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Pentru laminoriștii 
brăileni, timpul
vine, nu trece...

Intr-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, 

ieri au fost reluate la Predeal

Industria județului Covasna 
a realizat planul pe 9 luni

CONVORBIRILE ÎNTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl PREȘEDINTELE 

WILLIAM R. TOLBERT JR.

SFÎNTU-GHEORGHE (Corcspon- 
dentul ,,S 16m6ri Gezâ).
Angajate in marea întrecere socia
listă pentru realizarea clncir» ilulul 
înainte de termen, colectivele între
prinderilor Industriale din județul 
Covasna raportează Îndeplinirea pla
nului pe 9 luni din acest an. Pină 
b sfirșitul lunii vor fi realizate su
plimentar fată de prevederile pla
nului peste 300 000 metri pătrați 
țesături textile, confecții in valoare 
de 1.2 milioane lei. peste 3 700 me
tri cubi cherestea rășinoase. 975 me
tri cubi cherestea fag, precum și 
alto produse in valoare de peste 45,5 
milioane lei.

Colectivul Combinatului 
de fibre sintetice din lași 

a îndeplinit planul 
pe patru ani din cincinal
IAȘI (Corespondentul „Sclnteii", 

Manolc Corcaci). — Colectivul Com
binatului de fibre sintetice din lari 
a realizat in ziua de 27 septembrie 
sarcinile de plan pe 4 ani din ac
tualul cincinal. De remarcat este fap
tul câ. prin avansul cîștigat. acest 
harnic colectiv va putea realiza pină 
la sfirșitxfl anului o producție su
plimentară in valoare de 1.5 miliar
de lei. Fizic, aceasta reprezintă — 
după calculele făcute de specialiștii 
întreprinderii — o cantitate de fire 
si fibre sintetice prin a căror pre
lucrare in industria ușoară se poate 
realiza cite o cămașă pentru fieca
re locuitor al țării.

Un nou baraj 
în sistemul hidrotehnic 

Bîrlad
VASLUI (Corespondentul „Scân

teii". Ldluci Crăciun). — Pe riul 
Crasna, In apropiere de satul Min- 
jești. constructorii din cadrul șantie
rului ..Moldova" al întreprinderii de 
lucrări hidrotehnice speciale Bucu
rești au început lucrările unui nou 
baraj din sistemul hidrotehnic Birlad. 
Construcția de la Mînjești. împreuna 
cu celelalte acumulări, urmăresc să 
înlăture pericolul inundațiilor in ba
zinul hidrografic al Birladului. să 
asigure apa necesara pentru irigarea 
unor importante suprafețe.

Brăila.
Ora 6 șl treizeci. Di

mineață. Și miercuri.
Dunărea s-a smo

chinit. Vintul e cald. 
Cară miresme de po
rumb copt și de scoici. 
Vani s-a dus. Timpul 
trece ca șl fluviul. Sau 
ca oamenii de pe „Re
publicii”. Bulevardul 
parcă-i pe role. Alu- 
nccă-ntr-un singur 
sens — 'Atre „Lami
norul". Cobor de pe 
terasa hotelului și mă 
las purtat dr pași pină 
la poarta întreprinde
rii. Salut un necunos
cut, mimind că-s de-al 
casei. Sper să am șan
sa să trec neobservat, 
dar fac exact cum nu 
trebuie — mă gră
besc.

— Tovarășul?
E 6 si cincizeci. 

Tot răul sure bine. 
Pregătesc notesul. ..O 
să-mi încep repor
ta iul cu întirzia- 
ții" — ricanez. „De
geaba”. Se face 7. Se 
închid porțile. Aștept 
de trei ori cite un 
sfert academic. „Poa- 
te-poate“. Nimic. Por
tarul: ,,Asta-i uzină
cu tradiție serioasă" 
(Anul trecut ..Lamino
rul” a rotunjit cinci 
decenii atestate docu
mentar). Țin să mă 
revanșez că m-a oprit 
(în gind !1 felicit), 
și-i spun că, pentru 
seriozitate, virsta-i un 
criteriu necesar, dar 
nu și suficient. Omul 
ordinii mă privește tă
cut. După ochi, jur că 
știu ce-mi urează. Dar 
am actele in regulă, 
așa că intru...

Ora 8. In curte nici 
țipenie. Numai verde 
intens și petele de cu
loare ale florilor do 
toamnă. La mctalur- 
giști e ca și la mineri. 
Florile „Laminorului” 
brăilean sint la fel de 
multe ca la Petroșani, 
dar aranjate ca la... 
Baia Mare. Adică sa
vant. Din jur răzbat 
bufnete eteroclite. li
pite halelor sint des
chise. „Asta-i regula 
în metalurgie, pentru 
că in meciul cu ră

coarea căldura Învin
ge detașat".

Laminorul 2 pare 
neschimbat. Aceleași 
țagle incandescente a- 
lergate dintr-o parte In 
alta a cajelor sortite 
să se sufoce rotin- 
du-se. Același zgomot 
de fler care lovește in 
fier. Aceleași profite.

— Nu zău?! Dar 
masa basculantă? Era 
anii trecuți? Păi ve
deți? Doar știți: ve
nea țagla de la cup
tor (șarpe roșu lung 
de 3 m șl greu de 150 
kg), oamenii o ridicau 
cu icneli între cilindri, 
cu cleștele de mină.. 
Pe Chiri ac Tudose îl 
mai țineți minte? Toa
tă ziua umbla îmbră
cat in sudoare. Uite-1 
colo.

ÎI vad. Stă pe un 
scaun cu spătar și as
cultă. E tot lingă cup
tor. dar în spatele 
unor ecrane antiter- 
mlce. Privește, prin- 
tr-o fereastră cam cit 
aceea de la baia unui 
apartament, gura cup
torului. Un semnal a- 
custic. Chiriac impin
ge o manetă. Un fel 
de tije-deget sare ca 
din pușcă plnă-n su
fletul focului, un bo- 
bimae o aruncă către 
rolgangul laminorului 
2. înainte, treaba asta 
o făcea cu cleștele o- 
mul care acum stă co
mod pe scaun.

— Dar dumneavoas
tră?

întrebarea o pun to
varășului Stan Fili- 
poiu, secretarul orga
nizației de bază de la 
„Laminor 2, echipa a 
doua”. Răspunde ca 
pe vremuri: „Tot cu 
viața, tot cu viața!" 
Apoi, privind alături: 
„Zilele astea ies la 
pensie. Dau in primi
re și cleștele și O.B.- 
ul". (O să primească 
in schimb un buchet 
cu flori albe, o căma
șă albă și un... bas
ton. Deși nu ml-1 ima
ginez aplec!ndu-se 
peste sus-zisul obiect; 
totuși, pe drumul din 
hală pină Ia poarta u- 
zinei va trebui să se

aupună: asta-l legea 
brăileană a „Lamino
rului”). Oftează: „Tre
ce timpul".

