderii a hotărit schimbarea 
tehnologiei și fabricarea brâzdarelor 
cu utilajele existente. Desigur, mă
sura luată este binevenită. Numai 
că. pentru materializarea ei, întreprin
derea nu a primit ajutorul corespun
zător din partea centralei. Chiar șl 
cu actualele utilaje. întreprinderea 
din Craiova ar putea produce circa 
8 000 brăzdare pe zi, cantitate sufi
ciență pentru asigurarea pieselor de 
schimb solicitate de agricultură, cit 
și a consumului propriu necesar in 
producția de pluguri, dar utilajele se 
defectează atit dc frecvent — în spe
cial ambreiajele preselor de tip 
..Progresul" Brăila — incit capacita
tea de producție nu poate fi folosită 
decit in proporție de 25 la suta.

Nu se cunoștea din timo in ce 
condiții se lucrează la Craiova ? 
Răspunsul este, desigur, afirmativ, 
însă, multă vreme, nu a fost luată 
nici o măsură pentru îndreptarea si

să ajung la întreprinderea „23 Au
gust" București, pentru a căuta 
celelalte 3 prese necesare Întreprin
derii din Craiova. Am aceste sarcini, 
insă nu știu cind și cum vor fi re
zolvate". Repetăm deci intreba- 
roa : ciad va primi întreprinderea din 
Craiova presele necesare ?

Situația nu se prezintă mai bine 
nici la întreprinderea „Ceahălul" din 
Piatra Neamț. După cum ne relata 
ing. Ion Arnăulu, șeful serviciului 
programare din cadrul întreprinderii, 
prima cauză a restanțelor înregistra
te constă in lipsa materiei prime 
pentru care centrala și ministerul de 
resort au emis repartiții doar in 
urmă cu două luni. Și tot atunci au 
fost definitivate normele de consum. 
Așadar, in aproape 7 luni nu s-a pu
tut fabrica nici un disc. „Acum este 
foarte greu ca. prin forțe proprii, să 
recuperăm in întregime aceste rămi- 
neri in urmă, in timpul util reclamat 
de campania agricolă de toamnă, 
deoarece unitatea noastră dispune 
numai de o singură presă de ștan- 
țat. pe care nu putem realiza decit 
1 000 discuri pe zi — ne-a spus, in 
continuare, interlocutorul. Pe de 
altă parte, situația este îngreunată 
și de faptul că pe aceeași presă tre
buie să executăm și alte repere. In 
ultimele zile am inițiat o cooperare 
cu întreprinderea „Metalurgica*4 din 
Buzău și sperăm sâ reducem din res
tanțe. Totuși, nici prin această coope
rare unitățile agricole nu vor primi,

tn actuala campanie de toamnă, toata 
discurile prevăzute".

De la Întreprinderea „Tractorul*4 
din‘Brașov ni se semnalează existen
ța unor deficiențe asemănătoare. 
„Principala cauză a restanțelor pe 
care le avem constă in stabilirea sar
cinilor dc plan fără o bază reală, 
ne-a relatat Constantin Cască, ingi- 
ner-șef al Întreprinderii. Planul *-a 
nominalizat fără să se țină scama de 
capacitatea unor linii tehnologice și 
mașini. Restanțele la blocuri-motor și 
chiulase. dc nildă. se datoresc faptu
lui că nu avem suficientă capacitate 
de producție la turnătoria de fontă. 
In aceste condiții, iată că nu realizăm 
piesele do schimb necesare agricul
turi i‘‘.

Este, desigur, nefiresc ca o cen
trală industrială, cu mari întreprin
deri care produc diferite mașini și 
utilaje complexe pentru agricultură — 
tractoare, combine s.a. — să nu poa
tă rezolva in timp util problema fa
bricării si livrării pieselor de schimb 
la care ne-am referit. Pare para
doxal. dar unele’ din aceste între
prinderi pot oferi mai repede un 
tractor sau un utilaj agricol decit 
ademenea piese simple cum sint brăz- 
darele pentru pluguri sau discurile 
pentru crane.

Ce trebuie făcut insă acum pentru 
recuperarea cit mai grabnică a res
tanțelor existente ? După cum ne 
relata tov. Nicolac Căplescu, direc
torul întreprinderii „7 Noiembrie" 
din Craiova, restanțele vor fi lichi
date in totalitate dacă vor fi primite 
cele 3 prese de 100 tone-forță. La 
întreprinderea mecanică „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț. producția dc 
discuri poale fi mărită simțitor prin 
organizarea lucrului in trei schim
buri pe unele utilaje. La întreprinde
rea „Tractorul" din Brașov, o serie 
de măsuri au și fost aplicate ; este 
vorba de revizuirea din mers a uti
lajelor, introducerea remunerării in 
acord progresiv și global, extinderea 
unor noi tehnologii superioare, cum 

•ar fi turnarea cu lianți turanici, care 
asigură uscarea rapidă a miezurilor 
și formelor, punerea in funcțiune a 
unui cubilou cu capacitate sporită 
ș.a. Sint acțiuni cuprinzătoare, mă
suri bune, de finalizarea cărora de
pind atit îndeplinirea planului in 
întreprinderile respective, cit și buna 
aprovizionare cu piese de schimb a 
agriculturii.

Ion TEODOR
și corespondenții „Scînteil"

! Dacă treceți prin Sovata... |
ț Pentru oaspeții renumitei sta- 
l țiuni balneoclimaterice Sovata, 
’ ca și pentru cei care se află in 
l trecere pe meleagurile județului 
i Mureș, cooperația dc consum le 
t pune la dispoziție un frumos 
l han turistic — „Ursul negru". 
' Amplasat chiar la intrarea in
1 stațiunea balneoclimaterică So-
l vata, pe drumul național 13 A,
) hanul „Ursul negru" constituie
J un agreabil loc de popas șl re-
I

creerc în tot timpul anului. 
Condițiile de cazare, in camere 
confortabile, gustoasele prepara, 
te culinare, ambianța plăcută și 
locurile pitorești din împreju
rimi constituie tot atitea puncte 
de atracție pentru cei care po
posesc, in număr din ce in ce 
mai mare, la hanul turistic 
„Ursul negru" din stațiunea So
va la.

„Tirgul international 
București — 1974“

(Urmare din pag. I)

— Ce participări străine s-au 
anunțat ?

— Alături de tara noastră vor 
participa, sub pavilion național, 21 
de state : Angliai, Austria, Belgia, 
Bulgaria. Cehoslovacia, Danemarca, 
Elveția, Franța, R.D. Germană, R.F. 
Germania. Grecia. Islanda, Israel,

ca

Cum călătoresc navetiștiia h

I
I
I
I
I

Italia. Iugoslavia, Japonic, Olanda, 
Polonia. S.U.A., Ungaria și U.R.S.S. 
Totodată, vor expune in standuri in
dependente peste 150 de firme din 
Anglia. Austria. Belgia. Elveția; 
Franța, R.F. Germania. India. Italie, 
Japonia, Liechtenstein, Olanda, Sue
dia.

— Prin ce se distinge parti
ciparea României- ?

31 aprilie!!!
Expirindu-i termenul de va

labilitate a buletinului de iden
titate. Mihai Moisa s-a prezentat 
la primăria comunei Dănești- 
Vaslui. pentru a-și legaliza cer
tificatul de naștere. Nu mică 
i-a fost insă mirarea tind i s-a 
spus că nu i se poate satisface 
dorința, intrutit in registru e 
trecut, negru oe alb. că s-a năs
cu*. in ziua de... 31 aprilie. Și 
cum această zi nu figurează in 
calendar... Cu alte cuvinte, de 
mat bine de 40 de ani figu
rează ilegal In acte... legale. 
Dar nu numai el e in situația 
a- a. ci toți cei născuti in anul 
1929. pe 29 sau 30 aprilie, fiind 
înscriși pe data de 31. Notarul 
de atunci al priipâriei. acum oc
togenar. rugat să-și amintească 
împrejurările intîmplării. abuf- 
».t in ris : ..Ehei, taică, pe vre
mea ceea...**.

Aria
calomniei
pe trei voci

Nu era zi in care Flruț-a. Sil
via fi Sofica, toate trei din co- 
— - :..5a'a (Sibiu), să nu
găsească mereu alte și alte vor- 
bn de ocara la adresa consă- 
tencei lor A. NI. Ba că A. M. e 
ca. ba că A. M. c pe dincolo, 
ba ca zice, ba că face șl dreae. 
L -.o dintre cele trei a declarat 
chiar textual : ..A. M. are o 
conduită necorespunzătoare. $i 
cu asta. basta*. Dar cu asta 
n-a fost ..bas-a”. pentru că, do- 
vedindu-se că nu era vorba da
cii de o calomnie pe... trei voci, 
cele trei surate au fost con
damnate la cite 4 000 lei amen
da. Si cu asta, beata l

Frîna !
Pe raza satului Brătila-Ba- 

cău. de pe drumul national 11, 
t-a intimplat un grav accident 
de circulație. Conducted auto
basculanta 31— BC—210-5. șoferul 
C. Prisecaru a izbit o căruță cu 
cai. care circula reglementar. 
După aceea a ..tirlt-o4* aoroane 
40 d - metri. Trei persoane aflate 
In căruță au fost accidentate 
mortal. Din primele investigații 
făcute de organele de miliție 
reține atentia. in afara Învinui
ri: șoferului, că autobasculanta 
respectivă fusese trimisă in 
cursă cu sistemul de frinare de
fect Fapt cu atit mai grav, cu 
cit. numai cu o zi înainte de 
accident, autobasculanta fusese 
in atelierul de reparații pentru 
înlocuirea unei piese, dar ab
solut nici un meșter nu avusese 
.curiozitatea*4 să verifice și fri- 

na- Le-a venit și lor rindul la... 
verificare-

Am . asistat, la diferite ore, din zi 
si din noapte. Ia intrarea și ieșirea 
din schimb a miilor și miilor de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
craiovene și am constatat cu acest 
prilej că majoritatea dintre ei, lo
calnici, circulă in condiții coresDun- 
zâtoare — intre locul de muncă si 
casă — beneficiind de măsurile luate 
in ultima vreme de către întreprin
derea orășenească de transport pen- 
t j buna organizare a curselor, pen
tru îmbunătățirea serviciilor oferite 
pasagerilor săi. Există insă la Craio
va — ca si in alte orașe — un în
semnat număr de oameni (aici nu
mărul lor depășește in prezent cifra 
de 10 000) care nu locuiesc in oraș 
si care fac zilnic naveta in comu
nele învecinate.

Am fost și noi trei zile „navetiști" 
și am călătorit pe drumurile jude
țului cu autobuzele I.T.A. *

...Ora 23.40. Pe Piatoul din fața 
intrcDrinderii „Electroputere" iși fac 
apariția primele grupuri de navetiști 
care ies din schimbul doi. Ne alătu
răm unuia dintre ele. cu gindul să 
urcăm in autobuz. Autobuzele insă... 
nicăieri. (Ora lor de plecare este 
la 0,10). între timp, acele cea
sornicului aiung la 0 si 5 minute. Ca 
la un semnal, de undeva din dreap
ta (autobuzele fuseseră trase De o 
stradă alăturată) isi fac apariția ma- 
s nile nr. 31-DJ-856. 31-DJ-5533,
31-Dj-3565, 31-Dj-5573 ș.a. Cineva
strigă din mulțime; la ..Luncă". Un 
aitul: la „Brazdă". Altcineva: la 
„Severin'4, (Nici o mașină nu avea 
placă indicatoare). Cind să plecăm, 
unul din pasagerii primei mașini în
treabă pe șnfer : Mergeți intr-adevăr 
la „Luncă" ? ..Da’ de unde, merg ia 
Craiovița44. Mulțimea s-a pus din nou 
in mișcare. Cei din autobuz dădeau 
să coboare, alții de jos — să urce.

— Ceea ce ati constatat, remarcă 
unul din navetiști — Bușcă Constan
tin. Drelucrător in metale la secția 
de motoare rotative — căruia ii de- 
consoirasem calitatea noastră — nu 
reprezintă decit un aspect al proble
mei. Pentru că. la noi. principala a- 
nomalie a transportului navetiștilor 
o constituie liosa de corelare dintre 
orarele curselor I-T A. si programele 
întreprinderilor din oraș. Noi. de 
exemplu, cei din comuna Simnic 
(vreo 30 de navetiști), sintem nevoiți 
deseori — cind lucrăm in schimbul II 
— să ne odihnim care cum putem. De 
ce ? Pentru că schimbul se termină 
la ora 23.40. iar ultimul autobuz care 
face legătura cu autogara (de unde 
pleacă cursa de Simnic) este la 
23.15.

Un caz singular ? Din păcate nu.
— De la noi din comună — ne 

spunea mașinistul Iulică Mocioacă 
din Terpezița. angajat la Întreprin
derea de prefabricate din oraș — cir
culă destule curse sore oraș, numai 
că orarul lor nu tine cont de nevoile 
noastre. Bunăoară, cind venim scara 
pentru schimbul trei (care Începe la 
ora 23.30) trebuie să plecăm de acasă 
de la ora 18 (mai tirziu nu pleacă 
nici o mașină), iar de la ora 19 tind 
sosim in Craiova S) Dină la Începe
rea lucrului ne omorim timpul prin 
oraș fiecare cum putem. Aceeași si
tuație si la terminarea schimbului 
doi : ieșim din schimb la ora 23.30. 
dar primul autobuz spre comună 
pleacă abia dimineața la ora 6. La

fel pățesc toți consătenii care lucrea
ză in celelalte întreprinderi din Cra
iova.

— Din comuna noastră. Pielești, 
sint angajați numai la Fabrica de 
confecții din Craiova aproape 60 de 
navetiști. ne spunea muncitoarea 
Virginia Irimescu. Cum circulăm ? 
Cind sintem in tura a II-a plecăm 
de acasă la 8,30. sosim in Craiova la 
ora 9.30. De la 9.30 oină la 14,30. cind 
intrăm in schimb, stăm degeaba prin 
oraș (alt autobuz, mai tirziu. nu a- 
vem). iar seara ieșim din tură la ora 
23, la 0.30 avem tren și ajungem 
acasă abia la ora 2 noaptea.

...Exemplele ar putea continua. 
Pentru că intr-o situație mai mult

plină pe plan local se pling dc... 
lipsă do autoritate. Or, fiind vorba 
dc condițiile de transport, de odihnă 
ale muncitorilor, de influența pe 
care acestea o au asupra producției, 
nici o scuză nu poate 
considerație. Nici chior 
toritate a autorităților !

Există, in momentul 
Craiova — așa cum arătam la 
ceputut rindurilor de față — o bună 
experiență in optimizarea transpor
tului urban de pe raza orașului. Re
zultatele — in cele citeva luni de la 
aplicarea studiului de optimizare — 
sint dintre cele mai bune : au fost 
stabilite noi grafice de circulație a 
autobuzelor din oraș, numărul lor a 

in func- 
s-au

fi luată 
lipsa de

ds față.
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Cind cei chemați 
să vegheze asupra 

transportului iși declină 
răspunderea

6au mai puțin similară se află si alți 
navetiști ; de la întreprinderile „7 
Noiembrie". I.M.M.R., I.R.A.. T.R.C.L.. 
T.C.I. ș.a. din județul Dolj. Urmările 
unui asemenea calvar al transportu
lui navetiștilor sint lesne de dedus : 
o stare de oboseală prelungită — 
ceea ce înseamnă o refacere incom
pletă a eaoacității de muncă si o re
ducere a potențialului productiv. Căci 
despre ce odihnă poate fi vorba a- 
tunci cind omul iși pierde orele de 
repaus aș.eptmd autobuzele ?

Se ridică deci întrebarea: este po
sibilă eliminarea necorelării dintre 
programele I.T.A. și cele ale între
prinderilor ?

— Fără îndoială că este — 
ne-a declarat Ilie Moraru, directorul 
I.T.A.-Craiova. Chiar in condițiile 
parcului actual de mașini se pot 
aduce serioase Îmbunătățiri trans
portului navetiștilor. Cu o condiție : 
sâ se realizeze o corelare unitară 
a cerințelor și posibilităților de 
transport. Pentru că — de ce să nu re
cunoaștem ? — in prezent problemele 
se încearcă ase rezolva de la caz la 
caz. fragmentar, fără o soluționare 
globală. Cine anume ar trebui să rea
lizeze această corelare unitară a pro
gramelor ? 1^

— Poate că sindicatele ar fi 
trebuit să acționeze in primul rind 
— ne /Spune Ștefan Dragomir, se
cretarul consiliului județean al sin
dicatelor. Numai că, pină acum, nu 
ne-am ocupat de această problemă. 
In trimestrul IV avem prevăzută o 
asemenea analiză.

— Cred că și consiliul popu
lar ar fi trebuit să se intereseze de 
această chestiune, ne spune, la rin
dul său. Ștefan Du(ă, vicepreședinte 
al consiliului popular județean. Dar 
nu avem autoritate asupra întreprin
derii I.T.A.. pentru că este o între
prindere interjudețeană (!!!).

Desigur, pentru rezolvarea pro
blemei in discuție ar fi putut — și 
pot — interveni '
Este insă de 
că ademenea __ ______
nicite prin lege cu autoritate de-

fost redistribuit pe trasee 
ție de necesități. Ca urmare, 
îmbunătățit atit condițiile de trans
port ale pasagerilor, dar a crescut 
simțitor și coelicientul de utilizare a 
parcului de mașini (in prezent el 
este de 90.8 la sută, față de 78.5 la 
sută cit era planificat). Ce-ar trebui 
făcut atunci pentru ca și pe tra
seele I.T.A. (din afara orașului) 
se realizeze aceeași optimizare 
transportului ? Să existe interes 
responsabilitate, să se acționeze 
să 6e extindă, in măsura in 
e de folos.' experiența de la trans
portul urban la cel interurban. Ceea 
ce așteptăm și noi — pentru a con
semna in ziar — spre folosul și sa
tisfacția miilor de navetiști din ju
dețul Dolj.

să 
a 

5’ 
si 

care

Mihai IONESCU 
Nlstor ȚUICU

și alți 
neînțeles 
organe

factori, 
faptul 

imputer-

Tranerile la sorti ale unor instrumente de economisire V •
La 30 septembrie. __

vor avea loc in Capitală (sala 
Clubului T.
Doamnei nr. 2) tragerile la sorti 
Dintru trimestrul III 1974 ale 
libretelor de economii cu dobin- 
dă si c's’iguri si libretelor de 
economii ru ciștiguri. nrecum si 
tragerea la sorti pentru luna 
seotembrie a obligațiunilor

ora 15,
finante-bănci. str.