Ora IU și patruzccl- 
șicinci. Intru La direc
tor. Pare cam supărat. 
Cunosc metoda. Direc
torilor le place să-l 
întrebi dacă au timp 
liber, ca să-ți răspun
dă ci că n-au; apoi 
iți explică ce poveri le 
apasă umerii — și-i a- 
devârat. Par dupftce-i 
Lași să-ți zică astea, 
n-ai decit să-1 ții de 
vorbă și de cafele pi- 
ftă-ți termini treaba. 
Cu inginerul Ștefan 
Gheorghițâ, directorul, 
infailibila mea meto
dă s-a dovedit suscep
tibilă de îmbunătă
țiri. E altfel de direc
tor. Adică așa cum 
trebuie să fie toți. îmi 
explică câ are timp li
ber și că, dacă n-am 
ceva mai bun de fă
cut. după program pu
tem discuta in... tri
buna noului stadion 
municipal. Chiar așa : 
va fi acolo, între două 
reprize de fotbal, o 
pauză care poate fi 
folosită. (Am folosit-o). 
„La efort, mintea tre
buie să transpire, nu 
trupul. Cine nu-și re
zolvă sarcinile in 8 
ore, n-are decit să stea 
și 14”. Inginerul di
rector știe ce 6pune. 
Are experiență. Cind- 
va a fost strungar 
chiar aici, în uzină. 
Roagă pe unul dintre 
colaboratori să-mi o- 
fere orice explicație 
doresc. Îmi vor fi o- 
ferite. înainte insă, 
mă despart de direc
tor urîndu-i „la mulți 
ani”. (In respectiva 
miercuri împlinea 50 
de ani de viață — și 
37 de cind lucrează in 
metalurgie, domeniu 
In care a intrat la 13 
ani, cu... dispensă de 
vîrstă).

Ora 11 șl clncispre-

Mircea BUNEA

(Continuare 
In pag. a III-a)

Președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert jr., s-au întîl- 
nit. vineri după-amiază, la Predeal, 
reluind convorbirile romăno-libe- 
riene la nivel înalt.

In cursul convorbirilor, președin
tele William R. Tolbert jr. a îm

părtășit președintelui Nicolae 
Ceaușescu impresiile profunde pe 
care i le-a produs vizita ce a în
treprins-o, timp de două săptâ- 
mini, prin România, vizita care i-a 
permis să cunoască aspecte din 
cele mai semnificative ale dezvol
tării economico-sociale, bogata is
torie și cultură a poporului român.

Șeful statului liberian a ținut sâ-și 
exprime și cu acest prilej înalta 
sa apreciere față de succesele 
României socialiste, relevînd că 
poporul român are în președintele 
Nicolae Ceaușescu un mare con
ducător pe calea sa spre progres 
și afirmare în lume.

In cadrul acestei întîlniri, cei doi

șefi de stat au procedat la un nou 
schimb de vederi privind dezvol
tarea relațiilor româno-liberiene și 
unele probleme actuale de interes 
comun ale vieții internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă.

POLITEHNICA BUCUREȘTEANĂ - 
în fața cerințelor didactice,

A SEMĂNA LA TIMP
- cerința calendarului agricol

TIMISOARA

Aparatul electric de măsurat
cu numărul un milion

de cercetare și producție

A FACE LUCRĂRI
DE CALITATE

-condiția unei recolte bogate

TIMIȘOARA (Coresponden
tul „Scinteii”, Cezar Ioana): De 
pe banda dc montaj nr. 1 a în
treprinderii de aparate electrice 
de măsurat din Timișoara — 
modernă unitate a industriei 
noastre electrotehnice, intrată 
in funcțiune în actualul cinci
nal — a ieșit recent produsul cu 
numărul un milion. Acest succes, 
dedicat celui de-al Xl-lea Con
gres al partidului, dă expresie 
activității rodnice desfășurate de 
colectivul de muncitori si specia
liști de aici care, comparativ 
cu anul 1972, cind a fost pusă 
în funcțiune prima capacitate 
de producție, realizează in pre
zent un volum de producție de

6.7 ori mai mare. înfăptuind in
dicațiile conducerii partidului 
privind diversificarea produc
ției de aparate electrice de mă
sură și control, colectivul uni
tății a asimilat pină acum pes
te 50 tipuri noi de aparate de 
măsură și reglaj — rod al ac
tivității proprii de cercetare și 
al colaborării eu cadrele din 
învățămintul tehnic superior. 
Intre produsele realizate in ul
tima vreme de întreprinderea 
timișoreană se numără blocul de 
tarifare diferențiată, ventilul e- 
lectromagnftic. wattmetrul. o 
bogată gamă de ampermetre și 
volt metre ii de aparate magne- 
toelectrice.'

Activitatea universitară in etapa 
actuală identifică drept una din com
ponentele sale fundamentale in dez
baterea concluziilbr și sarcinilor des
prinse din recenta Consfătuire cu ca
drele didactice și activul de partid 
din învățămintul superior, încunu
nată de cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Se apreciază, și pe bună 
dreptate, că de modul in care își vor 
găsi aplicarea imediată în practică 
principalele imperative ale integră
rii invățămintului cu producția și 
Cercetarea depind deopotrivă atit rit
mul perfecționării școlii noastre su
perioare, cit și gradul de competență 
al celor care, începind cu cincinalul 
1976—1980, vor acționa nemijlocit pe 
întregul front al desăvîrșirii con
strucției socialiste in România. In 
legătură cu citeva dintre preocupările 
actuale, care-și pun pecetea asupra 
întregii activități din Institutul poli

Acad. Radu VOINEA,
rectorul Politehnicii din București, 

PREZINTĂ CÎTEVA ASPECTE 
DIN EXPERIENȚA 

INSTITUTULUI

tehnic bucureștean, am adresat cî- 
teva intrebări tovarășului acad. RADU 
VOINEA, rectorul institutului :

— Din dezbaterile recentei Consfă
tuiri cu cadrele didactice și activul 
de partid din învățămintul superior a 
reieșit, ca o concluzie primordială, 
eă de rapiditatea șl eficiența cu care 
universitarii răspund solicitărilor 
producției depinde in fapt soluționa
rea întregii problematici a integră
rii: așadar, cum răspundeți solicită
rilor producției?

Din această sâptâmlnâ s-a trecut 
cu toate forțele La insămlnțare-a 
griului și a celorlalte culturi de 
toamnă. Pină ieri, 27 septembrie, 
așa cum rezultă din datele centra
lizate la ministerul de resort, au 
și fost insămintate 840 000 hectare 
cu diferite culturi, din care aproa
pe 400 000 ha cu griu și secară. Se
mănatul griului este mai avansat 
in intrcprind<--nle agricole de stat 
din județele Tulcea. Galați, Bacău, 
precum și in cooperativele agrico- 
le din județele Galați. Vrancea, 
Bacău. Vaslui, Suceava, Brăila, 
Buzău etc.

Real.zarea sarcinii trasate de 
conducerea partidului și statului 
de a se obțin' o reeohâ sporită de 
c.-ij impune atit Încadrarea semă- 
natului in Limpul optim, dt și exe
cutarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate. Aceas-ta este hotă
rî tâ. in mare măsură, de munca 
inginerului agronom. de capacita
tea iui de a adapta regulile agro
tehnice de ordin general la condi
țiile specifice din fiecare unitate 
agricolă de stat sau cooperatistă. 
Tn condițiile actuale de dotare teh
nică a agriculturii noastre, cultura 
griului este in exclusivitate o pro
blemă a cadrelor tehnice. Inginerul 
agronom are misiunea de a stabili 
pe de o parte programul de ac
țiuni vizând cultura griului, iar pe 
de alta de a aplica corect acest 
program, organizind și indrumind. 
zi de zi. activitatea mecanizatori
lor.