C.E.C. cu ciștiguri. La aceste 
traeeri La sorti Casa de Econo
mii si Consemnatiunl va acor
da titularilor de librete de eco
nomii si nosesorilor de obliga
țiuni imDortante ciștiguri in o- 
biecte si bani. Cei interesați sint 
invitați să Darticipe la aceste 
trageri la sorti.

Imagine din orașul Piatra Neamț Foto : 5. Cristian

’ — Oferta românească de export 
va fi susținută de 24 dintre cele mal 
mari și mai cunoscute Întreprinderi 
de comerț exterior reprezentind 
peste o sută de întreprinderi, insti
tute de oeroetâri și proiectare. Deo
sebii de sensibilă la schimbările pe 
care le determină dezvoltarea teh
nicii in lume, industria construcții
lor de. .mașini di'n țara noastră va 
prezenta o amplă paletă de produ
se. realizate la un înalt nivel cali
tativ și cu performante tehnice, con
structive și de exploatare dintre cele 
mai competitive. De la mașinile-u- 
nelte cu comandă program, la insta
lațiile dc foraj la adincimi de 10 000 
m și la platformele de foraj mari
tim. de 1a mașinile electronice cu 
circuite integrate, la echipamentele 
de telefonie tranzistorizate și de te- 
lemăsuri, și de la puternicele loco
motive electrice la suplele autoturis
me „Dacia" — prezența românească 
la „TIB *74“ se va bucura, făi*a indo- 
ială, de o apreciere favorabilă atit 
din partea specialiștilor și oamenilor 
de afaceri de peste hotare, cit și & 
vizitatorilor din țară.

Sint încredințat că „TIB'74", am
plă manifestare economică interna
țională — expresie elocventă a po
liticii partidului și statului nostru de 
dezvoltare a colaborăjii și cooperă
rii economice și tehnico-științifice cu 
țoale țările lumii, pe baza deplinei 
egalități in drepturi, avantajului re
ciproc, neamestecului in treburile in
terne, respectării independenței și 
suveranității naționale — va contri
bui la afirmarea și mai largă p» 
plan mondial a industriei României 
socialiste, la intensificarea schimbu
rilor comerciale^

PENTRU CUNOAȘTEREA CERERILOR POPULAȚIEIDirectorul întreprinderii - o zi pe săptămînă în magazin
Se anunța recent că întreprinderile de Industrie lo

cala din județul Prahova și-au realizat sarcinile de 
plan pe primii 4 ani ai cincinalului. De asemenea, că 
oamenii muncii din cele aproape 200 de unități vor da 
în plus, pină la finele anului 197-1, bunuri de consum 
(din care 60 la sută la fondul pieței) in valoare de 423 
milioane lei. Aceste realizări deosebite ne-au îndemnat 
să ne adresăm tovarășului ing. VASILE CHIVULES- 
CU. prim-vicepreședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean, cu rugămintea dc a ne 
informa cum au fost obținute :

— Dacă facem abstracție 
de o serie de măsuri in
terne legate de îmbunătăți
rea permanentă a procesu
lui de producție, de ridi
carea randamentului mași
nilor și perfecționarea ca
lificării oamenilor, „secre
tul" succeselor obținute 
constă in schimbarea op
ticii asupra a ceea ce tre
buie să producă industria 
locală. în cadrul unei ac
țiuni inițiate anul trecut — 
respectiv „conducerea prin 
obiective*4, despre care a 
scris și „Scînteia" — ne-am 
propus sâ realizăm și să 
permanentizăm un dialog 
nem'jlocit cu cetățenii. A- 
ceasta. pentru a cvno'-ște 
bine ceea ce trebuie să pro
ducem. In acest scop, am 
infi’nțat magazine de pre
zentare și sondaj Duhlie. 
Sore exemnlu. la Ploiești, 
Clmpina, Sinaia s-au des
chis magazine specifice de 
panificație ale industriei 
noastre locale. Aici s-au 
n-ezentat și se prezintă pu
blicului cele mai noi pro
duse de franzelărie și pa
tiserie. Pe baza sugestiilor

cetățenilpr s-a lărgit gama 
de produse in acest sector, 
astăzi fabricindu-se peste 
100 de articole.

canapelele și bucătăriile de 
mărimi mai reduse, o se
rie de articole chimice pen
tru spălat vesela și insta
lațiile sanitare etc.

— Am aflat și de-o for
mă de dialog mai direc
tă : directorul, ingincrul-șef, 
alte cadre cu munci de 
răspundere ale grupului de 
industrie locală vin in ma
gazin și sc sfătuiesc cu 
cumpărătorii. Ce efect are 
acest dialog?

— Da, săptăminal, folo
sim șl această formă, care

treprlnderl comerciale din 
județele Buzău, Dîmbovița 
și altele, unde ne prezen
tăm produsele. Anul aces
ta s-au organizat două in- 
tilniri la magazinul repre
zentativ al industriei loca
le din Ploiești. Aici, „pe 
viu", au dezbătut impreună 
modalitățile lărgirii gamei 
sortimentale de produse, 
ale îmbunătățirii calității 
lor. Asemenea intîlniri au 
avut efecte pozitive și in 
sensul i că S-au contractat 
noi cantități, noi articole,

Inițiative ale industriei locale din județul Prahova

Mai putem da și un alt 
exemplu. încă de la înce
putul acestui an a luat fi
ință la Ploiești un mare 
magazin de prezentare si 
desfacere a nroduselor in
dustriei locale. Aici s-au 
expus, numai in primele 8 
luni din acest an, peste 
290 de noi articole de 
uz casnic și gospodăresc. 
Oameni de specialitate au 
dat toate explicațiile, au 
pus in funcțiune unele me
canisme. Au fost apoi so
licitați vizitatorii să-și sou
nd părerea. Și și-au spus-o. 
Așa au întrunit sufragii u- 
nanime mobila tip „Luiza",

s-a dovedit de mare efica
citate. Stind in magazin 
la orele de virf, directoru' 
— sau ingirierul-sef — din 
întreprinderea producătoare 
devine, intr-un fel, vinzăto- 
rul care află direct de la 
client ce-i place și ce nu-i 
place. Ciștigul mare este 
atit '-pentru producător, cit 
si oentim cumpărători. Vrem 
ca acest sistem de sondai 
direct să se extindă.

Nu sint neglijate nici for
mele „clasice*4 de studie
re a cererii. Avem ostrin- 
să legătură cu reprezen
tanții comerțului din jude
țul nostru |i cu unele in-

care au condus, la rindul 
lor, la o mai mare eficien
ță economică a unor uni
tăți locale. Ne gindim ca 
pe viitor să chemăm la in- 
tîlnirile cu comerțul și re
prezentanți ai cumpărăto
rilor, mai ales gospodine 
din cartier. Acestea — ca 
beneficiare — au multe de 
spus, nu numai in legă
tură cu fabricarea unor ar
ticole de larg consum, dar 
și In ceea ce privește pre
zentarea, desfacerea lot in 
magazine.

Evident, nu merge chiar 
toiul „strună", mai avem 
și deficiențe, lntimpinăm și

unele greutăți. De pildă, 
este prea complicată meto
dologia de omologare și 
stabilire a prețurilor. Trec 
uneori luni pină cind se 
aprobă prețul, incit produ
sul nu mai are căutare (mă 
refer la unele articole de 
sezon). De asemenea, co
merțul nu întotdeauna este 
partener bun al industriei 
locale. Reprezentanții lui 
la contractări — din prea 
multă prudență uneori, din 
necunoaștere de cele mai 
multe ori — se abțin să 
achiziționeze cantități mai 
mari din articolele noi. In 
această situație, sigur, pro
ducătorul evită articolele 
nerentabile, iar al treilea, 
cumoărătorul. devine pă
gubaș, neavind pe piață 
produsul dorit.

Aceste greutăți, și altele, 
nu sint insă de natură să 
Împiedice inițiativa, dorin
ța de a aoroviziona cit mal 
bine populația cu bunuri de 
larg consum. Industria 
noastră locală — care se 
bucură de o atenție deo
sebită din partea organe
lor județene de partid și de 
stat — si-a propus, să rea
lizeze. in anii ce vin. folo
sind din plin rezervele in
terne, o producție mult 
mai diversificată, de cali
tate mai bună.

Constantin
CAPRARU 
corespondentul „Scînteil" 
________ y
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ROMÂNIA ANULUI 1990
- trăsături ale chipului de mîine al patriei socialiste,

în proiectele de Program și de Directive ale Congresului al XI-lea
„Proiectul Programului partidului și proiectul de Directive privind dezvoltarea economico-socială a României în anii 

1976-1980, precum și prognozele de dezvoltare în perspectivă a țării pînă în 1990 prefigurează în mod minunat viitorul strălucit al 
patriei noastre, înarmează partidul și poporul cu un program clar de acțiune în vederea făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României pe calea edificării comunismului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Dezvoltarea prioritară a industriei

DINAMICA PRODUCȚIEI INDUSTRIALE 
(în procente)

• INDUSTRIA — ramurâ conducătoare in econo
mie — va cunoaște o dezvoltare accelerată, producția 
crescind de 6,5—7,5 ori in 1990 față de 1970. Se 
estimează că in 1990 se vor produce 130—140 MI
LIARDE KWH energie electrică (in 1970 = 35 miliarde 
kWh) și 25—27 MILIOANE tone de oțel (in 1970 = 6,5 
milioane tone).

© O schimbare de structură esențială : construc
țiile de mașini și chimia — dezvoltindu-se în ritmurile 
cele mai înalte — vor realiza 55—60 LA SUTĂ din pro
ducția industrială a anului 1990 (in 1975 = 44 la 
sută).

Se vor dezvolta intens :

• industria electronică — la sfîrșitul deceniului 
viitor aceasta va realiza 16-16,5 la sută din producția 
construcțiilor de mașini;

® producția de mașini-unelte agregate, de utilaje 
tehnologice complexe și mijloace de transport de 
mare capacitate ;

• petrochimia va realiza 3/4 din producția indus
triei chimice.

<______________________ J

-
Realizarea unei agriculturi intensive, moderne

® Producția globală agricolă (media anuală) va fi în perioada 1986-1990 de 
1,5—1,8 ori mai mare decit media anuală din cincinalul 1971-1975.

• Zootehnia se va dezvolta accentuat, urmind să dețină în 1990 o pondere de 
aproape 50 LA SUTA in producția agricolă.

• Forța de muncă ocupată in agricultură urmează SĂ SE REDUCĂ, PINĂ IN 
ANUL 1990, LA 12-15 LA SUTĂ DIN TOTALUL POPULAȚIEI OCUPATE, față de 
27-28 la sută cit va fi in anul 1980.

<_______________ ___________________ /
—

1N PERSPECTIVA TRECERII SPRE COMUNISM
Proiectul de Program prevede:

• Realizarea unui înalt nivel al forțelor de producție pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, automatizarea și cibernetizarea producției și 
a muncii.

• Afirmarea tot mai largă a principiului comunist al repartiției „De la fiecare 
după capacitate, fiecăruia după nevoi", asigurarea unei abundențe de bu
nuri care să satisfacă necesitățile științific determinate ale populației.

• Apropierea treptată dintre munca fizică și munca Intelectuală, dintre sat șl 
oraș - prin procesul ștergerii deosebirilor esențiale dintre acestea, asi
gurarea unui înalt grad de civilizație materială și spirituală de care să se 
bucure toți membrii societății.

• Dezvoltarea amplă a culturii, a științei și tehnicii, învățămîntului, artei și 
literaturii, mijloacelor de informare în masă.

• Organizarea științifică a societății, administrarea democratică a unităților 
de producție și teritoriale în spiritul unei adevărate autoconduceri comu
niste, cu participarea tuturor membrilor lor, aslgurîndu-se rotația periodică 
în funcțiile de conducere a oamenilor muncii în raport cu aptitudinile șl 
calitățile lor.

• Ridicarea conștiinței fiecărui membru al societății, a pregătirii politico- 
ideologice, a spiritului de înaltă răspundere al fiecăruia în exercitarea drep
turilor democratice, cetățenești.

• Organizarea judicioasă de către societate a folosirii timpului liber conside
rabil sporit al oamenilor muncii, realizarea unor condiții optime pentru lăr
girea orizontului de cunoștințe, ridicarea competenței profesionale.

• Afirmarea plenară a personalității umane, a forței creatoare a fiecărui ce
tățean.

_____________________________________ J

Grandios program de investiții

VOLUMUL INVESTIȚIILOR 
(în miliarde lei)

Politica de repartiție a venitului național pentru 
fondul de consum și de dezvoltare va asigura atit mij
loacele necesare creșterii continue a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului, cit și continuarea dez
voltării puternice a economiei naționale.

Potrivit acestor considerente principiale funda
mentale se prevede ca 30—32 LA SUTĂ DIN VENITUL 
NAȚIONAL SĂ FIE REPARTIZAT PENTRU FONDUL 
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ. Pe aceas
tă bază se va realiza, în următorii 15 ani, un volum de 
investiții de aproape 3 000 MILIARDE LEI. Cea mai 
mare parte va fi alocată ramurilor principale ale pro
ducției materiale și, în cadrul acestora, industriei — 
care va beneficia, în perioada 1981-1990, de 55-58 
la sută din investiții. Fonduri importante vor fi desti
nate modernizării agriculturii, înfloririi științei și teh
nicii, dezvoltării bazei materiale a sectoarelor social- 
culturale.

• Prin amplasarea rațională a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării, în anul 1990 fiecare județ 
va realiza o producție industrială minimă de 18—20 
MILIARDE LEI, față de anul 1975, cînd numărul jude
țelor care vor realiza o producție industrială de peste 
10 miliarde lei va fi de 21,

• Pînă la sfirșitul deceniului viitor se vor crea 
300-400 noi centre orășenești.

• Rețeaua de orașe și localități cu caracter urban 
va cuprinde, în deceniul 1981-1990, un număr de 
locuitori DE DOUA ORI mai mare decît in 1970.k__________ _ __________ >

Țelul suprem - ridicarea bunăstării materiale si spirituale a întregului popor
Pe baza creșterii și modernizării producției 

materiale, a sporirii eficienței în toate ramurile, 
venitul național va depăși în 1990 de 3,5-3,8 
ori nivelul din 1975, ajungind Ia 2 500—3 000 
DOLARI pe locuitor, ceea ce va asigura atit 
dezvoltarea puternică a economiei, cit și un 
standard ridicat de viață întregului popor.

Beneficiarii direcți ai întregii dezvoltări a 
economiei, ai creșterii venitului național în per
spectiva pînă în anul 1990 sînt oamenii muncii, 
întregul popor bucurindu-se de un nivel de 
bunăstare și civilizație tot mai ridicat.

• in 1990 forța de muncă activă va fi de 
aproape 11,5 milioane persoane, din care in
dustria și celelalte activități neagricole vor cu
prinde aproape 9,5 milioane persoane ;

--------------------------- ------------------------------------------

• veniturile reale totale pe locuitor se vor 
mări de 3—3,5 ori față de 1970 ;

• retribuția reală va fi în 1990 de 1,7—1,9 
ori mai mare decît in 1975 ;

• fondurile sociale de consum urmează să 
reprezinte, spre sfîrșitul deceniului următor, 
30—32 LA SUTĂ din totalul veniturilor popu
lației, majorindu-se toate categoriile de pensii, 
precum și alocația pentru copii, cheltuielile so- 
cial-culturale ale statului ;

• consumul pe locuitor în perioada 1976— 
1990 se estimează că va crește cu : 50-60 LA 
SUTA la carne, 80-90 LA SUTĂ la pește, 35-40 
LA SUTA la lapte, 70-90 LA SUTĂ la țesături 
textile — inclusiv confecții, 45-55 LA SUTA la 
încălțăminte;

• înzestrarea populației cu bunuri de folo
sință îndelungată va spori de 2-2,2 ori la 

aparate de radio, televizoare, frigidere, mașini 
de spălat rufe și de 4—4,2 ori la autoturisme ;

• volumul prestațiilor de servicii va spori in
tr-un ritm de 10-11 LA SUTA anual;

• săptămîna de lucru se va reduce pînă la 
sfirșitul deceniului viitor la 40-42 ORE, pe 
baza creșterii susținute a productivității muncii 
în toate ramurile ;

O pînă în 1990 se vor construi circa 3—3,5 
MILIOANE LOCUINȚE, din care circa 2,5 mili
oane în orașe, rezolvîndu-se astfel, în linii ge
nerale, problema spațiului locativ ;

• după 1980 va fi generalizată cea de-a 
doua treaptă a liceului, se va extinde în conti
nuare învățămintul superior;
• se va dezvolta sistemul național de perfec

ționare a pregătirii profesionale a tuturor oa
menilor muncii, in concordanță cu cerințele pro
gresului tehnico-științific.
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VOCAȚIA TEATRULUI Afirmare concludentă
în cultura noastră contemporană, DEZBATERI

în viața spirituală a țării
După un festival cuprinzător — 

carr a demonstrat că. prin orientări 
programatice snrc litera)ura politica 

snre o expresivitate modernă. Sim
la si sobră, oamenii scenei oot oar- 
doa revelator la viata publică — 

dună un efort considerabil de ne
vii 3 te neîntreruptă in tot cursul a- 

cciebrarea. si Drin artă, 
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tial. ce pondere ocuoă azi. m supra
structura societății noastre, arta tea
trală ?

Se știe că. sub raport institutio- 
r.t'. revoluția socialistă a adus in 
acest teritoriu o reașezare fundamen
tală a principiilor si termenilor prac
tici. Teatrul a fost etatizat, descen
tralizat si considerat in întregime „de 

>riu". adică altcrnind piese di
ne afișul unei singure siiptă- 
realizindu-se astfel un cadru 
făsurare de care târî cu veche 
e nu dispun. Beneficiind de o 

proprie, simbol arhitec 
upâ stabilă si program con- 
?onstjtuindu-se in for com- 

iradiant, de cultură eenerală, 
nu numai dc specialitate, teatrul a 
d Te-.jt, in majoritatea orașelor și 
județelor, principala instituție cultu
rală. emblemă a ținutului, factor pro
motor al unor aci i uni diverse si al 
unor manifestări de ampla rezonan
tă civică. Problema e acum ca. in 
raport cu sarcinile specifice, in ra
port cu exigențele educative formu
late cu claritate in proiectul de 
Program al partidului, neeastă m- 
pectată instituție să-și diversi
fice pretutindeni. Intr-o gamă mai 
largă de initiative si acțiuni, posi
bilitățile de inriurire. mai ales Drin 
interferențe cu literatura (in spec
tacole de poezie), cu pictura și 
sculptura, cu muzica si — prin mo
mente interesante de contact direct 
— cu spectatorii dornici să se instru
iască. să ia parte la creație.