Succesele importante obținute de 
numeroase cooperative agricole și 
întreprinderi agricole de stat in 
sporirea producției de griu se da-

tocesc și muncii pline de dăruire 
a specialiștilor care lucrează in a- 
ceste unități, capacității lor de a 
organiza aplicarea corectă a teh
nologiei acestei culturi. Am putea 
da zeci și sute de exemple 
care demonstrează câ majori
tatea specialiștilor din agricultură, 
conșticnți de importanta misiunii 
lor. iși consacră munca sprijinind 
pe mecanizatori, pe membrii coo
perativelor agricole să aplice corect 
agrotehnica și. pe această cale, să 
obțină producții mari.

Alături de specialiștii care iși în
deplinesc exemplar atribuțiile, 
care depun pasiune in Întreaga ac
tivitate desfășurată, sint și din cei 
care neglijează respectarea norme
lor tehnice, nu se ocupă cu hotă- 
rire de introducerea cuceririlor 
științei îi tehnicii, tolerează efec
tuarea unor lucrări de slabă cali
tate la pregătirea terenului și se
mănat A^menea neajunsuri au 
urmări directe asupra recoltei de 
griu — care se menține la nivel 
scăzut, sub posibilitățile unităților 
respective. Cu prilejul unor rai- 
duri-archetă întreprinse d*5 cores
pondenții noștri județeni, cu spri
jinul organelor locale, s-a constatat 
că unii specialiști nu respectă sar
cina stabilită la consfătuirile zo
nale și județene de a conduce 
direct. In cimp. efectuarea lnsă- 
mintărilor de toamnă. In unele 
cooperative agricole din județele 
Bacău și Alba, inginerii agronomi 
au fost găsiți la 6ediul unităților 
ocupați cu treburi care nu erau

r
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Scriitori pe meleagurile natale
•-----------------------------------------—______ __ >

k_______ .
(Continuare In pag. a III-a)

______ J

Bacăul de odinioară, cel 
puțin pentru mine, derutat 
mereu, după absențe Înde
lungate, de noile prive
liști. a încetat să mai e- 
xiste. Mi se pare că pă
trund de fiecare dată in
tr-un oraș deosebit, necu
noscut. in care nu doar 
peisajul urban s-a modifi
cat. dar însuși modul de 
viață a suferit mutații 
spectaculoase. Atmosfera 
aceea de provincie sub
dezvoltată. întreținută de 
orizonturi fatal restrinse, 
in care un simplu act de 
cugetare putea reprezenta 
un act de îndrăzneală și 
de revoltă împotriva lumii 
sufocante înconjurătoare, o 
simt destrămată ; te inun
dă sentimente de nedeslu
șită sfială printre blocurile 
masive, in culori vii. cu- 
treicrindu-1 cartierele mo
derne sau contemplind a- 
ltira Imounătoare a edifi
ciilor sale industriale, con
struite sau reconstruite in 
ultimele decenii. Orașul 
și-a ales, hotărit. drumul 
si. chiar dacă nu puține lu
cruri au rămas Încă de în
făptuit. el s-a lansat cu im
petuozitate Ln sfera civili
zației socialiste.

Evoluția 6a ilustrează ex
presiv și elocvent adevă
rurile grave și insufleți- 
toare cuprinse In tabloul 
amplu și sintetizator, pre- 

V

pe care-1 
proiectul

cis șl grandios, . 
înfățișează proiectul de 
Program al Partidului Co
munist Român ; trecutul, 
prezentul și viittrul se im- 
bină in același ;runchi vi
guros cu rădăcilile înfipte

ral, piața centrală, pare un 
simbol al gindirii solitare, 
înfruntind cu resemnare șl 
disperare mută, inch:3 in 
sine pentru veșnicie, o 
lume mizeră șl atroce. A 
existat și o astfel de față

lorrea. exprimate la rindul 
In cupletul de o amară ce
lebritate despre „marea 
dandana” petrecută „intr-o 
mahala”. Tn felul său. Ba
cău] rezuma condițiile pro
prii tlrgului de provincie,

Orașul ca un trunchi
viguros"

însemnări de Al. SIMION

în pămint și 
vibrind in 
soarelui.

Conștiința . . .
ceptat orașul și prin inter
mediul atmosferei dezolan
te a poeziei baco’lene. Sta
tuia marelui pet. ștrăîu- 
ind de pe soclu său. am
plasat Intr-un icuar Late-

oi frunzele 
lriimpinarea

epocii a re-

a urbei, așezare năclăită In 
care .jiu se intimpla ni
mic”, pierdută in noroi și 
praf : maghernițe și cocioa
be pipernicite. iz de aer 
stătut și Încremenit in 
nemișcare. Tragismul unei 
asemenea existențe se În
gemăna și cu farsa, cu 
persiflarea și autopersifla-

dramele. sordidul vieții, 
surprinse, printre altele, și 
in'paginile literaturii sado- 
veniene.

A existat insă și un alt 
oraș, orașul împotrivirii 
față de „orlnduirea cea 
crudă șl nedreaptă", orașul 
mișcării muncitorești, al 
luptelor de clasă organlza-

țe si conduse de partidul 
comunist pentru cucerirea 
demnității umane și instau
rarea unei noi ere de drep
tate și libertate socială și 
națională in istoria poporu
lui român. Sub fațada a- 
morfă și adormită fierbea 
lava vulcanilor aprinși, re- 
vărslndu-se mereu in iz
bucniri amenințătoare, se 
pregătea leqt și implacabil 
viitorul de astăzi al patriei. 
Dincolo de placiditatea sa 
exterioară, orașul trăia șl 
vibra in consens cu ritmul 
mișcării revoluționare din 
întreaga țară, reacționa a- 
tent și sensibil La trămin- 
tările care animau pretu
tindeni. intr-o perioadă de 
acute Înfruntări politice șl 
ideologice, planeta noastră. 
In blamatul, uitatul oraș 
s-au găsit mereu forțe care 
să reflecte cu autentică ar
dere pasională și curaj as
pirațiile celor mulți. năzu- 
ințele lor înspre implini- 
rea unor idealuri de subli
mă umanitate.
' Aici a trăit Baoovla, pe 

aici s-au perindat pașii lui 
Enescu, pe o stradă măr
ginită de arbori umbroși 
respiră zidurile vechil case 
a familiei Pătrășcanu. N-au 
fost, cred, probleme esen
țiale In epocă și care să 
nu-șl fl aflat ecouri pro-
(Continuare In pag. a Il-a)

— Tocmai în virtutea acestor so
licitări ne-am concentrat eforturile 
în direcția obținerii unor importante 
realizări practice. îngăduiți-mi ca, 
dintre acestea, să menționez: tn do
meniul ingineriei chimice — procese 
tehnologice noi privind fabricația al
coolului polivinilic; in domeniul me
talurgiei — elaborarea oțelului in 
convertizoarele cu oxigen folosind 
fondanți sintetici; în domeniul ener
geticii — modelarea sistemelor elec- 
troenergetlce; in domeniul construc
țiilor de mașini — studiul îmbunătă
țirii sistemului de injecție la motoa
re Diesel fabricate in țară, îmbună
tățirea parametrilor unor mașini 
agricole, aparate de precizie pentru 
controlul dimensional ; in domeniul 
electronicii și automaticii — proto
tipul unui releu tranzistorizat de 
protecție a rețelelor electrice 
ș.am.d. Și, desigur, enumerarea ar 
putea continua. După cum, tot as.t- 
fel, am putea vorbi despre faptul 
că tot mai multe proiecte studen
țești de diplomă se executa pe teme 
concrete propuse de întreprinderi 
și susținute in întreprinderi. In 
vara trecută, de exemplu, o serie de 
proiecte de diplomă ale studenților 
facultății de tehnologia construcțiilor 
de mașini au fost susținute chiar in 
întreprinderea beneficiară — „Auto
matica”. In anul universitar care a 
început, o astfel de inițiativă va fi 
considerabil lărgită.