Literatura dramatică destinată sce
nei Isi Înscrie cele mai bune rezul
tate in literatura națională și nici o 
cercetare istorică, estetică n-o mai 
lasă azi in afara patrimoniului ro
mânesc. Orice examen de sinteză a 
creației din acești treizeci de ani va 
constata, de exemplu, că evocarea is
toriei din perspectiva actuală a avut 
strălucite opere in dramaturgie ; iar 
satira a cunoscut o înaltă împlinire 
tot in dramaturgie. In ultimii ani. 
scriitorii ce se consacră teatrului au 
abordat, cu mult curaj creator, pro
bleme mai complexe, studiind cu 
profunzime cursul istoric al construc
ției socialiste, cu dramele si biruin
țele implicate, acordind o atentie mai 
aplicată aspectului moral al omului 
nou. eticii si echității, scrutind re
lațiile sociale, analizind cu finețe fe
nomenele de conștiință.

Desigur, ca si in celelalte sectoare 
literare, există si aici laturi ale reali
tății evaziv studiate sau prea sărac 
tratate, minusuri de atractivitate. iar 
critica e in drept să constate une
ori. cu severitate, existenta unei can
tități de improvizații verbioase. E 
in drept si chiar e datoare, mai a-

soec

central de fizicăBucurești - Măgurele

ic.

Ies atunci rind tentații cantitatlviste 
si o propensiune spre fesUvism de
clarativ. Impreunlndu-se cu sarbede 
vanități si orgolii premature — ori 
prea mature — caută a diminua c- 
xutcnlelc necesare, ignoring cerința 
firească a artei serioase si atractive, 
mai ales in cazul intențiilor artisti
ce importante. Proiectul de Program 
al partidului stipulează că sa acor
dă ..un rol dc mare însemnătate cri- 
ticii de artă, atit In promovarea croa
ției artistice, cit și in educarea eslc- 
ticâ a maselor populare", ceea ce în
seamnă îndatoriri de prim ordin in 
ce privește stabilirea tablei de va
lori si in dezvoltarea celor mai e- 
levate gusturi, in formarea deprin
derilor si facultății dc a gusta si pre
țui opera de artă autentică.

în ansamblu însă, istoria drama
turgiei noastre contemporane e inte
grată pe deplin istoriei literaturii, iar 
faptul că e studiată in tratate, ca sl 
in manualele sudare, câ isi are lo
cul ci in indiferent care bibliotecă 
ori muzeu si. mai ales, că-si exer
cită inriurirea In modelarea perso
nalității dovedește că dramaturgia 
face parte din cultura literara mo
dernă a tării.

Teatrul a rivnit totdeauna la 
un statut cultural și la o sarcină ar
tistică si cetățenească de prim rang. 
Această aspirație si-a realizat-o pc 
deplin tot in anii noștri. Artiștii tea
trului s-au văzut considerați, alături 
d? toti ceilalți creatori de artă, man
datari ai unei misiuni culturale, iar 
teatrul însuși a fost investit cu a- 
cele responsabilități ideologice, mo
ri le si civice pe care le-a revendi
cat incă de la începutul existenței 
sale. Locul teatrului in cultura so
cialistă e definit de difuzarea unei 
mari cantități de literatură națio
nală si universală, de refacerea, cu 
pregnantă. De scenă, in mod viu. a 
unor lumi revolute si de construirea, 
cu mijloace de o extraordinară efi
cientă a influențării, a unor univer
suri actuale, contribuind la crearea 
unor sîâri de spirit, la răspindirea 
unor idei si la tonificarea unor sen
timente apte a imbunătăti si înfru
museța umanitatea românească de 
azi si dc miinc. Teatrul augmen
tează poezia existentei si mobilizează 
cugetele cu fermenți ai gindirii și 
acțiunii, in spiritul ideologiei comu
niste. El are misiunea, relevată pe 
larg in documentele de importanță 
istorică pe care întregul popor le 
dezbate in aceste zile, să ofere oa
menilor o imagine inEăcărată a 
perspectivei istorice, să prefigureze 
schimbările viitoare afe societății, 
sâ insufleț-ascâ tineretul, masele 
largi populare la fapte mărețe în
chinate visului de aur al omenirii 
— comunismul.

Unele indicii din planul activității 
teatrale in anul artistic ce începe a- 
rată că factorii de opinie, ca și cei 
de decizie au considerat mai profund •

aceste Îndatoriri, au făcut un loc si 
mai larg dramaturgiei celei mai noi. 
au explorat mal tenace fondul li
terar national, au stddiat cu mai 
multă luarc-aminte teatrul modem al 
altor țări. Râmine. firește, incă des
chisă problema unei rpai pronunțate 
sincronizări a preocupărilor literare 
si culturale ale mișcării teatrale cu 
orientarea politicii generale a statu
lui nostru, atit de modernă st cu
tezătoare, stabilind contacte fertile cu 
popoarele ce-si statornicesc acum un 
loc nou in istorie si-și consolidează 
si oe olan spiritual ființa națională. 
Teatrul nu poate râmine străin de 
ceri cc se ivește nou nc lume și 
nici nu c o artă care să albă doar 
puțin ta pauperă a unor revelații in- 
tirzlatc. Prospectarea culturilor noi 
din țări ale Amcricii Latine, ale A- 
fricii si Asiei e o îndatorire și a 
mișcării teatrale, in spiritul schim
bului dc idei si dc valori caracte
ristic politicii românești de azi.

Prin școala noastră dc actorie, sus
ținuți acum de un număr exceptio
nal dc talente excepționale, prin re
gizori de concepție, creatori originali, 
de o mare diversitate, prin sceno
grafi iscusiți si foarte personali, s-au 
realizat capodopere de artâ scenică, 
numeroase montări deosebite, afir- 
mindu-se, prin ele. un concept de 
cultură teatrală românească ce s-a 
cristalizat intr-un lung șir dc efor
turi individuale si colective, expe
riențe. erori si victorii, competiții și 
dezbateri — totdeauna urmărite de 
public si validate, in rezultatele lor 
certe, de o opinie publică însufle
țită — impunindu-se azi in lumea 
întreagă, intr-un chip indiscutabil. A- 
cum patru decenii, mulți nu cunoș
teau nimic despre teatrul românesc. 
Azi nu există în lume istorie sau 
dicționar cit de cit serios, congres 
international sau asociație internațio
nală unde să nu fim cita'i. evocați, 
studiați — și poate că nu ultimul simp
tom de importantă ciștigată c pre
zenta unui român ca președinte al 
celui mai de seamă for teatral in
ternational.

In fața mișcării teatrale rămin 
dastule și nu mărunte sarcini ideo
logice și estetice nerezolvate pentru 
perioada istorică următoare, mai ales 
in perspectivele pe care le va des
chide Congresul partidului. Ea dis
pune insă de artiști devotați patriei, 
cauzei socialismului, de un public de 
mase, foarte fidel : există toate te
meiurile de a se manifesta deplină 
încredere in capacitatea sa de a ge
nera In continuare cultură, cu posi- 
bilitătile-i specifice, la cota reven
dicată de actuala societate româ
nească, de perspectivele mobiliza
toare conturata de Programul par
tidului si in domeniul vieții spiri
tuale. precum si in ambiția-i sănă- 
tosBă de a înscrie in cultura nouă 
a țării realizări exemplare.

Valentin SILVESTRU

în satele și comunele Județu
lui Bacău se desfășoară o am
plă acțiune do popularizare șl 
dezbatere a proiectelor de pro
gram și de Directive ale celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului. La căminele culturale, 
punctele de consultații și în bi
bliotecile din comunele Buhoel, 
Lulzi Călugăra, Livezi, Podu 
Turcului, Soorțenl și in multe 
alte localități au fost organi
zate expuneri, simpozioane, seri 
de întrebări' și răspunsuri. Aces
te adunări, li care părticică 
mii de oameni, tineri și virst- 
nici, sint urmate de manifes
tări cultural-arlistice. (Gh. 
Boltă).

„SĂ TRĂIM SI SA MUNCIM 
IN CHIP COMUNIST"

Lo clubul muncitoresc din 
orașul Vulcan a avut loc o in- 
tilnirc a tinerilor cu Ynineri 
fruntași, cvf cadro de conducere 
de la exploatarea minieră și de 
la celelalte întreprinderi șl in
stituții din localitate. Întâlnirea, 
desfășurată sub genericul „Să 
trăim și să muncim in chip co
munist". a oferit sutelor de ti
neri prezenți in sală bogate în
vățăminte despre muncă și via
ță. Dialogul intre generații a 
fost urmat de un program de 
filme documentare și educa
tive, realizate de membrii cine- 
clubului din localitate. (Sabin 
lonescu).

SIMPOZIONUL 
NAȚIONAL AL STICLEI
Fabrica de sticlă „Perla" din 

Buzău a devenit, pentru o lună 
de zile, gazda simpozionului na
țional al sticlei. Aici, cu spriji
nul Uniunii artiștilor plastici și 
al Centralei industriale a sti
clei și ceramicii fine. 12 artiști 
vor încerca să demonstreze, prin 
talent și fantezie, posibilitățile 
artistice inedite ale acestui ma
terial. Lucrările realizate in ca
drul simpozionului vor face 
ooicctul unei expoziții, care 
va avea menirea să împros
păteze gama produselor fabrici
lor de sticlă din tară. (Mihai 
Bâzu).

TEATRUL SI PROBLEMELE 
SATULUI

In comuna Tudora din jude
țul Botoșani a avut loc de cu- 
rind premiera pe țară a piesei 
„Chitara dragostei" de Gheor- 
ghe Vlad. in interpretarea unui 
colectiv artistic al teatrului 
..Mihai Eminescu". Cu același 
prilej, spectatorii au luat parte 
la o dezbatere pe marginea 
spectacolului și la un simpozion 
cu tema „Teatrul și problemele 
satului". Cu același prilej a avut 
loc și vernisajul expoziției 
„Locuri dragi inimii mele" a 
pictorului Ion Murariu. (I. Ma- 
ximiuc).

cineamatorilor

icii au început la Măgurele 
lucrările sesiunii științifice a- 
nuale a Institutului central de 
fizică, cu prilejul căreia cadre 
didactice din invățămintul su
perior, cercetători și specialiști 
din unitățile de invățâmini 
institutele de cercetare, r 
iectare și producție, din 
meniul fizicii, energiei nucleare 
și din domeniile conexe, prezin
tă rezultatele obținute in cin
stea Congresului al XI-lea al 
partidului. In ședința plenară 
din ziua inaugurală, acad. p.cf. 
loan Ursu, președintele Comi
te: ui ui de Stat pentru Ener
gia Nucleară, director general 
al Institutului central ca fizi
că, a înfățișat pe larg realizări
le înregistrate in cei 25 de ani 
de la înființarea primului in
stitut de cercetare din acest 
domeniu, in introducerea și aez- 
voltarea aplicațiilor energiei 
nucleare in diversele sectoare 
ale activității economice și so
ciale. precum și direcțiile prin
cipale de creștere a eficienței 
cercetării din științele fizice, re
ieșite din proiectul de Directi
ve și proiectul de Program al 
partidului. In cadrul sesiunii, 
care durează 3 zile, vor fi pre
zentate, in 10 secțiuni paralele, 
circa 400 de comunicări științi
fice.

plinirilor" (cineclubul Tn- 
trcprlnderii de confecții 
Focșani). „10 minute de a- 
devăr" (cineclubul „Cute
zătorii" din Brașov), „Stop, 
risipei" (cineclubul Com
binatului chimic din Cra
iova), „File do șantier" (ci
neclubul Casei de cultură 
din Făgăraș).

Jurnalele de actualități, 
lansate în clneamatorism 
de către veteranii mișcării 
de la clubul C.F.R. din 
Timișoara rulează in multe 
orașe ale țării. Realizate 
fără „deviz", dar cu deviză» 
intr-un timp scurt, opera
tiv, avind meritul de a fl 
locale și cu adevărat coti
diene, ele și-au ciștigat 
dreptul de a fi proiectate 
în cinematografe ; și nu 
numai la Timișoara — unde 
acum se lucrează la jurna
lul nr. 9 — ci și in mediul 
rural.

Pentru dezbaterea proble
melor complexe de etică, 
cineaștii amatori au abor
dat și genul artistic. Fil
mele „Bun
(cineclubul I.M. Plopeni), 
„Casa de piatră" ' 
clubul Casei do cultură a 
studenților 
resti).
rcască", 
realizate 
„Vestitorii") 
Iul educativ, utilitatea a- 
cestui gen in cadrul căruia 
vor trebui încurajate in 
continuare căutările unor 
noi mijloace de expresie șl 
modalități de creație.

învățămintele desprinse 
cu prilejul concursului na
țional al amatorilor pro
bează necesitatea ca in 
continuare să se acorde a- 
tenție stimulării acestui 
important sector al mișcă
rii artistice de masă — 
prlntr-un program de ac
țiuni, din care amintim 
cursurile dc inițiere și de 
perfecționare a cineamato
rilor, taberele de creație, 
dotarea cu aparatură și 
peliculă, înființarea arhi
vei naționale a filmului de 
amatori, punerea in func
țiune a laboratorului și 
studioului central, a casei 
filmului de amatori, asis
tența de specialitate a ci
neaștilor profesioniști prin 
comisia de cinecluburi a 
A.C.I.N.-ului. In același 
timp, se impune o mai 
bună valorificare a filme
lor realizate de amatori, de 
conducerile unităților eco
nomice. in primul rind in 
colectivele proprii de mun
că. O asemenea formă a 
muncii politice de masă 
constituie un instrument 
deosebit de eficient pen- 

. tru mobilizarea întregului 
potențial uman din unită
țile economice in vederea 
înfăptuirii obiectivelor cu
prinse in Programul parti
dului. Cineamatorii au de
monstrat la recentul con
curs republican că arta lor, 
prin realizările cele mai 
de seamă, se înscrie activ 
in vasta operă de formare 
a conștiinței viitorului con
structor al societății co
muniste.

în confruntare cu marele 
public.

Dar, incontestabil, și mal 
îmbucurător este faptul că 
anul marilor evenimente 
politice ale poporului nos
tru a prilejuit cLncamato- 
rilor realizarea unor pe
licule inspirate, cu un vi
brant mesaj patriotic. Cu 
lotul remarcabile ni se par 
filmele omagiale dpdlcala 
luptei eroice a comuniști
lor pentru eliberarea țării 
și victoria socialismului in 
țara noastră — ca „Să- 
mința" (cineclubul C.F.R. 
Timișoara), „Drumul" (ci
neclubul Casei de cultură 
din Sinnlcolau Marc) sau 
„întoarcerea" (cineclubul 
Casei de cultură din Huși) 
— împliniri ale talentului, 
pasiunii și perseverenței 
creatoare.

Alături de acestea, fil
mele documentare „Prlmă-

ra brigăzilor artistice de 
agitație — s-a dovedit a 
fl un instrument de marc 
eficiență, atit in generali
zarea exemplelor Înainta
te. cil șl in critica mani
festărilor și mentalităților 
Înapoiate, a individualismu
lui sau Incorectitudinii, in 
combaterea practicilor bi
rocratice — confruntările 
prilejuind evidențierea re
zultatelor pozitive, a fap
telor pilduitoare in pro
cesul de formare a omului 
nou.

Dacă acum cițiva ani 
vorbeam de căutările ci
neaștilor amatori pentru 
a-șl defini vocația. țelu
rile, modul de exprimare, 
limbajul specific filmului 
do amatori, azi ne apare 
limpede că drumul parcurs 
do la această etapă a fost 
deosebit de util pentru e- 
ducarca șl autoeducarca

A răspunde chemării 
Programului partidului, a 
contribui la activitatea e- 
ducativă de ridicare a con
științei socialiste a mase
lor, dc formare a omului 
nou. înaintat, a stimula 
parliclparca la măreața o-* 
peră dc edificare socia
listă — iată sensul, mobi
lul etic și estetic al celor 
peste 600 do filme do a- 
matori, închinate marilor 
evenimente politice din via
ța partidului și poporului 
nostru, prezentate la re
centul Concurs republican 
al artiștilor amatori.

Oameni de diferite pro
fesii și virste, depășind 
condiția dc simpli consu
matori de cultură, au rea
lizat — in timpul lor liber, 
la îndemnul pasiunii și al 
talentului, al responsabili
tății civice-patriotice — 
filme acoperind toate ge
nurile — documentare, re
portaje, tehnice, didactice, 
științifice, folclorice, tu
ristice, artistice, de ani
mație, de proiecția muncii, 
etc. — inspirate din cele 
mai diverse domenii ale 
activității umane, valori- 
ficind un mare avantaj : 
cunoașterea directă a vie
ții, trăirea proprie a su
biectului, legătura nemij
locită cu realitățile abor
date. înseși concluziile ju
riului etapei finale a în
trecerii converg spre con
semnarea unei afirmări 
viguroase a acestei ramuri 
a mișcării artistice de a- 
matori din țara noastră, cu 
o bună orientare tematică 
a filmelor, de reală valoa
re educativă, axate pc pro
blemele care preocupă co
lectivele de muncă din u- 
zine, fabrici, de pc ogoa
re etc. și realizate la un 
nivel profesional ridicat. 
De altfel, ceea ce a im
presionat la majoritatea 
filmelor prezentate in con-' 
curs a fost, concomitent 
cu orientarea generală și 
problemele de conținut e- 
ducativ, maturitatea pro
fesională, stăpinirea meș
teșugului, a aparaturii de 
filmat, montajului, sonori
zării, a prelucrării pelicu
lei și a celorlalte mijloa
ce specifice care au per
mis transmiterea mesaju
lui cu maximă eficiență 
educativă.