— Care apreciați a fi principalele 
deficiențe constatate în desfășurarea 
de pină acum a procesului dc inte
grare? Asupra cărora dintre ele vă 
concentrați atenția in noul an uni
versitar?

— Producția realizată de studențl 
In atellerele-șooală are încă un ni
vel redus de complexitate. Pe de 
altă parte, cu toate că studenții noș
tri au realizat o producție utilă, nu 
întotdeauna această activitate pro
ductivă a fost legată organic, prin 
conținut, de procesul de învățămint: 
nu o dată s-a desfășurat neplanifi
cat, in funcție de posibilitățile de 
moment O parte dintre cadrele di
dactice se mai complac încă în abor
darea unor teme de cercetare mârun-

Mihai IORDANESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
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FAPTUL| 
DIVERȘI
Un nou 
record 
al toamnei

Scriam, in rubrica noastră de I 
mtc’-ruri, despre recoltarea la • 
LA S. SOKUt din județul Racuu I 
fl vnnr cartofi de cite 1,600 kg | 
fiecare. Corespondentul nostru 
a.n Mehedinți ne informează I 
despre un nou record, la coo- I 
perativp agricoli d>n Broțteni. • 
De data aceasta este vorba de i 
o sfeclă in preutate de... 7 ki- I 
loarame ți două sute de grame! | 
.*■ u este ciclu» să niai aurim fi . 
ce alte recorduri. Sintem abia la I 
începutul toamnei... |

Huliganii își |

r

1N SPIRITUL EXIGENȚEI COMUNISTE
..................... .......................................................................... .. ................. - - •

Telex cetățenesc
VĂ INTERESEAZĂ?

cer... scuze
Seara tirziu. Alexandru Nan, 

d’ la schela Urlați-Praho- I 
va. se întorcea spre casă, de I 
l.n serviciu. La un moment dat, ' 
din întuneric, i-au sărit în spa- ■ 
te doi Indivizi si l-au lovit oină I 
l-au pus la pămint. Călătorii | 
din autobuzul in care a a- 
juns pină la urmă i-au a- 
cordat primele Îngrijiri șl 
l-nu internat în spital. Se- 
s *ați de intimplare, lucră- i 
terii de miliție i-au identi- I 
f.cat repede pe cci doi bătăuși : | 
G Bnlțașu și I. Drăgulin. am- 
b i din satul Drobota. întrebați I 
de organele de miliție care a | 
f-’st motivul de l-au atacat pe ’ 
A. N.. huliganii și-au cerut... | 
scuze, dcclarind că au confun- I 
dat victima cu altă persoană I 
cu care aveau ei o „răfuială" 
mai veche (I).

De-ale 
ascensorului

Mult s-au mai bucurat cele 
63 de familii din Deva care 
s-au mutat in frumosul și con
fortabilul bloc-turn „M-5" din 
cart.erul „Dacia". Bucuria a ți
nut insă pină la... primele trop- i 
tc ale blocului, care are 10 eta- I 
je. De aici in sus... vechea po- | 
veste a ascensoarelor.

— Sint defecte ?
— Aș. Sint in perfectă stare 

de funcționare, dar stau sigila
te. Si stau, pentru că intre- | 
prinderea bucureșteană care le-a I 
fabricat n-a prezentat la re- I 
cepția blocului și cuvenita car
te tehnică pentru autorizarea 
funcționării lor. Așa se face că, 
de mai bine de două luni, a- 
ccști cărăuși moderni ai înălți
milor citadine hibernează la 
parterul elegantului edificiu. 
Mare minune ca, in locul auto- i 
rizatici cu pricina, să nu apară I 
un a/iș tip ascensor ; „Defect". |

A uitat 
să-nchidă 
ușile

Conducind autovehiculul unei 
unități de construcții din Sebeș, I 
Aurel Ciobanu a oprit intr-o I 
Dantă pe raza comunei Bel- | 
cc-ști-Iași. După ce a asigurat . 
autovehiculul cu frina. cum era I 
normal, șoferul a plecat după ’ 
treburi, uitind insă ușile des- i 
cuiate. In lipsa lui, trei copii I 
sub 10 ani au intrat Înăuntru, | 
s-au jucat cu volanul „de-a . 
șoferii" și. Ia un moment dat, I 
deblocind frina. autovehiculul a I 
pornit-o la vale, din ce in ce 1 
mai tare, pină s-a izbit de casa I 
unui sătean, dărimind-o. Unul I 
din copii a decedat pe loc, iar I 
ceilalți doi au fost grav acei- . 
dentați. 8

Pontatorul... | 
pontat

Cind cineva il întreba pe Teo- | 
dor Marcu. șeful carierei de 
piatră Rod a Întreprinderii ;u- I 
dețene de industrie locală Si- I 
biu. ..cum ii mai merge", „ce ' 
mai face", răspundea cu min- I 
drie : „Eu, ca eu, dar nevas- I 
tă-mea e harnică foc. Lucrează, | 
dom'le, de rupe pămintul". Lau- 
da la adresa nevestei a ajuns ți I 
la urechile celor de la contro- | 
Iul financiar. Care control a con
statat, cu surprindere că, de I 
mai bine de 8 luni, Marcu isi I 
ponta fictiv soția pe statele de I 
plată, aducind un prejudiciu de . 
aproape 11 000 lei. Învinuit o- I 
cum pentru „fals, uz de fals și | 
înșelăciune în dauna avutului 
obștesc", Marcu așteaptă să I 
vadă ți el cu cit va fi „pontat". I 
Că de lăudat... ‘

Impiegatul 
uituc

La citeva minute după ce a I 
îndrumat personalul 40083 pe I 
linia spre statla Aciș. impieea- I 
tul de mișcare Ispas Todea, din • 
stația Tășnad (județul Satu- I 
Mare), și-a amintit brusc că nu I 
ceruse de la stația Aciș reavi- 
zul (confirmarea) de sosire a I 
mărfarului 41241. căruia ii dă- I 
duse. înaintea personalului, ca- I 
le liberă in aceeași direcție. Și . 
iată că un eveniment feroviar I 
părea iminent. Din cauza unei | 
defecțiuni la locomotivă, măr- . 
farul fusese nevoit să oprească I 
undeva intre cele două stații. I 
Pnntr-o intervenție telefonică ' 
urrentă, un acar a fost indru- i 
mat sa iasă In Intimpiharea I 
personalului, pe care a reușit | 
să-l oprească in ultima clipă. 
Ciocnirea n-a mai avut loc. I 
Ceea ce nu-1 absolvă insă pe | 
impiegat de răspundere.

Rubricd redactotO de
Petre POPA
și corespondenții „ScintelP I

încă înainte de a începe aduna
rea generală de dare de seamă șl 
alegeri a organizației de bază do la 
atelierul dc scul.Xrie al Întreprin
derii de utilaj chimic și forjă din 
Rimnicu-Vilcca, am notat citeva 
din datele... biografice care reeo- 

, mandă acest colectiv de muncă : el 
Iși desfășoară activitatea In prima 
unitate constructoare de mașini din 
județul Vilcca. Organizația de bază 
de aici s-a creat la 15 noiembrie 
1973. cuorinzind 25 de membri. As
tăzi. in evidenta ci sint cuprinși 52 
de tovarăși. In „cartea de muncă" 
a acestei tinere întreprinderi — în 
cadrul căreia sculărla este consi
derată ..vioara Intii" — sint con
semnate fapte demne do toată 
considerația : secția do utilaj chi
mic a fost dată in funcțiune cu opt 
luni înaintea termenului planificat, 
iar astăzi eforturile colective sint 
concertate spre îndeplinirea anga
jamentului de a asigura punerea in 
funcțiune parțială — cu un an îna
inte de termen — a primelor capa
cități de producție dc la forjă (de 
la una din cele mai mari și mo
derne forje din țară).

Deloc intimplător, darea de sea
mă a omis să se refere po larg la 
contribuția colectivului de la seu- 
lârie la dobindirea acestor suc
cese. pornind de la următorul 
considerent : „Ne cunoaștem bine 
realizările. Pentru cine și la ce 
nc-ar folosi dacă le-am mai rea
minti doar încă și Încă o dată ?“. 
Și astfel s-a dat tonul unei temei
nice si exigente discuții despre mo
dul concret in care se pot amplifi
ca realizările de pină acum in 
perspectiva obiectivelor programa
tice ale apropiatului Congres al 
partidului. /Adeziunea 
comuniștilor fată 
dc Program si 
Ic in dezbaterea ...............
tid s-a exprimat clar și răspicat ca 
un angajament ferm de a le în
făptui, de a mobiliza in acest scop 
toate forțele organizației.

— Proiectele de documente ce vor 
fi supuse aprobării Congresului al 
XI-loa prefigurează viitorul țării, al 
nostru — spunea frezorul Petre 
Ghldiu. Acest viitor începe și se 
Înfăptuiește prin tot ceea ce rea
lizează astăzi fiecare dintre noi. In 
această muncă de zi cu zi se oglin
desc cei mai bine calitatea dc co
munist. atitudinea de om înaintat, 
de muncitor cu o conștiință înain
tată. Ca să ajungem insă la acest 

^nivel. să fim mai pretențioși, mai

exigent! si mai 
noi insine. pentru _  ....-------
ordine, disciplină, organizarea pro
ducției avem încă destule neajun
suri.

în centrul atenției dezbaterilor 
s-a situat cerința ridicării continue 
a rolului de conducător politic al 
organizației de partid la fiecare 
loc do muncă.

— Cind vorbim do modul în care 
organizația iși Îndeplinește rolul 
conducător, să nc reamintim mereu 
do faptul că nu putem nvea comu
niști activi și alții care așteaptă să 
fie mereu impulsionați — spunea

severi fală de 
că la capitolul

ganizației de bază, ca să nu mai 
vorbesc de alții. Trebuie să punem 
in funcțiune la întreaga capacitate 
sl acest ..motor" al progresului, 
pentru n no realiza Întocmai sar
cinile noi care no stau in față".

Oricine ar răsfoi mica arhivă a 
acestei organizații ar ajunge la 
concluzia că nici cind într-o alia 
adunare nu s-au analizat atit do 
temeinic problemele fundamentale 
ale acestui colectiv, critica unei ac
tivități bune dezvăluind căile unei 
activități și mai bune. „Programul 
pnrlidului — spunea inginerul Ion 
Islrătescu — arată fiecărei organi-

Adunări generai©

în organizațiile de bază

deplină a 
do proiectele 

Directive afla- 
intregului nar-

în adunare strungarul loan Flores- 
cu. Se cere să manifestăm mai 
multă exigență pentru felul in caro 
fiecare comunist' iși îndeplinește 
sarcinile profesionale și politice, 
cum se manifestă ca exemplu in 
mijlocul tovarășilor săi de muncă. 
Tocmai de aceea sint de părere că 
noul birou trebuie să exercite zl 
de zi, și nu In mod ocazional, la 
toate eșaloanele — muncitori, 
maiștri, șef de atelier — un rigu
ros control asupra modului cum 
sint îndeplinite sarcinile de partid 
si hotărîrile adunărilor generale, să 
combată mai ferm orice manifestări 
de delăsare, de lipsă do exigență.

In aceeași ordine de idol tehnolo
gul Gheorghe Mateescu spunea : 
..Am fost primit in rindul membri
lor de partid in urmă cu șase luni. 
Și înainte și după primirea in par
tid am învățat că un comunist tre
buie să fie exemplu In toate pri
vințele, să fie combativ față de 
orice fel de neajunsuri. în organi
zația noastră însă spiritul critic și 
autocritic se manifestă uneori des
tul de timid, critica dreaptă, bine 
intenționată, este privită încă cu 
suspiciune chiar de secretarul or

zațll de partid cum trebuie să pri
vească sarcinile sale actuale și de 
perspectivă. Aceasta înseamnă să 
ne ocupăm, deopotrivă, de para
metrii uzinei și ai oamenilor ei. 
Atunci cind sint supuse la pro
be tehnologice pretențioase utilaje 
complexe, noi înșine, cu totii. sinteni 
supuși in primul rînd unor aseme
nea probe și mal pretențioase1'.

Ca să ducă parcă mai departe 
ideea, s-o întregească, strungarul 
Nicolae Mădulescu observa: „Pen
tru ca uzina să-și fată un bun re
nume. condiția de căpetenie este 
munca de calitate, produsele de ca
litate. Ca să ajungem la matrițe de 
cea mai bună calitate trebuie ca 
noi înșine să devenim oameni de 
calitate, cu o pregătire profesională 
șl politică de calitate". Mai con
cret, matrițerul Constantin Eftenie 
a adăugat : „De multă vreme 
se vorbește de organizarea unor 
cursuri de calificare, de speciali
zare. Mereu se spune că joi, joi. 
joi vor fi urnite lucrurile din loc. 
Nu s-a spus insă niciodată nici de 
către biroul organizației de bază și 
nici de conducerea secției care va 
fi joia in care vor începe in
tr-adevăr cursurile".

Intrucit colectivul de la sculăric 
osie deosebit cje tinăr. atit in 
ceea ce privește virata oame
nilor. cit si stagiul lor in pro
ducție. a fost cu totul îndreptă
țită atenția pe care au acordat-o 
comuniștii problemelor legate de 
activitatea organizației U.T.C. To
varășii loan Uță. Florin Sîrcă au 
împletit in cuvintul lor sarcinile 
colectivului din care fac parte, le
gate dc devansarea punerii In func
țiune a forjei, cu necesitatea îmbu
nătățirii muncii dc îndrumare și 
control a organizației U.T.C. Tot- 

. odată, au subliniat necesitatea in
tensificării muncii politico-educa
tive pentru crearea unui climat ro
bust, exigent, potrivnic indisciplinei 
și dezordinii, pentru formarea unor 
tineri cu o conștiință înaintată, so
cialistă. cu un inalt spirit do res
ponsabilitate. astfel incit sculăria, 
colectivul ei să facă față cerințelor 
sporite ce se ridică in viitor, 
între alic măsuri, s-a propus ge
neralizarea metodei de a se încre
dința cițiva tineri în grija unui 
comunist care să răspundă de edu
carea lor politică și morală.