Dorim dc la bun început 
să facem o precizare : fil
mele la care ne vom re
feri, prezentate in con
curs, nu au constituit to
tuși filme „pentru con
curs". Primii lor benefi
ciari au fost colectivele de 
muncă din problematica că
rora s-au inspirat realiza
torii. Proiectate la locul 
de muncă, ele au determi
nat dezbateri vii pe teme 
de producție, pe probleme 
economice de o mare di
versitate, fie că era vorba 
de realizarea sarcinilor de 
plan, de economisirea ma
terialelor și materiilor pri
me, a combustibilului și a 
energiei electrice sau 
grija față de avutul 
ștesc ori disciplina 1

Pa marginea
Concursului

venit, tinere'
(cine-

republican 
rtiștilor amatori

din 
„Poveste 
„Cheia" 

la

Bucu- 
pescă- 

(ambele 
cineclubul 

verifică ro-

vara" (cineclubul casei 
de cultură „V. Alecsandri" 
din Bacău) — o sugestivă 
sinteză în imagini a dru
mului parcurs de clasa 
muncitoare, in frunte cu 
Partidul Comunist, pină la 
împlinirile socialiste ale zi
lelor noastre ; „Culorile pă- 
minlului" (cineclubul cămi
nului cultural din Birca) — 
un poem documentar de o 
mare sensibilitate, ----
transpune 
viziunea 
noscutului pictor popular, 
Ghiță Mitrâchiță, despre 
transformările din ulti
mele decenii in viata 
țărănimii ; „Milionarii" (ci
neclubul „Siderurgistul" 
din Reșița) — un omagiu 
adus oțelarilor cu prilejul 
realizării producției de un 
milion tone de oțel anual ; 
„Tradiții antimonarhice" 
(cineclubul casei de cul
tură a studenților J:_ 
București) — sint 
citeva dintr-un număr mare 
de titluri care ar putea 
alcătui cu succes programe 
de spectacole pentru sălile 
cinematografelor.

Recentul concurs a de
monstrat că foarte mulți 
adepți și-au ciștigat 
ultimul timp reportajul 
nematografic și filmul de 
anchetă. Sint proprii 
neastului amator iscusința 
de a sesiza evenimentele 
de interes major, de a des
coperi noul, dar și inter
venția incisivă pentru des- . 
ființarea unor stări incom
patibile cu societatea noas
tră. Titlurile sint edifica
toare : „Pentru aerul proas
păt al Hunedoarei" (cine
clubul „Siderurgistul" din 
Hunedoara), „Deceniul im-

gustului estetic, pentru for
marea gindirii artistice și, 
apoi, pentru investirea 
creației cu misiunea de 
propagare a unor idei ge
neroase, de largă rezo
nanță socială. Aceasta a 
fost posibil datorită condi
țiilor create, atit in ceea 
ce privește baza materia
lă (aparatură cinematogra
fică, peliculă, instrumente 
de prelucrare a peliculei 
etc.) cit și cadrul organi
zatoric necesar desfășu
rării activității cineclubu- 
rilor. Trebuie să remar
căm, de asemenea, și mo
dul in care, de cele mai 
multe ori, organele 
le ale vieții culturale 
înțeles să stimuleze activi
tatea

Elocvent in 
ne apare felul cum 
elaborat planul tematic al 
filmelor ce se realizează 
anul acesta in județul Dolj 
— unde mișcarea cineama
torilor a luat o puternică 
dezvoltare, cu 23 de cine- 
cluburi — plan multiplicat 
și difuzat in vederea unei 
largi consultări a tuturor 
creatorilor, ca și a oame
nilor muncii cărora li se a- 
dresează filmele. Țihind 
seama de cerințele reale 
ale acestora, creația cine
aștilor amatori s-ă orien
tat spre acele teme și su
biecte care au trezit inte
resul unui mare cerc de 
spectatori, dincolo de sfera 
unui anumit domeniu de 
activitate.

Putem afirma cu temei 
că printre filmele realizate 
de cineaștii amatori sint 
foarte multe acelea carear 
putea vedea lumina ecra
nului la orice cinematograf,

loca- 
au

in acest domeniu, 
acest sens 

fost

„ROMÂNIA-FILM" prezintă filmul francez „RUY BLAS

Programul I

16.00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune In limba germană.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 România de astăzi, România 

de milne. Revistă soclal-po- 
litică TV*. „O pagină de

î de 
ob- 

mun- 
cii. Forța documentului de 
necontestat al imaginii ci
nematografice — in manie-

Dumitru TÎRCO3 
corespondentul „Scinteii'

Trei expoziții
olandeze

în cadrul relațiilor culturale 
prietenești intre orașele Înfrăți
te Satu-Mare si Zulphen (Olan
da), in sălile muzeului județean 
sătmârean s-au deschis 3 expo
ziții — de artă plastică, artă fo
tografică și filatelică — in pre
zența unei delegații a orașului 
Înfrățit olandez. Expoziția de 
ană plastică — evenimentul 
central al acestei triple mani
festări culturale — conține cir
ca 100 de lucrări de grafică, pic
tură, sculptură, gravură, tapise
rie. care atestă o aleasă măies
trie, o mare putere de expre
sivitate. redată cu o gamă de 
mljloaee și tehnici artistic» din
tre cele mai variate. (OcUv 
Grume za).

________ care 
cinematografic 

plastică a cu-

din 
doar

in 
ci-

ci-

A. Danciu SATMARI

CU : Danielle Darrieux și Jean Marais. Regia : Pierre Billon 
Victor Hugo

după drama lui

(Urmare din pa?. I)
aprofundată a implicațiilor princi
piale și practice decurgind din tezele 
de excepțională însemnătate ale pro
iectului de Program privind carac
terizarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, rolul partidului 
și al stalului, precum și evoluția 
națiunii in actuala etapă de dezvol
tare a societății noastre șl In per
spectiva înaintării spre comunism, 
conceDțta partidului nostru cu pri
vire la căile de lărgire a democra
ției socialiste și la procesul de per
fecționare a organizării și condu
cem societății socialiste, aprecie
rile P.C.R. asupra tendințelor de 
durată ce se conturează in rapor
tul de forțe pe plan mondial, ca 
și asupra noilor fenomene politice 
și sociale caracteristice lumii con
temporane, a căilor și formelor de 
trecere la socialism etc.

Aprofundind bogata problematică 
abordată in documentele Congresu
lui, este necesar ca dezbaterile in 
invățămintul politico-ideologic să 
insiste asupra spiritului umanist ce 
caracterizează conținutul acestora, 
să pună in evidență că in centrul 
politicii generale a partidului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și inaintare spre 
comunism se află și se va afla per
manent omul, satisfacerea cerințe
lor sale materiale și spirituale, a- 
firmarea plenară a personalității 
umane.

Desigur, aceste dezbateri nu pot 
fi concepute ca avind un caracter 
general-abstract, expozitiv sau de
clarativ. O asemenea orientare ar 
veni in contradicție cu însuși spi
ritul Programului, cu însăși meni
rea învățămintului — de a-i înar
ma pe oameni pentru acțiune, pen
tru înfăptuirea politicii partidului 
In domeniul lor de activitate. Or, 
pentru aceasta, esențial este ca stu
diul să fie strins legat de viața, de 
realitățile concrete și condițiile spe
cifice din fiecare întreprindere, 
unitate agricolă sau Instituție ; așa 
cum arată experiența, tocmai in

acest fel oamenii sint deprinși să 
gindească in mod creator, să ju
dece și să acționeze cu responsabi
litate sporită, să analizeze aceste 
realități prin prisma politicii par
tidului, să găsească modalitățile 
optime de transpunere a acesteia 
in viață in domeniul respectiv de 
activitate. .

în această ordine dc idei se cuvine 
subliniat că rolul studiului nu este 
numai de a ajuta si stimula 
înțelegerea însemnătății proiecte
lor de documente ale Congre
sului al XI-lea. de a argu
menta necesitatea îndeplinirii sar

evidențierea factorilor principiali 
care stau la baza acestei o- 
rientări, să se stăruie asupra căi- 
lor de realizare a unor ritmuri 
Înalte in unitatea respectivă (tinind 
scama de specificul ramurii, al în
treprinderii). astfel ca toti partlci- 
pantii la discuții să Înțeleasă ce au 
de făcut concret, ce îndatoriri si 
sarcini practice le revin, cum tre
buie să acționeze in secția sau a- 
telierul lor sore a contribui la rea
lizarea obiectivului stabilit de 
partid.

Dat ..... .. .
polarizează în

fiind că telul maior care 
' ‘ prezent eforturile

concepții și comportări străine 
ideologiei și moralei noastre. Iată 
de ce imprimarea unui accentuat 
spirit critic și autocritic discuțiilor 
reprezintă o cerință primordială, 
deopotrivă valabilă in toate orga
nizațiile, in toate colectivele. Și in 
orientarea învățămintului politico- 
ideologic nu trebuie uitat că cel 
mai bun antidot al tendințelor de 
festivism. de prezentare de paradă 
a rezultatelor este de a pune ac
centul pe chestiunile incă nerezol
vate, pe sarcinile care nu au fost 
duse pină la capăt.

Desigur, raportarea tezelor gene-

epopee" — Voluta „Transffi- 
gârflșanul".

20,25 Film artistic „Perla coroa
nei". Producție a studiourilor 
cinematografice poloneze. 
Premieră TV.

22.10 24 de ore.
22,30 închiderea programului.

Programul II*

17,30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17,40 Film artistic „Aria misteri

oasă" — o producție a tele
viziunii din R. P. Ungară. 
Premieră pe tară.

19,15 Cintec pentru școala noastră.

Program Interpretat de corul 
de copil al Radioteleviziunii.

19.30 Telejurnal.
20,00 Biblioteca pentru toți,.
20,45 Moment umoristic : „Mi se 

taie respirația" de Gard Lard- 
ner. Interpretează Rodica ' 
Tapalagă.

20,55 Duet... coregrafic : Ecaterlna 
Maximova și Vladimir Vasl- 
liev.

21.25 Telex.
21.30 Cărți și idei.
22,00 Armonii intime. Capodopere 

ale clasicismului : Cvartetul 
nr. 3 in sol minor, opus 74 
de Haydn. Interpretează cvar
tetul ,,Alban Berg" (Austria).

22.25 închiderea programului.

activei confruntări a părerilor, ast
fel incit, in urma sintetizării expe
rienței si gindirii colective, să se 
aiungă la o temeinică lămurire a 
problemelor, atit sub asoect teore
tic. cit si al sarcinilor practice de- 
cureind din ele. Alături de formele 
..clasice" — lecții, conferințe, expu
neri — este necesară folosirea cit 
mai largă a răspunsurilor la între
bări. a studiului și dezbaterii de 
caz. simpozioanelor, vizitelor de do
cumentare, lărgindu-se continuu 
gama formelor active, dinamice 
ale Invătămintului — cele mal in 
măsură a stimula capacitatea deînsușirea temeinică a documentelor Congresului

clnilor ce decurg din ele. ci de 
a stabili clar, pe baza schimbului 
de opinii prilejuit de analiza exi
gentă a activității organizației de 
partid și a colectivului respectiv, 
concluzii practice, ce trebuie în
treprins efectiv la acel loc de mun
că spre a atinge țelul urmărit, ce 
metode și căi practice de acțiune 
sint mai eficiente, ce experiență 
Înaintată se cuvine generalizată.

Abordind, de pildă, problema 
imperativului de a se accelera 
ritmul dezvoltării economico-so- 
ciale a României, In vederea a- 
jungerii la nivelul* țărilor socialiste 
mai avansata, a apropierii țării 
noastre de statele dezvoltate din 
punct de vedere Industrial, discu
țiile in cadrul diferitelor forme de 
invățămlnt nu ar putea să se re
ducă doar la considerații privitoare 
la importanța principială a unor 
ritmuri înalte ale dezvoltării eco
nomice sau la modalitățile atinge
rii lor pe ansamblul economiei na
ționale. Esențial est^, ca, după

întregului popor este Îndeplinirea 
Înainte de termen a cincinalului, 
se impune ca in centrul dezbateri
lor să se situeze modul de rezol
vare 
cum 
tatii

probleme 
productivi

ty*. uvbto.. reducerea
' prețului de cost, a cheltuielilor ma

teriale,. îmbunătățirea calității pro
duselor, ridicarea nivelului tehnic 
și perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație, realizarea la timp a in
vestițiilor. In același timp, trebuie 
ținut scama de faptul că diferite 
aspecte de care depinde creșterea 
continuă a eficienței economice nu 
au toate aceeași pondere pretutindeni, ceea ce impune o tratare a 
lor diferențiată, în raport cu spe
cificul fiecărei unități, al fiecărui 
loc do muncă.

Rodnicia studiului politico-ideo
logic depinde In măsură hotăritoa- 
re de caracterul combativ al lec
țiilor șl scmlnarlilor, de intransi
gența cu care se ia poziție față de 
neajunsuri și deficiențe, față de

a unor asemenea 
sint creșterea 
muncit sociale.

rale la realitățile vii, la preocu
pările și activitatea de zi cu zi a 
colectivului respectiv nu trebuie să 
ducă la un practicism ingust. Speci
fic invătămintului politico-ideologic 
și economic este abordarea aspec
telor activității concrete într-o per
spectivă principială, teoretică — un 
model strălucit fiind in această 
privință însesi documentele Con
gresului sunuse acum dezbaterii.

Spiritul viu, creator In aborda
rea problemelor de conținut ale in
vățămîntului trebuie să se îmbine 
ru spiritul viu, creator în metodica 
desfășurării studiului. Cum ar pu
tea insă răspundo acestei cerințe 
cursurile dominate de monolqgurlle 
nesfirsite ale unor propagandiști 
care cred că se pot dispensa de 
schimbul de opinii sau seminarlile 
In care discuțiile sint Încorsetate 
intr-o schemă rutinieră ? învăță- 
mintul nu trebuie să se reducă la 
prelegeri „de la catedră" : fiecare 
lecție si seminar să prileiulască o 
dezbatere vie. aprofundată, pe baza

anallză și interpretare a cursanți- 
lor. In ultimii ani, experiența mul
tor organizații de partid a validat 
rolul planșelor cu diagrame, tabe
le, grafice, hărților, diafilmelor și 
diapozitivelor ca prețios material 
didactic auxiliar, izbutind — atunci 
cind sint bine folosite — să con
tribuie la sporirea atractivitățil și 
accesibilității studiului ideologic. 
Pregătind asemenea materiale, ca
binetele do sîiinte sociale vor tre
bui să dea o atentie deosebită Dre- 
zentării realităților economico-so- 
ciale in evoluția lor. comparării 
prezentului cu trecutul si cu viito
rul. astfel de comparații avind În
totdeauna o mare forță de convin
gere. Va fi, de asemenea, utilă fo
losirea largă a materialelor difu
zate de Dresă si radioteleviziune In 
sprijinul cursantilor si al propa
gandiștilor.

Este de datoria organizațiilor de 
partid să pună integral in valoare 
cadrul propice pe care 11 asigură 
propagandei de partid dezbaterea

a 4 din cele 9 teme din progra
mul invătămintului politico-ideo
logic in adunările generaio deschi
se ale comuniștilor. Temeinica pre
gătire a acestor adunări, anunțin- 
du-se din timp tema și materialul 
bibliografic, atenția acordată abor
dării problemelor teoretice in strin- 
să legătură cu sarcinile concrete, 
vor determina amplificarea forței 
de inriurire a invătămintului poli
tico-ideologic si economic, sporirea 
contribuției acestuia la îmbunătă
țirea activității economico-sociale 
in unitatea respectivă.

Experiența arată că factorul ho- 
tărilor pentru buna desfășurare a 
tuturor formelor învățămintului de 
partid este exigenta lor îndruma
re de către organele și organizați
ile de partid. Eliminind cu hotărî- 
te orice manifestări de formalism 
si superficialitate, care se mai con
stată uneori, ele sint chemate să 
puriă accentul nu pe numărul ma
nifestărilor, pe latura cantitativă, 
ci mai ales pc aspectele de conți
nut, pe calitatea și eficiența învă
țămintului. Aceasta înseamnă gri
jă de zi cu zi pentru îndrumarea 
cursurilor, ca și pentru pregătirea 
propagandiștilor, analizarea perio
dică a activității ideologice, astfel 
incit să poată fi adoptate operativ 
măsuri de perfecționare. Mai mult 
decit oricind. ca o cerință de- 
curgînd din calitatea lor de mili
tant! politici, se impune participa
rea activă a cadrelor de partid și 
de stat la activitatea propagandis
tică.

Nu Încape Îndoială că sporirea 
eficienței și forței de inriurirq a 
Învățămintului politico-ideologic și 
economic de masă se va reflecta 
in dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, in mobilizarea 
și mai intensă a eforturilor crea
toare ale întregului popor pentru 
înfăptuirea prevederilor documen
telor ce vor fi adoptate de Congre
sul al XI-lea al P.C.R., nentru ob
ținerea de noi victorii In făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si edificarea comunis
mului in România.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
SecrcUir .ycneral al Partidului Comunist Rotnân, 

T-reședințele Republicii Socialite România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Frtm-minisfru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tc»var&$l.
Primiți mulțumiri? noastre s ncere pentru feilcitArile cordiale pe 

care ni le-ați adresat nouă $j întregului ponor cehoslovac, in numele 
Partidului Com. n st 1. * nur., al Consiliului de Stat, al Guvernului Re- 
pv-blicii Social sie RomAma. r,1 poporului român $i al dv. personal, cu 
©caria celei dc a 30-a airversâri a Insurecției Naționale Slovace.

Sintem ccnvinșl. la fel ca si dv.. că relațiile tradiționale de prlc- 
ten’e rr.sțc-«r i «-î colaborare d nfre țările noastre sc vor dezvolta ne- 
trcețat în domcniuc. spre binele popoarelor noastre, in Interesul 
j'.lL*^'r:'cr ■cc'C‘ h1.?!c. al cauzei păcii și socialismului in întreaga

GUSTAV HUSAK LUSOMIR STROUGAL
Srcre'y c'n"?' nî CorniPreședintele Guvernului Republicii 
Central al Fariidului Comunist Sociiltste Cehoslovace

d-n Cehoslovacia f in numele președintelui Republicii

La Clubul petroliștilor din Tirgoviște

ADUNARE CONSAEEATA CEHI DE-A 25-A ANIVERSĂRI

Joi după-amiară. Clubul petroliș
tilor din Tirgovtș'c a găzduit o a- 
durare festivă consacrată cel’j dn-a 
25-a aniversar; o proclamării Repu- 
blicii Populare Chineze,

La adunare au luit parte I^n S’ă- 
re<-’j, membru supleant al Comite- 
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., repre
zentanți ai organelor locale de nar- 
1 d și de stat, numeroși oameni ai 
mun-rii din loeaiita'e. Au participat 
membri ai Ambasadei R.P. Chineze 
la București.