Adunarea a ales noul birou al or
ganizației dc bază, delegații Ia con
ferința de 
clere și a 
ei pentru 
tid. Votul ;
discuții vii, ____  .......
pătrunse de o deosebită grijă pen
tru alegerea unor tovarăși care s-au 
remarcat prin activitatea lor dc zi 
cu zi, au un înalt nivel politic și 
profesional, o comportare morală 
exemplară.

Hotărirea adoptată la Încheierea 
adunării a exprimat adeziunea de
plină a organizației Ia întreaga po
litică internă și externă a partidului, 
Ia proiectele de Program și Direc
tive ce vor fi supuse aprobării Con
gresului al XI-Iea, angajamentul 
membrilor el de a nu precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate de 
partid. Totodată au fost stabilite o 
seamă de măsuri concrete pentru 
creșterea calitativă a rolului de 
conducător politic al organizației 
de bază la fiecare lpc de muncă, 
intensificarea muncii politice și or
ganizatorice pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor actualului cinci
nal, pentru intensificarea educării 
comuniste a întregului colectiv.

partid pe 
desemnat 
comitetul

a fost precedat do 
, critice și autocritice,

înlrcprin- 
candidații 
de par-

Constantin MORARU
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De la „NAVROM“ 
Constanța

Institutul de marină „Mircea cel 
Bâtrin" din Constanța pregăteșțe 
ofițeri pentru marina comercială — 
nave de transport și de pescuit ocea
nic. Institutul funcționează cu 2 fa
cultăți : una de navigație și cealaltă 
de electromecanică navală. La con
curs pot participa absolvenții li
ceelor teoretice cu diplomă de baca
laureat sau ai altor licee echivalente, 
bărbați care să nu depășească virsta 
de 25 ani. Candidații se vor prezenta 
personal pentru inscriere la sediul 
Comandamentului flotei maritime 
„NAVROM", cu următoarele acte : 
diplomă de bacalaureat (in original); 
copie legalizată de pe certificatul de 
naștere ; cazier judiciar ; 2 fotogra
fii 3/4. înscrierile se fac pină la data 
de 8 octombrie 1974. Examinarea se 
desfășoară in 2 etape eliminatorii : 
etapa I, intre 10 octombrie și 15 oc
tombrie 1974, constă din : examinare 
medicală și aotitudini marinărești ; 
etapa a Il-a, intre 15 octombrie și 17 
octombrie 1974. examen scris la : al
gebră și elemente de analiză mate
matică : geometrie analitică, plană și 
in spațiu, trigonometrie ; fizică.
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Noul sanatoriu balnear din Mangalia

„ORAȘUL CA UN TRUNCHI VIG«“
(Urmare din pag. I)

funde, să nu fi stirr.it discuții si con
troverse in mediile intelectuale pro
gresiste si proletare ale urbei. E un 
test de vitalitate, un argument in plus 
probind capacitatea de rezistentă la 
opresiune, robustețea, 
soirii și puterea 
maselor însuflețite 
dintă nobilă si măreață, 
le eroice, de elan patriotic, 
jertfele pe care generații de luptă
tori inflăcărați lc-au închinat cauzei 
victoriei socialismului in România, 
ca și fundamentalele monumente de 
cultură zămislite in ambianța orașu
lui de demult, s-au transformat in 
istorie și tradiție. După cum istorie 
și tradiție 
încleștare 
luminoase _  ______
tică de după eliberarea țării de 
sub dominația fascistă.

Bacăul de azi continuă 
muncitoresc, al chemărilor 
ționare de ieri.

Uteciștii care scan dau _ 
tinguri „Vrem guvern 
vindeau „Strimbătatea" r 
gării și plecau duminicile la sate 
să repare uneltele țăranilor și să se 
producă In inedite spectacole artis- 
tic-agitatorice in sprijinul reformei 
agrare n-au intrat, firește. In uitare. 
N-au intrat in uitare nici tinerii 
muncitori de la secția hamașamen- 
te a unei fabrici băcăuane, care s-au 
revoltat 
muncă 
re in 
Ca și 
celor

visoarea de 
creatoare a 
de o cre- 

Acte- 
si

devenit anii de 
tensiune, eforturile

au
și ' t--------- .
de construcție roman-

Bacăul 
revolu-

la mi- 
F.N.D." și 

pe peronul

regimului de 
șl de teroa- 

i antonescian. 
1 entuziast al 

bazele ln- 
Ju-

împotriva 
extenuantă i 
plin regim 
„hei-rup“-ul 

V-.-— care au pus 
dustriei moderne a orașului și . 
dețului sau, risipiți pe suprafața În
tregii țări, și-au adus contribuția de 
sudoare și inteligență la edificarea 
noii Românii. Toți iși află astfel locul 
lor de preț în zestrea de minte și 
suflet a noilor generații.

Vechiul Bacău nu mai există pen
tru mine. El iși urmează însă epo
peea, revărsat prin multiple canale 
in spiritualitatea orașului de acum, 
in uzinele extinse și perfecționate, 
in impunătoarele obiective indus
triale ridicate în acord cu ultimele 
cuceriri ale tehnicii mondiale, în 
alura zveltă a clădirilor care adă
postesc mii și zeci de mii de proas
peți locatari. In edificiile publice de 
cultură ți agrement. La realizările

edilitare, menite toate să imprime 
perimatului tirg patriarhal trepidația 
adevăratei civilizații. Bacăul a de
venit o citadelă avansată a econo
miei românești, iar prevederile 
proiectului de Directive ale Congre
sului al XI-lea al partidului ii des
chid noi perspective dc dezvol
tare și înflorire materială și spi
rituală.

Progresul, fără îndoială, reprezintă 
un proces dialectic ; el înseamnă a- 
firmare, dar și negare. Pentru 
anumite lucruri care au fost 
și nu mai sint iți pare uneori râu. 
Regret șirurile de plute care nu mai 
au cum poposi in orașul meu de pe 
vremuri. Ele și-au oprit traseul 
undeva mai sus de Bicaz, in 
jurul Broștenilor. Bistrița de de
mult a devenit in schimb o pan
glică de apă controlată, pe firul 
căreia s-a amenajat o salbă de hi
drocentrale.

Ori^e călătorie pe meleagurile na
tale e și o călătorie în memorie, 
un prilej de confruntare cu tine 
Însuți : locurile sint și nu mai sint 
aceleași, toate s-au schimbat, tu 
însuți te-ai schimbat și, pe undeva, 
legături păstrate în substanța lor 
intacte iți spun că, oricil de uimi
toare și de necrezut apar in fața 
ochilor tăi metamorfozele săvîrșite, 
tu aparții totuși pămintului pe care 
ai învățat să-ți potrivești intiii peși, 
intre zările căruia ți-ai făurit 
întiile vise. Nu decurg întotdeauna 
prea vesel asemenea intîlniri. ele iți 
amintesc pe viu că anii copilăriei au 
rămas in urmă, că ai ajuns oaspete 
în propria ta casă de demult, și 
chiar dacă gazdele se poartă amabil, 
prietenos, străzile și firele de iarbă 
nu-ți mai aparțin simplu, cu natu
ralețea necăutată de pe vremuri. 
Iți plimbi privirile, ușor nostalgic, 
ca un turist amețit sub șocul desco
peririlor și, încetul cu încetul, se 
instalează in ființa ta un senti
ment tonic de participare, triste
țea se destramă și, copleșit de emo
ție, te confunzi nu numai cu pietrele 
vechi, dar și cu peisajul proaspăt al 
orașului revelațiilor tale de început.

Alte generații aleargă astăzi pe 
străzile Bacăului și ocupă prim- 
planul scenei sale. Ele continuă insă 
o luminoasă istorie și Înglobează in 
noile ritmuri ale existenței lor rit
murile generațiilor care le-au pre
cedai

...Umerașe, uscătoare de 
rufe, măturici de haine, 
tăvi de aluminiu, cuțite 
de cartofi, scoici pcjilru 
sertare... Lista din tare 
transcriem aceste exeipple 
— pusă la dispoziție de 
Consiliul pentru coordona
rea și îndrumarea activi
tății de aprovizionare' și 
prestare de servicii către 
populație — cuprinde 61 
produse mici, dar de stric
tă necesitate in gospodă
rie. în capul listei, preci
zarea : „Articole de uz 
casnic si gospodăresc cq au 
dispărut in ultimii ani de 
pe piață, deși populația și 
comerțul le solicită în con
tinuare11. Care sint înțe- 

J prinderile ce au renunțat 
să le mai fabrice ? Spicu
im din același tabel : I. .S. 
„Metaloglobus", întreprin
derile de industrie loriilă 
din Sighișoara, Aiud, Bis
trița, Brașov, Lugoj, O|a- 

: dea. Reșița. Satu-Mgre,
; Cluj. Buzău. București ctc.

Volumul cererii de consim 
nesatisfăcute prin acejte 
produse ? Peste un milbn 
de bucăți anual.

Din aceeași sursă de in
formare aflam și următoiul 

! fapt : există alte 104 s<jr- 
! timente de articole de jz 

casnic și gospodăresc Ja 
care cantitățile fabricate 
nu asigură decît parțpl 
cererile de consum. (N7- 
mai pentru semestrul in 
curs, întreprinderile co
merțului interior au calcu
lat o diferență în minte. 

1 față de cererea de consun,
; in valoare de 226 milioane
; lei). E adevărat, acaăe

produse nu au dispăiit 
, complet din magazine, ireă
1 fiind atit de puține, penru

cei mai mulți cumpărători 
e ca și cum ele nu ar e- 
xista. Dar iată' situajia 
lor pe citeva din ministe
rele producătoare : Minis
terul Industriei Ușoare! a 

' rămas dator cererii 8e 
. consum cu 21 de articoe, 

valoarea acestora pe se
mestrul in curs fiind de54 
de milioane lei ; Minist
rul Economiei Forestiere'și 
Materialelor de Constru<ții 

V

— 17 produse, în valoare 
dc 28 milioane lei ; coope
rația meșteșugărească — 16 
produse, in valoare de 30 
milioane lei ; industria lo
cală — 29 produse, în va
loare de 58 milioane lei ; 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii — 8 pro
duse, in valoare de 27 mi
lioane lei ș.a.m.d.

Discutăm cu directorul 
comercial al Grupului de

• APROVIZIONAREA CU COMBUSTIBIL. Din Informațiile pri
mite de la întreorinderea ..Combustibilul" din Capitală am reținut că 
ace| cumpărători care nu s-au programat pentru aprovizionarea cu 
combustibil de Iarnă vor putea cumpăra combustibilul necesar — 
fără programare — Incepind cu data de 15 noiembrie a.c.

• SCHIMBAREA TENSIUNII ELECTRICE. întreprinderea I.D.E.B. 
din Capitală va efectua In cursul trimestrului IV a.c. lucrările de 
schimbară a tensiunii de la 120 V la 220 V in. perimetrul Mihai Bravu
— Dimitrov — Avrig. Povernei — Ana Ipăleșcu — Grigore Alexan- 
drescu și in zona Gării de Nord.

INIȚIATIVE
• PENTRU OCROTIREA ARBORILOR VÎRSTNICI care împodo

besc străzile, aleile și parcurile municipiului Ploiești s-a declanșat o 
susținută acțiune cetățenească (momentan se lucrează pe bulevardul 
Gheorghiu-Dej). Se decapeoză asfaltul in jurul copacilor — dlndu-.se 
posibilitate apei să se infiltreze in pămint — iar cu injectoare de 
12-14 atmosfere se’asigură rădăcinilor substanțe nutritive. Golurile 
dintre șirurile de cooaci vlrstnici se completează cu arbori de talie 
■mare din rezerva administrației de parcuri și sere a orașului.

• MODERNIZAREA TRANSPORTULUI MEHEDINȚEAN. în uî? 
timii patru ani, transportul mehedințean a cunoscut o dezvoltare șl 
modernizare deosebite : au fost amenajați și modernizați peste 
1 ino km de drumuri, s-au amenajat 246 stații de autobuz, parcul auto 
a fost dotat cu noi mijloace de transport de capacitate sporită.

CITITORII SESIZEAZĂ
• LA MEDIAȘ E NEVOIE DE O PIAȚĂ. Georgcta Constantin, din 

Mediaș, str. Brâdet 4. ne scrie : ..Sesizez la rubrica ..Telex cetățenesc1' 
că edilii orașului care au construit noul si frumosul cartier ..Gheorghe 
Gheorghiu-Dci" au uitat să amenaieze si o niată agroalimentară. 
Din acest motiv, producătorii individuali își desfac produsele pe tro
tuare. H r'>lt”ri dn stradă, in «'nnrlitii total necoremunzătoar*’11.

• ATENȚIE LA CALITATE ! Mă număr printre miile de bucureș- 
toni care s-au mutat de curind în casă nouă — ne scrie Titus Geor
gescu din Capitală, str. Intrarea Ion Șui ea nr. 11, bl. M 3, ap. 25 — 
dar nu am putut să mă bucur pe donlin de acest eveniment. Pentru 
că locuința — datorită unor grave deficiențe de construcție și finisai
— are o stare total necorespunzătoare : ferestre greșit montate, pereți 
crăpati, pardoseala cu denivelări, tavanul ondulat etc“.

• O SESIZARE IN ALB-NEGRU. „Perioada vacanțelor și drume
țiilor s-a încheiat — ne «rrie Teodor Popescu, din București. Galea 
Floreasca 142 — iar imaginile fixate pe peliculă se cer transpuse pe 
hirtie fotografică. Dar serviciile comerciale nu răspund operativ ce
rințelor și amatorii fotografi din Capitală, Galați, Tulcea și de pe li
toral nu găsesc — decît cu mare greutate — hîrtia necesară. Chiar 
dacă e vorba de hîrtie pentru imagini alb-negru".

ECOURILE RUBRICII
• SE POATE DECI SI FARA BIROCRAȚIE. Sislzam !ntr-una din 

rubricile noastre că, recent, oficiile poștale au luat o măsură birocra
tică ce ingreunează expedierea recomandatelor. în răspunsul primit 
de la ministerul de resort sintem informați că s-au luat măsurile ne
cesare, astfel incit actualele greutăți să fie înlăturate : se va intro
duce un nou model de formular, redus ca mărime și conținut, care se 
va completa la expedierea recomandatelor nu de către cetățeni — 
cum se stabilise anterior — ci de către salariațiii ghișeelor P.T.T.R.