Luind cuvintul Constantin Tzitze- 
c'is. directorul întreprinderii de ut - 
laj petrolier, a arătat Ci. alături de 
poporul român, colectivul acelei 
unități nutrește sentimente de sin
ceră prietenie, de admirație si sim
patie fată de marele popor chinez, 
urmărește îndeaproape succesele sale 
fi se bucură din toată inima de im-

vremea
Teri In țară : Vremea a fost instabi

lă in Moldova. Bărăgan șl Dobrogea, 
unde cerul s-a acoperit treptat Și au 
căzut ploi temporare și cu caracter de 
aversă, insolite pe alocuri și de des
cărcări electrice. Plot izolate s-au mai 
semnalat In Maramureș și In estul 
Transilvaniei. Tn celelalte regiuni, ce
rul a fost schimbător, mai mult no- 
ros. Iar după-amiaza a început cin 
nou să plouă in Banat. Oltenia, sudul 
Crisanei șt sud-vestul Munteniei. La 
vârful Tartu a nins. Vintul a suflat 
moderat, cu unele intensificări In Mol
dova, în Deltă și în zona de munte. 
Temperatura aerului a continual să 
s'-.iă, osci'ind la ora 14 intre 12 gra
de la Ocna Șugatag, Avrărneni și Do-
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Succes ds prestigiu al sportului nostru 
la campionatele mondiale de tir 

pan luga, msdaîie da aur in proba de pistol calibru mare
ZURICH 26 (Agerprcs). — Sporti- 

wd român Dan luga a repurtat un 
succes remarcabil la campionatele 
mondiale de tir de la Than (Elve
ția). reușind să cucerească medalia 
de aur in proba de pistol calibru 
mare. Situat pe locul 4 după prima 
manșă. Dan luga a tras excelent in 
ziua a doua a concursului și a tota
lizat in final 591 puncte, la fel cu 
americanul Frank Higginsson și 
cehoslovacul Hynek Hromada. A ur
mat un baraj intre cei trei trăgători 
pentru desemnarea campionului 
mondial. luga s-a dovedit mai precis, 
obținind in cels două serii 149 și 145 
puncte, rezultat care i-a adus locul 
intii și titlul de campion al lumii. 
Frank Higginsson (S.U.A.). cu serii 
de 149 Șl 144 puncte, s-a clasat pe 
locul doi. iar Hromada (118 puncte 
In prima serie) a ocupat locul trei.

Dan luga, in virstă de 29 de ani.

IERI LA HANDBAL

Victorii scontate, dar meciurile 
au fost, in general, echilibrate
Deși la concurentă, cele două cu

plaje- handbalistice de ieri din Ca
pitală (etapa a Vl-a a campionate
lor diviziei A) au atras un număr 
nur dc spectatori. Tribunele puteau 
fi. totuși, ceva mai aglomerate 
lr. E-ineral calitatea disputelor a fost 
ridicată. Dar se constată că echipe
le organizatoare sint, in continuare, 
puțin interesate de publicitatea ne
cesară a meciurilor respective. Am 
mai dus Si cu alte prilejuri între
barea : ..De ce la terenurile de 
handbal nu există nici un afiș care 
să anunțe in mod vizibil și atractiv 
programul meciurilor

La stadionul „Tineretului", specta
torii si specialiștii interesați au pu
tut asista la dispute de bună valoa
re. cu numeroase faze si soluri spec
taculoase. în principal, asemenea a- 
tribute a avut meciul feminin 
I.E.F.S.—Universitatea Iași. Campi
oanele nu si-au pus initial proble
ma victorieL Au cistigat. de altfel, 
la cinci puncte diferență (29—15). 
Trebuie arătat, totuși că. in ciuda 
handicapului de experiență si de pre
gătire ce l-au avut de suportat, hand
balistele din Iași — promovate in 
acest an in divizia A — au jucat cu 
mult curai, simplu si eficace. In Pri
ma rennză au condus aproape per
manent. uneori ia diferență de 3—4 
puncte. ceia ce. fără îndoială, a în
semnat o veritabilă surpriză. Cam
pioanele si-au asigurat victoria (dună 

-ce La pauză scorul fusese egal : 7 7) 
l.n jumătatea a doua a partidei, ci nd. 
pare-se. adversarele au resimt it obo
seala eforturilor depuse. Oricum, fără 
a scădea meritele Învingătoarelor 
(ieri cam nervoase st abuzincț, de 
faulturi), merită subliniat faptul că 
tinerele sportive din Iași au lăsat o 

portantcle realizări obtinuto sub 
c.viducerca Partidului Comunist Chi- 
r-*z in construcția noii societăți. Vor- 
b-torul a amintit de colaborarea 
frățească dintre constructorii de uti
lai petrol.er din Tirgoviște și cei 
din R.P. Chineză.

In cuvintul său. ambasadorul R P. 
Chineze la București. Li Tin-ciuan, 
a exprimat sentimente do stimă și 
respect fată de realizările doblndite 
de poporul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român in cnn- 
sTucția societății socialiste multila
teral dezvoltate. Vorbitorul a evocat 
Însemnătatea deosebită a vizitei to
varășului Nicolae Ceauș eseu în Re
publica Populară Chineză și a con- 
vnrbiri'.or avute cu președintele Mao 
Tzedun pentru dezvoltarea relații
lor de prietenie dintre partidele și 
popoarele celor două țâri.

(Agerpres)

rohoi și 23 de grade la Sf. Gheorghe— 
Deltă. In București : Vremea a fost 
instabilă și s-a răcit. Cerul a fost va
riabil. Vintul a suflat potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 septembrie. Ia țară : Vremea 
va fi răcoroasă. In prima parte a in
tervalului. apoi se va încălzi ușor. Ce
rul va fi variabil, cu lnnorări mal ac
centuate la început, in estul țării, unde 
vor cădea ploi care vor avea si ca
racter o’e aversă. în rest, ploi locale. 
Vintul va orezenta intensificări de 
scurtă durată in prima zi. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
3 și 13 grade, izolat mai coborite in 
depresiuni, iar maximele intre 12 și 
22 de grade, local mal ridicate. Tn zona 
de munte se va semnala lapovițâ și 
ninsoare. în București : Vremea se 
menține răcoroasă. Cerul va fi varia
bil. mai mult noros, la Începutul in
tervalului. Temporar ploaie. Vini mo
derat. Temperatura In creștere ușoară. 
In a doua parte a intervalului.

membru al clubului Dinamo, inginer 
da profesie, și-a confirmat astfel va
loarea sa pe plan mondial, după ce 
in anul 1972 la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen obținuse medalia de ar
gint in proba de pistol liber.

Strălucitul succes al lui Dan luga 
încununează frumoasele rezultate 
realizate și in zilele precedente de 
sportivii noștri la actualele campio
nate mondiale : medalii de argint (la 
pistol cu aer comprimat) prin Ani- 
șoara Matei și Corneliu Ion și me
dalia de bronz (la pistol viteză oe 
e'hioe) prin M. Stan. C. Ion. M. Roș
ea și V. Atanasiu.

★
Proba feminină de pistol standard, 

încheiată, de asemenea, ieri, a reve
nit sovieticei Nina Stoliarova cu 586 
puncte, urmată de Galina Jarkova 
(583 p). Anișoara Matei s-a clasat pe 
locul 7 cu 575 puncte.

foarte frumoasă impresie. Meciul din 
deschiderea cuplajului, presupunindo 
luptă intre două echipe de valori 
mult diferite, s-a încheiat cu o vic
torie. de asemenea, scontată : Uni
versitatea București—Mureșul Tg. 
Mureș 19—9.

Cuplajul masculin de pe terenul 
„Steaua" a prilejuit echipelor favo
rite (Steaua si Dinamo București) 
noi victorii, insă replica primită — 
d si era vorba de formații cu nu
meroși jucători tineri, cu stagii com- 
petiționale relativ mici — a fost des
tul de serioasă. Antrenorul federal 
Nicolae Nedef este de părere că atit 
Universitatea Cluj (învinsă de dina- 
moviști cu 18—10. la pauză 8—5). ciț 
mai ales Universitatea București 
(care a pierdut in fața campionilor 
cu 16—13. la pauză 9—5) sint in evi
dent progres. Referindu-se la jucă
torii fruntași ce au evoluat In cupla
jul de la „Steaua", el a amintit, in
tre alții, pe portarii Penu si Dincă 
(foarte siguri), pe Birtalan (a cărui 
formă creste permanent). Nu i-a 
plăcut însă faptul că. foarte adesea, 
chiar si jucătorii cei mai experimen
tați au ratat, cu seninătate, situații 
clare de gol. Pe de altă parte, dina- 
moviștii mizează aproape exclusiv pe 
forța de aruncare de pe semicerc, 
suturile de la 9 m fiind o raritate.

I. DUM1TR1U

Alte rezultate : feminin : Universi
tatea Timișoara — Confecția 11—4, 
Textila Buhusi — Constructorul Ti
mișoara 11—11. Voința Odorhei — 
Sparta Mediaș 9—3 : masculin : Di
namo Brașov — Carom 22—17. Uni- 
'.•«■•rritatea Craiova — C.S.U. Galați 
10—9. Politehnica Timișoara — Inde
pendenta Sibiu 12—8.

Primire la 
primul ministru 
al guvernului

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manca 
Mânescu. a primit, joi. in vizită pro
tocolară de prezentare pe Robert 
Fnrkc Cameron, ambasadorul Cana’ 
doi la București.

(Agerprcs)

Tn cadrul colaborării dintre comi
siile naționale pentru UNESCO 
din Republica Socialistă România și 
Republica Franceză, in perioada 
23—26 septembrie 1974 a avut loc 
La București prima reuniune asupra 
manualelor de istorie editate in cele 
două țări. Delegația română a fost 
condusă dc acad. Ștefan Pascu, rec
torul Universității „Babeș Bolyai" din 
Cluj, iar cea franceză de Louis Fran
cois, inspector general onorar al In
strucțiunii publice, vicepreședinte al 
Comisiei franceze pentru UNESCO. 
Comisia națională română a fost 
reprezentată de secretarul general al 
acesteia, prof. Ion Drăgan.

Cele două delegații au inchelat un 
protocol privind îmbunătățirea pre
zentării reciproce a istoriei popoare
lor român și francez in manualele 
școlare.

Joi la amiază, participant! la re
uniune au fost primiți de Paul 
Niculescu-Mizil. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educației și 
invâțămintului.

★
Joi după-amiază s-a înapoiat In 

Capitală delegația P.C.R., formată 
din tovarășii Gheorghe Neeula, 
membru al C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Stancu. șef de sector la C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii, a făcut o vizită de prietenie 
in Republica Populară Congo.

Ia sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de to
varășul Mihai Marinescu, membru 
al C.C. ai P.C.R., de activiști de 
partid.

★
Joi a pleca* la Tokio delegația 

Grupului român din Uniunea Inter
parlamentară, care va participa la 
lucrările celei de-a 61-a Conferințe 
Interparlamentare. Delegația este 
alcătuită din deputății Corneliu Mă- 
nescu. președintele grupului. Ion 
Mărgineanu. secretar. Ștefan Voicu, 
Titus Popovici și Mircea Angelescu, 
membri ai grupului.

★
Vasile Gliga, adjunct al ministru

lui afacerilor externe, a primit, ioi, 
pe Ryoko Ishikawa, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Japoniei în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

F0TBAL Comentarii despre jocul 
viitorilor adversari ai echipei României

Comentind meciul Spania—Dane
marca, din cadrul grupei a IV-a a 
campionatului european de fotbal 
interțâri, corespondenții agențiilor de 
presă subliniază comportarea bună a 
cedor două echipe. Spaniolii au avut 
o primă repr'ză excelentă, in care 
au dominat jocul printr-un fotbal 
de finețe tehnică și un ritm foarte 
rapid. Scorul l-a deschis Claramunt, 
in minutul 28, dintr-o lovitură de 
la 11 m. După cinci minute. Roberto 
Martinez a înscris al doilea gol și, 
pină la sfirșitul reprizei, atacanții 
spanioli au avut alte citeva ocazii 
favorabile, pe care insă le-au ratat. 
Imediat după reluarea jocului, in 
minutul 47. extrema dreaptă a for
mației daneze, Christen Nygaard, a

în cîteva rînduri
Campionatul republican de penta

tlon modern s-a încheiat ieri cu vic
toria lui Dumitru Spirlea (Olimpia 
București), care a obținut după cele 
5 probe ale întrecerii 5 408 puncte. 
Pe echipe, titlul de campioană a re
venit formației Universitatea Timi
soara (15 449 puncte). Ultima probă 
a competiției, crosul, a fost ciștigată 
de studentul timișorean Iuliu Galo- 
vici, cu 1 283 puncte.

Campionatele mondiale dc haltere 
au continuat la Manila cu întrece
rile la categoria mijlocie. Pe Drimul 
loc s-a clasat bulgarul T. Stoicev. cu 
performanța de 350 kg la totalul ce
lor două stiluri. Favoritul acestei 
categorii. V. Rijenkov (U.R.S.S.), 
cistigător la stilul ..smuls" cu per
formanta de 160 kg. a suferit o rup
tură de ligamente în timpul unei 
tentative suplimentare de doborire a 
recordului mondial și nu a mal pu
tut continua concursul

In prima zi a turneului interna
țional feminin de baschet de la Plov
div, echipa Spartak Moscova a În
vins cu scorul de 73—43 (38—32) se
lecționata studențească locală. Echi
pa I.E.F.S. București a intilnit 
formația poloneză Wisla Cracovia, 
victoria - revenind cu scorul de 53—43 
(27—20) baschetbalistelor poloneze.

Partidele disputate in ziua a doua 
a „Cupei Mării Baltice" la handbal 
masculin, competiție care se desfă
șoară in aceste zile la Katovice, 
s-au Încheiat cu următoarele rezul
tate : R- F. Germania—Polonia (I) 
19—18 (9—10) ; U.R.S.S.—Polonia (II) 
15—14 (7—9) ; R. D. Germană— Sue
dia 22—18 (12—9).

Cea de-a clncea partidă a meciu
lui de șah dintre marii maeștri Vik
tor Korcinoi și Anatoli Karpov s-a 
Încheiat remiză la mutarea a 68-a. 
Scorul este in continuare favorabil 
lui Karpov cu 3—2.

Astăzi, in sala „Maracanazinho" 
(cu o capacitate de 20 000 de locuri) 
din Rio de Janeiro se va disputa 
primul meci din seria celor patru 
între selecționatele masculine de 
baschet ale Europei |j AmericiL

Lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze DIN ȚĂRILE SOCIĂUSTE

La București au început joi lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ
no-francezo do cooperare economică, 
ș.ilnțificft șl tehnică. In alocuțiunile 
rostite la ședința de deschidere a 
lucrărilor. Gheorghc Răduloscu, vice- 
prlm-mlnistru al guvernului, pre
ședintele părții române, șl Norbert 
Sogard, secretar do stat la comerțul 
exterior, președintele părții franceze 
in comisie, și-au exprimat satis
facția pentru cursul favorabil al dez

Cronica z îl e i
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc, la 26 septembrie, semna
rea programului de schimburi in do
meniile culturii, invățămintului și 
științei pe anii 1975—1976, intre Ro
mânia și Finlanda.

Documentul a fost semnat de Va
sile Ileasa. directorul Direcției de re
lații externe din Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, și Kalervo 
Slikala, directorul Departamentului 
do relații -externe al Ministerului E- 
ducației și Culturii din Finlanda. 
Tratativele pe care le-am purtat 
— a spus oaspetele — s-au desfășu
rat in foarte bune condiții și apreci
em încheierea acestui protocol ca un 
pas important in evoluția schimbu
rilor culturale dintre cele două țări. 
La baza lor stă voința conducerilor 
statelor noastre de a stringe Și dez
volta relațiile bilaterale pe diverse 
planurr. Acum am convenit asupra 
amplificării schimburilor dc bursieri, 
cercetători, profesori, artiști și alți 
oameni de cultură, asupra schimbu
rilor de formații artistice și expozi
ții. Cel mai de seamă rezultat al 
tratativelor il consider hotărirea 
noastră comună de a inființa, ince- 
pind cu anul universitar 1975—1976, 
un lectorat de limba și literatura ro
mână la Turku și unul de limbă și 
literatură finlandeză la Cluj. Roma
nia este bine cunoscută și apreciam 
in țara noastră și datorită strădanii
lor și activității pe care o desfășoară 
Asociația de prietenie Finlanda—Ro
mânia. Totodată, înființarea Asocia
ției de prietenie România—Finlanda 
a făcut posibilă mai buna cunoaștere 
a realizărilor țării noastre de către 
poporul român.

La festivitatea semnării programu
lui au participat Dumitru Ghișe. vi
cepreședinte al C.C.E.S., Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, alte persoane oficiale. 
Au fost prezenți, de asemenea. Mar
tin Pentti Suomela, ambasadorul 
Finlandei la București, și membri 
ai ambasadei.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara o delegație a Comitetului spa
niol al păcii, formată din Marcos 
Ana. membru a.l conducerii Comite
tului de informare și solidaritate cu 
Spania, și Angel Dominguez, secre
tar al Comitetului spaniol al păcii.

Oaspeții au avut convorbiri la 
Comitetul national pentru apărarea 

redus handicapul, transformed o lo
vitură de la 11 m. Din acest moment, 
echipa daneză stăpinește jocul și 
lansează o veritabilă ofensivă la 
poarta lui Iribar, care va rezolva 
insă multe situații critice, afirmin- 
du-se, după opinia corespondentului 
agenției ..Associated Press", ca ju
cătorul cel mai bun al meciului. Din 
minutul 68, echipa Spaniei rămine 
in 10 jucători, in urma eliminării de 
pe teren a lui Claramunt, pentru 
proteste repetate la deciziile arbitru
lui irlandez John Carpenter. Echipa 
Spaniei a făcut un joc de ansamblu 
foarte bun, s-a arătat in progres 
față de evoluțiile anterioare și se 
anunță ca una din favoritele grupei 
a IV-a, notează corespondentul a- 
genției „United Press". Din echipa 
Danemarcei cei mai buni jucători au 
fost H. Jensen și A. Simonsen, care 
activează la formația vest-germană 
Borussia Moenchengladbach.

★

La Diisseldorf. in prezenta a peste 
30 000 de spectatori, s-a disputat 
meciul retur dintre echipa locală 
Fortuna și formația italiană A.C. To
rino, contind pentru „Cupa U.E.F.A.". 
Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 3—1 (2—1). în primul joc. 
scorul fusese egal : 1—1. Fotbaliștii 
vest-germani au obținut calificarea 
pentru turul II al competiției.

SALBA ENERGETICĂ A SEBEȘULUI
(Urmare din pag. I)
unde riul Sebeș va 
avea noua sa conflu
ență cu Mureșul, se 
vor înșirui ca o salbă 
mai multe microcen- 
trale.

Termenul de punere 
In funcțiune a celor 
două hidrocentrale de 
cile 150 MW este 1973 
—1979. Constructorii 
sint hotărlți insă să-1 
devanseze — si și-au 
exprimat ferm această 
hotărire cu prilejul 
dezbaterii documente
lor Congresului al 
XI-lea, concomitent cu 
alte angajamente, ca 
depășirea planului pro
ducției globale cu mai 
mult de 5 000 000 lei. 
creșterea productivită
ții muncii peste cea 
planificată, mărirea vi
tezei de avansament fla 
bara iul Oașa. de pildă. 
6e vor realiza peste 
plan 10 000 mc exca- 
vatii).

Comitetul de partid 
al grupului de șan
tiere si comitetul 
oamenilor muncii, cu 
sprijinul biroului Co

mitetului județean de 
partid Alba, se stră
duiesc să soluționeze 
'u succes problemele 
complexe care se ri
dică in fața construc
torilor acestei gran
dioase lucrări. Se cu
vine subliniată pre
ocuparea pentru o 
bună aprovizionare a 
locurilor de muncă și 
pentru dotarea cu uti
laje de inaltă tehnici
tate. Pentru mărirea 
avansamentelor la ga
leriile de profil mare 
(accesele In hidrocen
trale), grupul de șan
tiere a fost' dotat cu 
două instalații de 
perforare tiD ..Jum
bo". care, folosite cu 
pricepere, au dus la o 
sporire de 3—4 ori a 
avansamentelor.

Ca o imoortantă 
forță mobilizatoare se 
afirmă întrecerea din
tre șantiere și brigăzi. 
Chemarea brigăzii con
duse de Ion Andreica 
de la Șantierul Ne- 
deiu, care depășește 
lună de lună planul 
de înaintare a gale
riei cu 10—15 ml. a

voltării pe diverse planuri a rela
țiilor româno-franceze.

In cadrul lucrărilor, delegațiile fi
nalizează modul cum sint traduse 
in viață prevederile sesiunii pre
cedente. identificarea de noi căi și 
mijloace pentru dezvoltarea și diver
sificarea cooperării industriale, știin
țifice și tehnice dintre cele două 
țări și pe torțe piețe.

Participă Constantin Flitan, amba
sadorul României la Paris. șl 
Francis Ix'VAsseur, ambasadorul 
Franței la București. (Agerprcs) 

păcii, la Comitelui foștilor luptători 
antifasciști, au vizitat obiective e- 
canomice și social-culturalc din Ca
pitală și din județul Constanta.

Membrii delegației au părăsit Joi 
Capitala, indreptindu-se spre patrie.

★
La Casa de cultură a studenților 

din București, tineri chilieni rezi
dent! in țara noastră au organizat 
o seară dedicată lui Pablo Neruda, 
la care au participat, ca Invitați ai 
lor, și tineri din Capitală.

Tinerii chilieni au prezentat un 
montaj literar inspirat din creația 
marelui poet militant, in ale cărui 
versuri iși găsesc expresie, cu o 
tulburătoare forță, aspirațiile de 
dreptate socială și de libertate ale 
poporului său. Au produs o puter
nică emoție versurile pe care Ne
ruda le-a consacrat României noi, 
socialiste.

Marian Dinu, vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Centrul uni
versitar București, a adus un vi
brant omagiu memoriei lui Pablo 
Neruda, a cărui operă este strins 
legată de destinul poporului său, de 
idealurile de libertate și progres 
social.

★
Alături de „personala1* sculptoru

lui Constantin Lucaci, deschisă re
cent la Dalles, tot aici este găzduită, 
incepind de joi, expoziția retro
spectivă a pictorului și graficianului 
Ștefan Szdnyi. Din creația artistu
lui, dispărut din viață in urmă cu 
cițiva ani, au fost selecționate aproa
pe 150 de lucrări provenind din pa
trimoniul unor muzee și din co
lecții particulare. După cum arăta la 
vernisaj criticul de artă Amelia 
Pavel, Ștefan Szonyl a fost înainte 
de orice un artist cu un crez re
voluționar, angajat pe una din căile 
de acces ale artei spre publicul 
larg : arta cu caracter monumental. 
Operele expuse, printre care „Aratul 
greu" din ciclul „Răscoale țărănești", 
...Flutașii", „Tipografie ilegală", „E- 
caterina Varga", „Grivița 1933", „In- 
mormintarea partizanului", „Sudo
rul". „Nu vă uităm", definesc preg
nant personalitatea pictorului. în 
același timp, schițele, gravurile — 
întreaga creație de grafician a lui 
Szonyi — îl recomandă ca un exce
lent desenator si un fin observator.

(Agerprcs)

ACTUALITATEA 
LA TENIS

După turneul de la Los Angeles, 
In clasamentul Marelui premiu al 
Federației internaționale de tenis, pe 
primul loc a trecut Jimmy Connors 
(S.U.A.) cu 528 puncte, urmat in 
ordine de Guillermo Vilas (Argenti
na) — 495 puncte, Bjorn Borg (Sue^ 
dia) — 449 puncte, Manuel Orantes 
(Spania) — 412 puncte, Stan Smith 
(S.U.A.) — 395 puncte, Ilie Năstase 
(România) — 335 puncte. Harold Sa- 
lamon (S.U.A.) — 305 puncte, Alek
sandr Metreveli (U.R.S.S.) — 254 
puncte, Marty Riessen (S.U.A.) — 250 
puncte. După cum se știe, primii opt 
clasați la sfirșitul sezonului de 
toamnă vor participa in luna de
cembrie la Turneul campionilor, 
programat in orașul australian 
Sydney.

★
în cadrul turneului internațional 

de tenis de la San Francisco, princi
palii favoriți au obținut victorii 
scontate : jucătorul american Stan 
Smith l-a intrecut cu 6—4, 6—4 pe 
compatriotul său John Halladay, iar 
Arthur Ashe (S.U.A.) a dispus cu 
6—1. 6—2 de Jeff Borowiak (S.U.A.).

Alte rezultate : GerUlaitis (S.U.A.)
— Roche (Australia) 6—4, 7—6 Pa- 
sarell (S.U.A.) — Loyo Mayo (Mexic) 1 
1—6. 6-2, 6-2 ; Fassbender (R.F. 
Germania) — Coombes (Australia) 
4—6, 6—2, 6—3 ; Emerson (Australia)
— Hagey (S.U.A.) 6—4, 6—4.

avut un puternic ecou 
pe toate șantierele, de- 
terminind asumarea 
unor remarcabile an
gajamente. Și. desigur, 
important este că a- 
cestea se transformă, 
pe zi ce trece, in fap
te. în acest fel, gru
pul de șantiere a reu
șit să raporteze reali
zarea planului pe pri
mul semestru al aces
tui an cu 104.8 la sută 
la producția globală și 
să realizeze o econo
mie la prețul de cost 
de. o jumătate de mi
lion lei, pe primele 8 
luni ale anului planul 
producției globale fiind 
realizat In prODorție 
de peste 107 Ia sută.

...Prin hărnicia con
structorilor, prin ela
nul șl — se poate 
spune, fără exagerare 
— vitejia lor in mun
că, nu peste mult 
timp aici, ca și ce 
Bistrița, pe Argeș sau 
Lotru, frumusețile na
turii se vor Întregi și 
îmbina armonios cu 
creația omului, în- 
tr-unul din noile pei
saje socialiste ale pa
triei.

R, D. GERMANĂMagistralele acvatice
Peste puțin timp sc 

vor împlini 25 de ani 
dc la întemeierea Re
publicii Democrate 
(ermane. Acești 25 
dc ani au marcat o 
perioadă de Intensă 
activitate creatoare do 
edificare a societății 
socialiste — încununa
tă cu realizări dc sea
mă pe care poporul 
român prieten le-a 
privit întotdeauna ș! 
Ic privește cu bucurie 
și satisfacție.

Pe numeroasele po
duri de granit sau 
metalice ale SprOei, 
trecătorii se opresc a- 
desea pentru a privi 
alunecarea coloanelor 
de nave ne anele riu- 
lul. Deși e vorba de un 
fapt obișnuit, care se 
petrece zi de zi. după 
orare prestabilite, im
perceptibila legănare 
a navelor De apele 
verzui aduce întot
deauna o notă de 
romantism, de liniște 
in ambianța tumul
tuoasă dominată de 
ritmul trepidant al 
vieții moderne. încăr
căturile navelor — 
cărbune, minereu, ci
ment — capătă in ochii 
spectatorilor ocazio
nali o anume aureolă 
de poezie. S-ar putea 
ca aceste căi șl mij
loace do transport să 
pară demodate as
tăzi, cind ele sint 
survolate de mari na
ve aeriene, cind pa
ralel aleargă trenuri 
electrice de mărfuri cu 
viteze de accelerat, 
care țin tovărășie va
selor preț de numai 
citeva clipe, cind auto
camioanele trec cu o 
anumită aroganță pes
te podurile pe sub 
care plutesc navele 
fluviale. Dar din 
calculele mereu ve
rificate și comparate 
ale economiștilor, 
transportul pe căile 
de apă se dovedește 
mult mai economic 
decît cel feroviar și 
rutier. De pildă, pen
tru transportul unc-i 
tone de minereu de 
fier intre Eisenhutten
stadt și Magdeburg, 
tariful feroviar pre
vede 17,24 mărci, in 
timp ce transportul 
pe apă pentru aceeași 
cantitate costă 10,36 
mărci.

Rețeaua navigabilă 
internă a R. D. Ger
mane leagă între ele 
cele mai importante 
regiuni industriale ale 
țării și cuprinde . in 
sistemul ei și zonele 
de coastă cu prin
cipalele porturi mari
time, Rostock și Stral

sund. Cel mal Impor
tant port fluvial este 
orașul Magdeburg de 
pe Elba. Bucurindu-se 
de o așezare favo
rabilă, el este legat 
printr-un sistem de 
canale cu celelalte 
principale căi navi
gabile ale țării — 
Saale, Havel și Oder, 
ceea ce face posibilă 
realizarea unui larg 
trafic de mărfuri, pro
venite atit din țară 
cit și de peste hotare, 
în cadrul acestei rețe
le, portul Magdebur- 
gulul și-a dobindit de 
multă vreme faima, 
în prezent, aici sint 
transbordate anual 3,3 
milioane tone de bu
nuri ; aproximativ

CORESPONDENȚA 
DIN BERLIN

6 000 de nave din 
R.D.G., Cehoslovacia, 
Polonia, R.F.G., Olan
da și alte țări stațio
nează in fiecare an in 
rada portului pentru a 
încărca și descărca 
mărfuri. Printre prin
cipalele porturi flu
viale ale țării sc nu
mără acelea din Ber
lin, Potsdam, Dresda, 
Meissen, Branden
burg, Frankfurt pe 
Oder. Există șl nu
meroase porturi uzi
nale, prin care se 
aprovizionează unități 
economice de impor
tantă națională, ca, 
de pildă, termocen
trala Klingenberg din 
Berlin sau Combina

tul metalurgic Ost 
în timp ce pe Elba 

și Oder se navighează 
„normal", pe celelalte 
cursuri de apă și pe 
canalele adiacente sint 
folosite peste o sută 
de ecluze, care fac po
sibilă depășirea ob
stacolelor naturale din 
calea navelor. în
deobște. pe aceste din 
urmă căi se circulă al
ternativ, numai in cite 
un singur sens. Dacă, 
de pildă, un vas na
vighează pe canalul 
dinspre Oder către 
Spreea (unul din tra
seele cu cel mai mare 
trafic), atunci el tre
buie să „urce" 8,50 
metri prin ecluze
le Wernsdorf. FUrsten- 
walde, Kersdorf, in 
timp ce de la Eisen
huttenstadt spre Oder 
vasul ar trebui să 
coboare, tot prin in
termediul ecluzelor, 
de la înălțimea unui 
bloc de patru etaje,

„Zilele filmului din R. D. Germană“
După București și Timișoara, Zi

lele filmului din R.D. Germană au 
început joi la Arad. La cinematogra
ful Dacia din localitate a fost pre
zentat filmul „Dragoste la 16 ani", 
urmind ca publicul arădean să vizio
neze și alte două producții ale stu- 
diaurilor cinematografice din R. D. 
Germană: „Anchetă la Marienbad" 
și „Prietena mea Sybille".

★
în aceeași zi, la Institutul de artă 

teatrală și cinematografică din

„DIE WELT"

Concluzia unui naufragiul 
în adîncul oceanelor, 

alimentele se conservă mai bine
Oceanele lumii concentrează din ce In ce mat mult Interesul oame

nilor de știlntd. Ele s-au dovedit depozite de inestimabile bopății mi
nerale, energetice și alimentare. In articolul reprodus dupâ ziarul 
vest-german „Die Welt" este relevat un nou aspect al unei posibile 
utilizări a mărilor.

„La 16 octombrie 1968. submarinul 
american de cercetări ..Alvin", al 
Institutului oceanografie Woods 
Hole, se scufunda la circa 300 mile 
depărtare de New York. Adincimea 
la locul catastrofei era de 1 500 m. 
Echipajul a reușit să se salveze 
înainte ca vasul să fie înghițit de 
apele Atlanticului. Căutările. între
rupte din cauza vremii proaste de 
toamnă și apoi de iama, au fost 
reluate in primăvară, dar abia in 
iunie .’.Alvin" a fost reperat : paș
nic ..culcat" in adîncul oceanului, 
cu toate intrările deschise. Micul 
submarin părea Frumoasa din pă
durea adormită, naufragiul și cele 
8 luni ce trecuseră nelăsind nici o 
urmă asupra sa.

Printre obiectele aduse la supra
față de scafandri se găseau și pro
viziile de alimente — două termo- 
se cu supă de pasăre și o cutie 
de material plastic cu piine. me
zeluri și mere. Ceea ce a uimit a 
fost starda alimentelor. Nu numai, 
că aspectul lor era apetisant, dar și 
mirosul, gustul și consistenta ali
mentelor erau ca ale celor proaspe
te. Analizele bacteriologice și bio
chimice ulterioare au confirmat sta
rea perfectă a alimentelor găsite. 
Profesorul Holger Jannaseh de la 
Institutul Woods Hole, care a condus 
cercetările microbiologice, a tras de 
aici concluzia că adincurlle mări
lor sint aproape sterile.

In vederea obținerii unor date 
exacte cu privire La rata descompu
nerii microbiologice la mare adinci- 
me. prof. Jannaseh împreună cu co
lectivul său au făcut o serie de ex
perimente. Au fost, astfel, scufunda
te. pentru un an. In mare, diferite 

adică 12.50 metri. Tot
odată, in afară de 
această funcție, eclu
zele, ca și digurile, au 
o mare însemnătate in 
gospodărirea raționa
lă a resurselor acva
tice.

O Interesantă con
strucție tehnică o con
stituie. de asemenea, 
instalația de ridicare a 
navelor de la Nieder
finow, pe canalul 
Oder — Havcl, la nord 
de Berlin. Este vorba 
de un gigantic ascen
sor care anulează o 
diferență de nivel de 
36 de metri. $i aceas
ta Intr-un răstimp de 
numai 20 de minute, 
ceea ce reprezintă o 
performanță dacă se 
ține seama că pentru 
a învinge o aceeași 
diferență de nivel ar 
fi fost nevoie de pa
tru ecluze, iar tre
cerea prin ele ar fi 
durat două ore.

Astfel dotată și or
ganizată. flota flu
vială a R. D. Germane 
cunoaște o continuă 
dezvoltare. Numai în 
citiva ani. jumătate 
din efectivele ambar
cațiunilor ei au fost 
reînnoite. în ultimii 
zece ani au fost puse 
la dispoziția Întreprin
derilor fluviale de 
transport peste o sută 
de autonave. în pre
zent, șantierele nava
le construiesc cu prio
ritate nave de trans
port autopropulsate, 
cu înalți indici de 
exploatare In compa
rație cu tradiționalul 
sistem al șlepurilor 
remorcate. Costul de 
construcție al navelor 
autopropulsate este cu 
25 la sută mai mic 
decit al unor șlepuri 
remorcate avind a- 
ceeași capacitate de 
tracțiune. Totodată, a- 
ceste vase moderne 
reclamă mai puțin 
personal și cheltuieli 
mai reduse de între
ținere și exploatare. 
Din cele 11,7 milioane 
de tone de bunuri 
transportate in 1973 
de flota fluvială a 
R.D.G.. 7.8 milioane au 
fost efectuate cu na
ve autopropulsate.

In sistemul divers 
al mijloacelor de 
transport din Republi
ca Democrată Germa
nă, navigația fluvială, 
veche ca tradiție, dar 
nouă ca structură, re
prezintă o componentă 
de bază, care iși afir
mă cu pregnanță vir
tuțile In complexul 
economic al țării.

C. VARVARA

București a avut loc o prezentare 
de filme realizate de studenți ai In
stitutului pentru film și televiziune 
din Potsdam-Babolsberg. Vizionarea 
a fost urmată de schimburi de pă
reri Intre oaspeți — cadre didactice 
și studenți din R.D. Germană — și 
colegii lor români, privind diferite 
probleme de creație, posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două institute.

(Agerpres)

substanțe : cantități similare din a-< 
ccleași substanțe au fost puse, pen
tru aceeași perioadă de timp, și in 
frigidere. Acest experiment a Întărit 
concluzia că pe fundul mărilor, la* 
mare adinclme, activitatea microbio
logică este mult redusă. Oamenii de 
știință au reușit chiar, cu ajutorul 
unor respirometre, să măsoare con
sumul de oxigen pe fundul mă
rii. In aceeași unitate de timp, 
în apă, la mare adincime, pro
cesele metabolice necesită un con
sum de oxigen de 100 de ori 
mai mic decit la mică adin
cime. Dar care este explicația pen
tru inactivitatea, asemănătoare unei- 
hibernări, a microorganismelor e- 
xistente totuși in cantitate mare la 
acea adinclme ? Lipsa hranei nu 
poate fi cauza — o contrazice insuși 
experimentul „Alvin“ ; nici pre
siunea deosebit de mare, intrucit 
locuitorii abisurilor marine au o 
floră intestinală foarte bogată.

Experiențele biologilor Institutului 
Woods Hole au adus dovada că la 
mare adincime apa mărilor este un 
mediu aproape aseptic. Din aceasta 
decurg perspective interesante. S-ar 
putea amenaja in unele regiuni sub
acvatice. la preturi foarte mici, u- 
riase deoozbte pentru alimente al- 
terabile. Castul de Întreținere : ri
dicat in cazul depozitelor frigori
fice, ar lipsi cu desăvirșire. Apa 
avmd temperatura de 4 grade Cel
sius, alimentele nu îngheață. Ar 
trebui, de aceea, să ne ferim de a 
deversa reziduuri organice sau sub
stanțe toxice In ocean. Acum știm 
că acestea nu se descompun, ci s« 
păstrează, la fel de pernicioase, 
peste generații".
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politice și economice

Evoluția situației din Cipru
• Declarațiile ministrului de externe al Greciei * Problema 
cipriotă pe agenda Consiliului Europei • A fost listat temporar 

schimbul de prizonieri pu-

NAȚIUNILE UNITE 26 (Trimisul
V. Martalogu. transmite), 

trul dezbaterilor de politică 
din cadrul actualei sesiuni 

e Adunării Generale se aflft o scrie 
de nrableme de primă importanță 
pen‘ru comunitatea internațională.

Astfel, in cuvintul său. ministrul 
de externe danez, Ove Guldberg, • 
propus Adunării Generale să-și în
drepte atenția asupra posibilităților 
de cooperare intre țările dezvoltate 
și cele in curs de dezvoltare și a 
necesității urgente de a sprijini ță
rile care Intimpină cele mai mari 
dificultăți economice. El a adăugat, 
ve de altă parte, că guvernul danez 
va continua eforturile pentru reali
zarea obiectivelor Conferinței pentru 
securitate si cooperare in Europa.

Emanciparea tuturor popoarelor, 
în contextul unei cooperări interna
ționale bazate pe egalitatea statelor, 
respectarea suveranității naționale 
și stabilirea unei păci Juste in in- 
treaga lume sint idealurile la care 
trebuie să subscrie toate statele — 
a afirmat ministrul de externe 
Canadei, Allan MacEachen. Vice pre
mierul șl ministrul afacerilor exter
ne al Guvernului Provizoriu al Lao- 
sului, Fumi Vongvicit, a informat 
plenul adunării că programul gu
vernului său. adoptat in conformi
tate cu Acordul de la Vientiane re
afirmă cu claritate o politică de in
dependență și neutralitate reală a 
Laos ului.

în cadrul ședinței de miercuri 
duo.i-amiază. desfășurată sub condu- 
cer a vicepreședintelui Adunării Ge
nerale. ministrul afacerilor externe 
al României. George Macovescu. au 
luat cuvintul reprezentanții Republi
cii Bangladesh. Irlandei. Fi'lipinelor. 
R.D.G., Suediei și Republicii Nica
ragua.

Primul ministru al Republicii Ban-

gladesh, Mujlbur Rahman, a afirmat 
că noua ordine economică interna
ționala. la realizarea căreia s-au 
angajat Națiunile Unite, trebuie nu 
numai să asigure suveranitatea sta
telor asupra resurselor lor natura
le. dar trebuie, de asemenea, să ur
mărească stabilirea unui cadru 
cooperare internațională bazat 
recunoașterea intereselor statelor 
lumii, intr-un sistem economic sta
bil și just.

Aceeași problemă a fost abordată 
șl de ministrul de externe Irlandez, 
Garret Fitzgerald, care a subliniat 
necesitatea redistribuirii bunăstării 
In lume și a recunoașterii reale n 
Toiului tuturor popoarelor In viat-a 
Internațională. Vorbitorul a Insistat 
asupra faptului că prosperitatea co
munității internaționale ca un întreg 
depinde de prosperitatea fiecărui 
membru component.

Ministrul de externe filiplncz, Car
los Romulo, și-a exprimat speranța 
că va fi adoptată, chiar In cadrul 
acestei sesiuni, Carta drepturilor și 
Îndatoririlor economice ale statelor.

Ministrul de externe in exercițiu 
al R. D. Germane. Oskar Fischer, 
remarcind progresul înregistrat pe 
calea destinderii internaționale, a 
apreciat că statele nu trebuie să se 
mulțumească cu ceea ce s-a reali
zat, ci să acționeze pentru consoli
darea și lărgirea destinderii in lume. 
Pe de altă parte, vorbitorul a de
clarat că problema națională a fost 
reglementată de istorie pe pămintul 
german, iar poporul R. D. Germane 
și-a ales odată pentru totdeauna 
sistemul socialist de societate.

Sven Anderson, ministrul de ex
terne al Suediei, a afirmat că apre
ciază ca incompletă destinderea, atita 
vreme cit nu sint rezolvate proble
mele politice ce decurg din situațiile 
de criză in unele din zonele lumii.

de 
pe

NAȚIUNILE UNITE M (Agerpres). 
— în cadrul unei conferințe do pre
să. desfășurată la 6ediul Națiunilor 
Unite, ministrul de externe a1 Gre
ciei, Gheorghios Mavros, a arătat că 
reglementarea . 
revine, in exclusivitate, celor două 
comunită(i etnice din insulă, In- 
trucit Grecia șl Turcia, In calitatea 
lor de puteri garante, nu pot Impune 
o soluție constituțională poporului 
cipriot. Mavros n subliniat, totodată 
Importanta completei demilitarizări 
a insulei: nici un soldat grec sau 
turc nu trebuie să râmină acolo — 
a spus el — șl, de asemenea, toate 
trupele, a căror prezentă In insulă 
este prevăzută prin Tratatul de la 
Londra din 1960, trebuie să pără
sească Ciprul.

problemei cipriote

rllor directe, care au loc în prezent 
Intre liderii celor două comunități 
etnice din insulă. Rezoluția cere, de 
asemenea. Comitetului miniștrilor a- 
facerilor externe să sprijine încerca
rea conducătorilor ciprioti de a ajun
ge, prin intermediul negocierilor in- 
tercomunltare, la un acord prelimi
nar ce ar putea deschide calea unei 
conferințe Ia care să participe cele 
trei state garante — Marea Britanic, 
Grecia, Turcia, precum și reprezen
tanții ciprioților greci șl al ciprloților 
turci.

Sub fltlt/l „Nașterea unei capitale", agenția France Presse pu
blică un reportaj al trimisului său special la Madina do Boe, centrul 
politic al Republicii Guineea-Bissau. Corespondentul francez descrii 
atmosfera de entuziasm care domnește ln aceste zile pe primele șan
tiere ale reconstrucției naționale.

întrevederi ale ministrului de externe al României
Ministrul afacerilor externe al 

României. George Macovescu, condu
cătorul delegației române la lucră
rile celei de-a 29-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., s-a intilnit 
joi. la New York, cu ministrul afa
cerilor externe al Uniunii Sovietice, 
Andrei Gromiko. conducătorul dele
gației sovietice. Au fost examinate o 
serie de probleme bilaterale și inter
naționale de interes comun, cu pre
cădere evoluția Conferinței general- 
europene pentru securitate și coope
rare. situația din Orientul Apropiat 
și evenimentele din Cipru.

La întrevedere au participat Ana- 
toli Dobrinin. ambasadorul U.R.S.S. 
în Statele Unite, și ambasadorul Ion 
Datcu. reprezentantul permanent al 
țârii noastre la Națiunile Unite. Con
ducătorul delegației române s-a in
tilnit, de asemenea, cu șefii delega
țiilor Portugaliei, Danemarcei, Liba-

nului și SWAPO (Namibia). Cu acest 
prilej au fost abordate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum și pro
bleme actuale ale vieții Internatio
nale.

In sprijinul unificării pașnice
și independente a Coreei
ALGER 26 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe ăl Algeriei. Abde- 
laztz Bouteflika, a adresat omologilor 
săi din țările nealiniate un mesaj 
referitor ia problema coreeană în
scrisă pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. în acest document, după ce 
s a arată că, in cursul celei de-a 
23-a sesiuni, s-a hotărit dizolvarea 
imediată a așa-zisei „Comisii O.N.U. 
pentru unificarea și reconstrucția 
Coreei", se spune : „Organizația Na
țiunilor Unite, care poartă o răspun
dere deosebită in această situație, 
trebuie să dovedească că este la ni
velul profundelor mutații care ca
racterizează epoca noastră Și că este 
gata, făcind dreptate poporului co
reean, să se pronunțe pentru retra
gerea trupelor staționate sub drape
lul său, in Coreea de sud. Făcind 
aceasta, O.N.U. x*a ridica unul din
tre obstacolele majore care stau in 
calea înaintării poporului coreean 
spre unificarea pașnică și indepen
dentă a patriei sale".

STRASBOURG 26 (Agerpres). — 
Consiliul Europei, reunit la Stras
bourg in sesiunea de toamnă, și-a 
exprimat speranța, la sfirșitul dez
baterilor asupra problemei cipriote, 
că statele garante ale acordurilor de 
la Zilrich și Londra cu privire la 
Cipru vor acționa pentru a facilita 
desfășurarea negocierilor intercomu
nitarc, in vederea unei viitoare re
glementări politice.

Rezoluția adoptată, ln acest sen», 
de participanții la lucrări recoman
dă Comitetului miniștrilor afacerilor 
externe al „celor 17" să depună efor
turi In vederea facilitării convorbl-

NICOSIA 26 (Agerpres). — Schim
bul de prizonieri ciprioti turci și ci
prioti greci, care, conform acordu
lui Intervenit Intre reprezentant iL 
celor două comunități etnice din 
insulă. urma să continue neîntrerupt 
nlnă la completa eliberare a tutu
ror persoanelor deținute, a fost sis
tat joi — anunță un comunicat dat 
publicității la Nicosia de Comitetul 
International al Crucii Roșii.

Această întrerupere — arată co
municatul — a fost determinată de 
faptul că. pină în prezent, au fost 
eliberați toți ciprioti! greci aflați în 
insulă. In vreme ce lotul de prizo
nieri ciprioti greci, transferați în 
Turcia, nu a sosit încă la Nicosia. 
Se menționează că. in aceste condi
ții. schimbul nu poate fi reluat mal 
devreme de două sau trei zile.

Principalii lideri al Partidului A- 
frlcan al Independenței din Guine- 
ea-Bissau și Insulele Capului Verd* 
(P.A.I.G.C.) și ai noului stat suve
ran s-au aflat pe șantierele deschi
se In diferite zone ale țării, mar- 
clnd In acest fel prima aniversara 
a proclamării independenței. Astfel. 
Intre două reuniuni importante pen
tru organizarea statului, Luls Cabrai, 
președintele Consiliului de Stat, 
Chico Mendes, șeful guvernului, și 
Nivo Vieira, președintele Adunării 
Naționale Populare, au putut fi 
văzuțl acolo unde lucrează mașinile 
de terasament sau indrumlnd con
strucția unor clădiri cu armături me
talice șl elemente prefabricate. între 
acestea din urmă pot fi remarcate o 
serie de edificii oficiale, cum este 
„clădirea ministerelor".

în apropiere de Madina do Boe au fost aproape terminate așezările

în stil tradițional ce îl vor prlmî pe 
ambasadori șl pe diplomațl.

Pină In anul trecut doar o tabără 
volantă, localitatea Madina do Boe 
a fost aleasă de autoritățile 
P.A.I.G.C. ca noua capitală politică 
a statului. Ea reprezintă pentru po
porul Guineel-Bissau și un 6imbol 
national — prima regiune eliberată a 
țării și locul unde, In plin război, a 
fost proclamată — la 24 septembrie 
1973 — independența noului stat, de 
către Adunarea Națională Populară, 
întrunită aici în prima sa sesiune de 
lucru. în acest prim an de existență 
independentă, după aproape cinci 
secole de dominație colonială si nu
meroși ani de luptă pentru eliberare, 
tinărul stat african a fost recunoscut 
pe plan internațional și Întreține, In 
prezent, relații diplomatice cu peste 
o sută de țări.

Dl PRETUTINDINI
• CEAIUL SPOREȘTE 

LONGEVITATEA.
xatia Internaționali pentru 
standardizare, cu sediul la Ge
neva. a anunțat ci s-au Început 
cercetări privind stabilirea con
ținutului de cofeină din ceai. 
Din cercetările realizate plnă 
In prezent reiese că ceaiul con
ține substanțe care ajută la În
tărirea arterelor corpului ome
nesc. la mărirea longevității si 
chiar la protejarea organismu
lui Împotriva acțiunii radiații
lor.

Problemele energiei în dezbaterea

conferinței de la Detroit
DETROIT 26 (Agerpres). — A pro

duce mai multă energie și a prote
ja. totodată, mediul înconjurător — 
este cuvintul de ordine din cadrul 
Conferinței mondiale a energiei, 
care reunește, in această săptămină, 
la Detroit, aproximativ 4 300 de de
legați reprezentind 70 de țări.

Lucrările desfășurate in cadrul di
feritelor comisii au subliniat, in 
acest sens, necesitatea de a se pro
ceda la o inventariere exhaustivă a 
bogățiilor energetice mondiale, ur- 
mărindu-se, in același timp, reliefa
rea. posibilităților existente pentru 
punerea în valoare a unor noi iz
voare de energie sau pentru amelio-

rarea randamentului resurselor ac
tuale.

Specialiștii au căzut de acord — 
relatează agențiile de presă — asu
pra aprecierii că. in momentul de 
iată, nu există căi rapide $1 facile 
pentru a se spori, intr-o manieră 
semnificativă, resursele de energie, 
lnfrucit exploatarea unor noi surse 
de energie sau a unor zăcăminte 
greu accesibile solicită tehnici com
plicate ce nu au depășit, deocam
dată, stadiul experimental.

In acest context s-a subliniat fap
tul că o importantă deosebită re
vine acțiunilor pentru economisirea 
actualelor disponibilități energetice 
mondiale.

Divergențe în cadrul Pieței comune
R.F.G. nu accepta compromisul de 

agrareprețurile
la Bruxelles privind

și-au prezentat scrisorile de acreditare
BONN 26 (Corespondență de 

N. S. Stănescu). — Ambasadorul 
traordinar și plenipotențiar al Româ
niei in Republica Federală Germania, 
Ion Morăga, a prezentat, joi, scriso
rile de acreditare președintelui fede
ral, Walter Scheel. Ambasadorul ro
mân a transmis președintelui Walter 
Scheel, din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un salut cordial 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, prosperitate șl 
progres pentru poporul Republicii 
Federale Germania.

Președintele R. F. Germania a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru 
mesaj și cele mal călduroase salu
tări, urări pentru un viitor fericit al 
poporului român.

După înmînarea scrisorilor de a- 
creditare. președintele federal s-a în
treținut cu ambasadorul României, 
fiind abordate probleme privind dez
voltarea și adincirea în continuare a 
relațiilor dintre cele două țări.

la
ex-

BANGKOK 26 (Agerpres). — Am
basadorul României in Tailanda, Io
sif Chivu, a fost primit la 26' sep
tembrie de Maiestatea Sa Bhumibol 
Adulyadej, regele Tailandei, căruia 
i-a prezentat scrisorile de acredita
re. Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis regelui Tailandei, 
din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, pre
cum, și urări de prosperitate pentru 
poporul tailandez. Regele Bhumibol 
Adulyadej a transmis, Ia rindul său. 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală președintelui Re
publicii Socialiste România, iar po
porului român prosperitate.

în cursul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, s-a expri
mat dorința ca~ relațiile de prietenie 
dintre cele două țări să se_ dezvolte 
continuu, spre binele popoarelor ro
mân și tailandez, al păcii și colabo
rării internaționale.

agențiile de presă transmit
După dezbateri intense, cabinetul 

vest-german a hotărit miercuri să nu 
ratifice acordul, convenit la 20 sep
tembrie de miniștrii agriculturii din 
țările Pieței comune, privind majo
rarea cu 5 la sută a prețurilor agri
cole cu începere de la 1 octombrie.

Apreciată de observatorii politici 
ca un veritabil veto, decizia Bonnu
lui pune sub semnul întrebării între
gul acord, care, deși nu a reprezen
tat, decit un compromis modest, de 
ultimă oră, amina o confruntare ne
dorită.

Refuzul R.F.G. de a se ralia par
tenerilor săi a trezit surprindere șl 
consternare mai ales la Bruxelles Și 
în acele capitale care au fost pro
motoare ale soluției adoptate la 20 
septembrie. Aceasta cu atit mai mult 
cu cit refuzul s-a produs intr-un 
moment cind masele țărănești iși 
exprimă nemulțumirea prin ample 
demonstrații de stradă și cind, pe de 
altă parte, se inițiază demersuri in
sistente pentru reactivizarea Pieței 
comune.

Reacțiile la „veto-ul" vest-german 
sint totuși nuanțate. Belgia a cerut 
„convocarea de urgență" a Consiliului 
miniștrilor agriculturii (o hotărire 
in acest sens a fost anunțată ieri ; 
reuniunea urmează să aibă loc 
Ia 2 octombrie). Franța, care este 
președinta in funcțiune in acest 
semestru a Consiliului C.E.E., a a- 
rătat că nu dorește „să dramatizeze 
o situație, oricum dificilă" (A.F.P.). 
Anglia a manifestat înțelegere pen
tru preocupările guvernului vest- 
german.

Angajate intr-un efort de comba
tere susținută a inflației pe plan na
țional, autoritățile de la Bonn con-

acceplarea compromisului 
acum ci leva zile nu ar fi

sideră că 
agrar de ............. ...... . ,
compatibilă cu țelurile politicii sale 
de stabilizare economică, impovărînd 
finanțele statului cu cel puțin 200 
milioane mărci. Înainte de a se an
gaja in noi obligații comunitare, 
R.F.G. dorește să obțină din partea 
membrilor C.E.E. promisiunea de a 
se efectua cit mai curind posibil un 
bilanț al politicii agrare, cu intenția 
de a pune in evidență necesitatea 
„revizuirii fundamentale" a acestei 
politici. Preocupări împărtășite atit 
de Anglia, cit și Italia, care preconi
zează dezbateri de fond asupra an
samblului politicii agrare comunitare.

De fapt, conturarea pozițiilor di
vergente intre „cei nouă" a fost re
liefată cu putere la reuniunea de 
săptămină trecută a miniștrilor agri
culturii. Cind după 3 zile de dezba
teri, la 20 septembrie au ajuns la 
un acord — menționează A.F.P. — 
„mulți miniștri erau conștienți că a- 
cesta constituie doar un paliativ pen
tru deteriorarea Pieței comune agra
re, perturbată mai ales de fluctuațiile 
monetare".

Încă de atunci, în primele lor co
mentarii, ziarele vest-europene se 
întrebau dacă -Europa verde a „ce
lor nouă" întrunește condițiile opti
me pentru o operație fără durere» 
(„Le Monde"). Aceste rezerve par a 
fi confirmate de întorsătura neaștep
tată intervenită in evoluția eveni
mentelor. Este pentru prima oară in 
istoria C.E.E. cind un acord convenit 
nu este ratificat de unul din parte
neri. Un precedent considerat a fi 
de rău augur !

Petre STANCESCU

Premierul Consiliului de 
Slat al R.P. Chineze, Clu 
En-lai, aflat la spital, s-a Intilnit joi 
cu Moktar Ould Daddah, președin
tele Mauritaniei, care întreprinde o 
vizită la Pekin — transmite agenția 
China Nouă.

In piața Rossio din Lisa* 
bona 6-a desfășurat un miting la 
care au participat numeroase per
soane pentru a sărbători cea de-a 
zecea aniversare de la declanșarea 
luptei de eliberare națională in Mo- 
zambic, condusă de FRELIMO. Vor
bitorii și-au exprimat sprijinul fată 
de hotărirea FRELIMO de a con
strui un Mozambic unde întreaga 
populație, indiferent de culoare, va 
depune eforturi pentru dezvoltarea 
țării.

Noul guvem egiptean, 
condus de Abdel Aziz Hegazi, a de
pus jurământul, joi, în fata președin
telui republicii. In noua echipă mi
nisterială. vicepreședinții si cea mai 
mare parte a membrilor cabinetului 
anterior și-au păstrat funcțiile.

Președintele Italiei, GI°- 
vannl Leone, aflat in vizită oficială 
în S.U.A., a avut o nouă rundă de 
convorbiri cu președintele Gerald 
Ford. Agenda convorbirilor a inclus 
dezvoltarea relațiilor bilaterale și 
principalele aspecte ale șituației in
ternaționale.

Atomul pașnic pîrghie importantă a dezvoltării
LA ÎNCHEIEREA SESIUNII ANUALE A A. I. E. A.

Emblema ramurii de măslin in- 
cadrind imaginea grafică a unui a- 
tom — emblemă care a dominat 
fundalul sălilor de ședințe ale Pa
latului Hofburg. in zilele cit a găz
duit cca de-a 18-a sesiune a con
ferinței generale a Agenției Inter
nationale pentru Energie Atomică — 
simbolizează edificator sensul si bo
găția activităților acestei reuniuni 
internaționale, vizind in ultimă in
stanța intensificarea utilizării e- 
nergiei nucleare in scopuri pașni
ce. Dominantă la această sesiune a 
fost preocuparea accentuată a sta
telor lumii, in primul rind a ță
rilor In curs de dezvoltare, de a 
face din atom o Dirghie tot mai 
importantă a progresului lor rapid 
ln domeniul economic si social.

Folosirea energiei atomice in sco
puri pașnice — 6-a subliniat la se
siune — devine o problemă de ac
tualitate tot mai stringentă in con
dițiile in care comunitatea interna
țională este confruntată cu o serie 
de probleme economice acute lega
te de actuala situație de criză e- 
r.ereetică pe olan mondial. ..Creș
terea prețului la petrolul brut — se 
arată in raportul directorului ge
neral al Agenției — are drept ur
mare accelerarea instaurării de cen
trale nucleare energetice ln nu
meroase țâri". Datorită creșterii 
preturilor la petrol, centralele e- 
nereetice nucleare de 500—600 MW 
sir.t considerate ca fiind competi
tive pretutindeni unde utilizarea 
petrolului importat este singura op
țiune. în consecință, numeroase 
țări, după cum a reieșit in cursul 
dezbaterilor, procedează la reeva
luarea si sporirea programelor lor 
jwelearo-energetice.

Nu este insă vorba numai de io- 
losirea atomului in scopuri eneree- 
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tice. Cimpul aplicațiilor pașnice ale 
atomului a devenit tot mai larg 
in ultimii ani si este in extindere 
continuă : in industrie, agricultură, 
hidrologie, medicină si biologie, 
protecția mediului înconjurător etc. 
Sint, de aceea, pe deplin justifi
cate eforturile țărilor in curs de 
dezvoltare de a pune energia ato
mică in slujba progresului lor. pre
cum si cerințele de a fi sprijinite 
în această direcție pfe calea unei 
colaborări Internationale echitabile 
și rodnice. In această privință au

Pornind de la considerentul că 
folosirea pașnică a energiei atomi
ce a devenit o componentă indis
pensabilă a rezolvării problemelor 
dezvoltării, participanta au subli
niat necesitatea imperioasă de a se 
asigura dreptul fiecărei țări, indi
ferent de mărimea si nivelul ei de 
dezvoltare, indiferent dacă este sau 
nu ..stat nuclear", de a putea be
neficia intr-o măsură optimă de a- 
Dlicatiile pașnice ale energiei nu
cleare. in condiții de deplină ega
litate si fără nici o discriminare.

CORESPONDENȚA DIN VIENA

și fost obținute reale rezultate. Ast
fel. unul din documentele sesiunii 
a evocat, cu titlu de exemDlu. pro
gresele obținute in crearea in 
România. De baza cooperării cu 
A.I.E.A. si P.N.U.D. (Programul Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare), a 
Institutului pentru tehnologii nu
cleare. Desigur, ceea ce 6-a reali
zat Dină acum reprezintă doar un 
început : este, de aceea, important 
faptul că in bugetul pe 1975 al 
A.I.E.A. se alocă o sumă mal im
portantă (circa 17 la sută) progra
melor de asistentă In acest dome
niu pentru țările in curs de dez
voltare.

Capătă o Importantă tot mai mare 
ai cooperarea dintre țările in curs 
de dezvoltare in folosirea pașnică 
a energiei atomice. în acest 6ens, 
delegația României releva că tara 
noastră va oferi in continuare o 
contribuție voluntară importantă la 
Fondul general al A.I.E.A. pentru 
acordarea de asistentă celorlalte 
târî in curs de dezvoltare.

Pornind de aici, delegația Româ
niei la conferință a subliniat că 
este necesar să se treacă la elabo
rarea si adoptarea unui instrument 
Juridic international care să sta
tueze cu claritate principiile coope
rării in acest domeniu si să sta
bilească. in mod corespunzător, 
drepturile si îndatoririle fundamen
tale ale statelor.

Această inițiativă a găsit un am
plu ecou pozitiv. „Sesiunea din a- 
cest an a Conferinței generale a 
A.I.E.A. — ne-a declarat in cadrul 
unui interviu președintele conferin
ței. Horencio A. Medina, președin
tele Consiliului national pentru 
dezvoltarea științei din Filipine — 
a prezentat un interes deosebit pen
tru țările în curs de dezvoltare, 
preocupate de a beneficia intr-o 
măsură tot mal mare de avanta
jele folosirii pașnice a energiei nu- 
gjeare. .în această ordine de idei, 
as dori să evidențiez valoarea ini
tiative! românești de elaborare a 
unui instrument international juri-

dlo menit să stabilească principiile 
cooperării între state in domeniul 
atomului pașnic. Statuarea acestor 
principii Intr-un document Interna
tional ar oferi o bază trainică le
găturilor de colaborare, tot mai in
tense, ce se stabilesc între state — 
si mă gîndesc îndeosebi la țările 
mici si mijlocii interesate în mod 
deosebit in progresul colaborării In
ternationale. în acest domeniu de 
virf al științei si tehnologiei".
. Lărgirea sferei de aplicații paș
nice a atomului, imperativul extin
derii si intensificării cooperării fac 
să crească rolul A.I.E.A. și pun noi 
sarcini in fata acestei organizații. 
..Națiunile Unite — sublinia in dis
cursul său reprezentantul secreta
rului general al O.N.U. — aprecia
ză intenția A.I.E.A. de a-si întări 
capacitatea de a răspunde actualei 
6ituatii si actualelor exigente ale 
comunității internaționale".

Pe linia preocupărilor agenției de 
promovare a folosirii energiei nu
cleare in scopuri pașnice de către 
toate popoarele si in beneficiul tu
turor si tinind seama de necesita
tea realizării universalității acestei 
organizații Internationale, sesiunea 
a hotărit In unanimitate admiterea 
R.P.D. Coreene ca stat fnembru al 
agenției.

Prin Întreaga ga activitate, se
siunea din acest an a Conferinței 
generale a A.I.E.A. se definește ca 
o contribuție a statelor lumii la 
cauza cooperării Internationale ln- 
tr-un domeniu specific — acela al 
utilizării pașnice a energiei nuclea
re — in vederea realizării obiecti
velor de pace, prosperitate ai pro
gres al tuturor națiunilor.

Cornellu VLAD
J

La Stockholm va afărea' d« 
două ori pe săptămină, cu începere 
de la 1 octombrie, ziarul „Arbetar- 
tidningen-Ny Dag“ — organ al Parti
dului de stingă — comuniștii din 
Suedia. El a fost creat ca urmare 
a fuzionării ziarului „Ny Dag", al 
partidului comunist cu revista co
munistă „Arbetartidningen" editată 
la Goteborg.

Șefii de stat ai Tanzaniei, 
Zambîei și Zairului3e vor ln- 
tilni, simbătă, la Dar-Es-Salaam, 
pentru a examina progresele reali
zate de mișcările de eliberare 
țională din Africa și situația din 
zambic.

Ministrul de externe al 
Hondurasului, Cesar Balres’ • 
adresat un apel tuturor țărilor mem
bre ale O.N.U. ' ’ . J
poporului său, in urma pierderilor 
suferite prin trecerea uraganului 
Fifi. Ministrul a apreciat că numărul 
celor care și-au pierdut viața in 
urma acestei calamități se cifrează 
la 10 000 de persoane, In vreme ce 
pierderile materiale ar fi de ordinul 
a 1 miliard de dolari.

6ă acorde sprijin

na- 
Mo-

auIrakul șl Iugoslavia 
semnat un protocol menit să ducă 
la consolidarea relațiilor industriale 
bilaterale, anunță agenția irakiană de 
presă.

Reprezentanții S.U.A. șl 
R. P. Bulgaria au Eemnat un a- 
cord cu privire la crearea Consiliu
lui economic americano-bulgar, che
mat să contribuie la dezvoltarea co
merțului dintre cele două țări.

La Tokio a avut loc consre" 
sul Centrului internațional al școlilor 
superioare de film și televiziune 
(C.I.L.E.C.T.). Din țara noastră a 
participat Gheorghe Vitanidis, șeful 
catedrei de regie de la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică din 
București, care a vorbit. în cadrul 
dezbaterilor, despre condițiile actuale 
ale organizării invătămintului artis
tic superior din țara noastră. Repre
zentantul român a fost ales In Biroul 
C.I.L.E.C.T,

Richard Nixon,intemat lunl 
Intr-un spital din Long Beach (Ca
lifornia), suferă, in prezent, de em
bolie, un cheag de singe fiind locali
zat In plăminul său drept. Această 
agravare a stării fostului președinte 
este calificată de medicul său per
sonal drept potențial periculoasă, dar 
nu critică.

F

Premierul desemnat al 
TUÎ’CiGÂ BUlent Ecevit, a anunțat 
că iși va continua consultările in 
vederea formării unui nou guvern. 
El a menționat că Partidul revolu
ționar al poporului, al cărui lider 
este, iși va reconsidera opinia pri
vind organizarea alegerilor generale 
anticipate in luna decembrie. Se a- 
preciază că declarația creează din 
nou premisa unei eventuale cola
borări a P.R.P. cu Partidul democra
tic.

Guvernul Bahreinulul • 
obținut o participare de 60 la sută 
la acțiunile firmei „Bahrein Pe
troleum Co.“, conform prevederilor 
unui acord intervenit miercuri. Sem
narea acordului și principalele sale 
clauze au fost făcute cunoscute de 
ministrul dezvoltării al emiratului, 
Youssef Chirawi.

Adunarea generală a In- 
terpOluSuîr desfășurată la Cannes, 
a luat sfirșit cu adoptarea unei re
zoluții împotriva „actelor de inter
venție ilicită" în aviația civilă. In 
centrul discuțiilor s-au aflat, de a- 
semenea, problemele luptei împotri
va traficului de droguri, vînzărilor 
ilicite de arme și banditismului in
ternațional.

Autoritățile braziliene au 
enunțat punerea in aplicare a unui 
vast program de dezvoltare a regiu
nilor din Amazonia. Programul, de
numit ..Polamozonia". constă in rea
lizarea a 15 centre de dezvoltare in 
jungla amazonică, prevăzindu-se in
vestirea. In următorii trei ani. a 357 
milioane de dolari.
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După ani de secetâ, unele țâri africane din zona Sahel cunosc acum 
calamitatea inundațiilor. Fotografia înfâțișeazâ un drum acoperit da ape 

în Volta Superioarâ

•LUMEA INTR-O 
ORĂ. Intorcindu-se de la ora I 
mesei, de obicei oamenii nu ea 
Întreabă ce s-a lntimplat in 
lume in acest răstimp. Statisti
cienii englezi au calculat că in 
această fracțiune de timp pe 
planeta noastră s-au produs 
trei mici cutremure, 20 de miș
cări tectonice, s-au Încheiat 
2 000 de căsătorii, s-au născut 
12 000 de copii, inima unul sin
gur om a pompat 2 tone de 
singe, iar corpul său a elimi
nat căldură suficientă pentru a 
fierbe un litru și jumătate de 
apă. Globul pămînteso s-a de
plasat pe orbită 66 000 mile șl 
a cules 83 tone de praf cosmic.

• TAINA CRATERU
LUI MURGAB, •«'«“ '» 
Pamir, la o altitudine de 4 000 
metri, a fost descifrată. Mate
rialele culese de o expediție a 
Institutului de geologie al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. In 
zona craterului cu un diametru 
de 80 de metri permit să se a- 
firme că este vorba de urma 
unui meteorit care a ..aterizat" 
In Pamir cu 300 de ani in urmă. 
Această afirmație se bazează 
pe depistarea efectelor undei 
de aer care precede meteoriții 
In drumul lor prin atmosferă 
și care poate atinge o tempera
tură de 4 000 grade Celsius.

• O NOUA MOLE
CULA ORGANICĂ IN 
SPAȚIUL COSMIC » 
descoperită de astronomul aus
tralian Frank Gerdner șl vest- 
germanul Gisbert Winnewisser- 
In urma unor măsurători radio- 
astronomice, ei au identificat 
In centrul .Căii Lactee cianură 
de vinii, care este prima mo
leculă cosmică descoperită, a- 
vind o legătură dublă intre doi 
atomi de carbon. Acest gen de 
legătură este premisa formării 
unor aminoacizi simpli, care, la 
rindul lor, constituie premise 
ale apariției vieții.

• MINI-AUTOMOBIL. 
Una din cele mai mid uzine 
de automobile din lume — „La- 
vil“ din Milano — produce, in 
serie, și cel mai mic automobil 
din lume, „Lavil 250“. lung de 
numai 2,07 metri. El este echi
pat cu un motor cu 2 cilindri șl 
are o forță de 10 CP. Potrivit 
indicațiilor, firmei, mini-auto- 
mobilul poate dezvolta o- vi
teză maximă de 80 km pe oră, 
consumînd 4 litri de amestec 
de benzină și ulei Ia 100 kilo
metri.

• ELECTROANES- 
TEZIA. In locul obișnuite- I 
lor anestezice folosite la inter
vențiile chirurgicale, uneori nu ( 
fără efecte secundare, medicii ' 
de la spitalul Necker din Pa
ris propun utilizarea curentu
lui electric. Noua tehnică pre-
op era tori e constă in injectarea 
unui anestezic numit „dieta- 
zin“, care polarizează celulele 
creierului, făcind posibilă tre
cerea electricității. Curentul 
electric este furnizat de un mic 
generator prin intermediul elec
trozilor plasați fie pe frunte, 
fie după urechi.

• PACIFICUL PO
LUAT. Bile de păcură, cu un I 
diametru de circa 3 cm, avind
o densitate medie de 3,8 mili- 
grame. pe mp, se găsesc pe În
treaga suprafață a Oceanului 
Pacific. Acesta este rezultatul 
măsurătorilor efectuate cu aju
torul unei plase remorcate de 
vasul canadian „Parizeau" 
care, in toamna anului 1973, a 
întreprins o călătorie de la 
Tokio pină pe coasia vestică a 
S.U.A.

• ARTERIOSCLEROZA 
LA PEȘTI. Ihtiologii de pe 
lingă Centrul de studii al pri
matelor din Seaton (S.U.A.) au 
reușit să explice cauza morții 
somonilor la capătul drumului 
ce-i poartă din mare in riuri, 
unde iși depun icrele : arterio- 
sderoza avansată. Aceasta evo
luează cu atit mai intensiv, cu 
cit drumul străbătut a fost mai 
lung. A fost constatat șl faptul 
că, la unele specii, după depu
nerea icrelor, fenomenele de 
arterioscleroză se atenuează, 
puțind chiar să dispară. Aceas
tă descoperire poate avea în
semnătate in cunoașterea cau
zelor arteriosclerozei umane 
Și-n combaterea ei.

• MĂRTURII ALE CI
VILIZAȚIEI SAMNIȚILOR. 
Italia, acest depozit de Inesti
mabile comori arheologice, a 
dat la Iveală, recent, noi măr
turii ale unor civilizații de 
mult apuse. Este vorba de rui
nele unui templu samnit din 
apropiere de Pietrabbondante, 
în sudul Italiei. Samnitii au 
fost un popor de munteni, care, 
pe parcursul mai multor sute 
de ani înaintea erei noastre, au 
opus o dirză rezistență romani
lor. Pe lingă părțile din piatră 
ale templului, lung de peste 30 
de metri, au fost degajate or
namentații din teracotă .și ele
mente de construcție metalice. 
Aceste vestigii vor fi adăposti
te de muzeul din Isemia.
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