Politehnica 
bucureșteană

(Urmare din pag. 1)

te, fără importanță și perspectivă. în 
sfirșit, baza materială existentă nu 
este folosită întotdeauna in mod ra
țional. Toate acestea ne-au determi
nat să elaborăm un plan concret de 
măsuri, menit să intre rapid in apli
care. astfel incit noul an universitar 
să anihileze deficiențele de pină acum și. implicit, să Înscrie o coti
tură revoluționară in planul inte
grării.

— Recenta consfătuire a cerut ca 
fiecare unitate de invățămînt să de
vină o unitate productivă, cu plan 
de producție repartizat pe fiecare 
sludent și cadru didactic. Pe ce căi 
preconizați împlinirea acestor obiec
tive ale integrării?

— A și fost constituită o unitate 
centrală de producție-proiectare-cer- 
cetare, condusă de rector, ajutat de 
doi prorectori, cu 12 sectoare con
duse de decani și 40 ateliere-școală, 
aflate in responsabilitatea șefilor de 
catedre și a altor cadre didactice. Cu 
sprijinul ministerelor economice, al 
centralelor industriale și al unor în
treprinderi s-a asigurat pentru fie
care atcller-școală un plan de pro
ducție. S-au luat măsuri și în ceea 
ce privește asigurarea unor micro- 
productii de complexitate mai mare, 
ca. de exemplu, aceea de matrite rea
lizate printr-o turnare de precizie, de 
circuite hibride, de inhibitori de co

roziune. de fibre optice de sticlă etc. 
Valoarea producției efectuate de stu- 
denți va depăși 20 milioane Iei, iar 
cea a contractelor de cercetare va 
reprezenta dublul celei din anul uni
versitar precedent. în cadrul insti
tutului nostru va lua ființă, de ase
menea, un centru de cercetare-pro- 
iectare a prototipurilor de mașini- 
unelte. care urmează a fi comnletat în viitor cu un ateilor dp nrototinuri. 
Tot astfel, pe platforma institutului 
nostru urmează să fie amplasată o 
întreprindere de aparatură, utilaje și 
standuri de încărcări, unde-și vor 
putea desfășura activitatea de cer
cetare, proiectare și producție un 
număr de 250 cadre didactice și 3 000 
de studenți. Tehnicitatea deosebit de 
ridicată și marea diversitate a pro
duselor întreorinderii vor crea con
diții optime pentru o integrare efi
cientă. existind. totodată, si posibili
tatea unei colaborări multidisciplina- 
re intre catedrele institutului.

Prin toate aceste măsuri soerâm 
să ridicăm și mai mult nivelul pro
cesului de învățămînt din institutul 
nostru. Sintem conștienți că Institu
tul politehnic din București este cel 
mai mare institut de învățămînt teh
nic superior din țară și că, in mod 
firesc, de la acest institut se cere 
cel mai mult. Pentru a răspunde 
tuturor exigențelor vom depune efor, 
turi sporite.

tanții diferitelor Întreprin
deri producătoare. Intr-o 
formă mai mult sau 
mai puțin similară, fie
care ne-a dezvăluit a- 
ceeași cauză a dispariției 
din nroductie — deci si din 
magazine — a respective
lor articole de uz casnic și 
gospodăresc : produsele in 
discuție nu lipsesc pentru 
că realizarea lor ar impli
ca unele greutăți tehnice, 
economice, financiaro sau

Există soluții de îndrep
tare a situației ? Desigur. 
O recentă analiză efectuată 
de Consiliul aprovizionării 
și prestărilor de servicii 
către populație, semnalind 
faptele la care ne-am re
ferit in rîndurile de față, 
a stabilit, intre altele :

— organizarea de con
tractări centralizate pentru 
un număr de produse la 
care nu este asigurat in

tarile" probleme 
ile măruntelor produse 

de uz cusnie
industrie locală din Capi
tală, tovarășul M. Rot- 
man :

— Produsele pe care nu 
le mai fabricați sau le fa
bricați in cantități insufi
ciente sint cumva neren
tabile ?

— Nerentabile ? Nu toa
te.

— Atunci poate aveți di
ficultăți din punct de ve
dere tehnologic sau nu a- 
veți materie primă din ce 
să le faceți ?

— Nu. Alta e cauza : 
respectivele produse sint 
migăloase și de. mică va
loare. Pe de o parte — 
multă bătaie de cap, pe de 
alta — aport redus la're
alizarea planului valoric.

...Am putea reproduce, 
în continuare, și alte dia
loguri purtate cu reprezen

de producție, cl pentru că 
sint prea mici ca valoare 
și deci — in comparație cu 
alte produse mai mari și 
mai 6cumpe — contribuie 
mai puțin la îndeplinirea 
planului global al între
prinderilor. De exemplu, 
decit să facă și mobilă (de 
citeva mii de lei garnitura), 
și umerașe (doar de cițiva 
lei bucata), întreprinderile 
preferă să facă numai mo
bilă. Desigur, e mai ușor 
și mai comod să realizezi 
cifrele de plan fabricind 
numai produse cu valoare 
mare si renuntînd la arti
colele mărunte. Numai că 
piața, cumpărătorii au ne
voie dc toate produsele — 
și de cele de volum și va
loare mare, dar și de cele 
mărunte, toate fiind nece
sare în gospodăria fiecărui 
cetățean.

prezent necesarul de con
sum al populației ;

— studierea posibilități
lor dc a se nominaliza prin 
planul de stat — în ideea 
obligării întreprinderilor de 
a le fabrica — 27 grupe 
de produse pentru uz cas
nic și gospodăresc ;

— analizarea, de către 
organele comerciale și de
partamentele producătoare, 
a situației tuturor articole
lor scoase din fabricație șl 
stabilirea soluțiilor con
crete pentru refabricarea 
lor.

Adăugăm — pentru fac
torii de analiză și decizie — 
încă o soluție, sugerată de 
reprezentanții întreprinde
rilor producătoare cu care 
am discutat : stabilirea dis
tinctă — odată cu lansarea 
planului în unitățile de 
profil — a unui capitol se-

parat pentru producția arti
colelor de uz casnic și gos
podăresc, capitol care să 
țină cont de specificul res- 
Fectivei grupe de produse, 

n acest fel, întreprinderi
le ar avea nu numai obli
gația, dar și posibilitatea 
să realizeze integral co
menzile unităților comerci
ale și să pună la dispozi
ția populației toate acele 
sortimente de care aceasta 
are nevoie și in cantitățile 
de care are nevoie.

înainte de a încheia, do
rim să punem in discuție 
— dincolo de aspectele e- 
conomice și organizatorice 
care privesc producția ar
ticolelor de uz casnic si 
gospodăresc — și răspun
derea ce revine în acest 
domeniu consiliilor popu
lare județene, ca organe 
de coordonare a întregii 
activități economico-socia- 
le ce se desfășoară oc te
ritoriul lor. Avind în sub
ordine directă sau indru- 
mînd activitatea întreprin
derilor producătoare, consi
liile populare sint primele 
chemate să recepteze ce
rințele pieței, ale cumpă
rătorilor și, în funcție de 
ele, să dispună completarea 
catalogului de produse al 
întreprinderilor. Chiar dacă 
momentan nu există încă 
o nominalizare in plan a 
produselor ce trebuie rea
lizate, consiliile populare 
județene și comitetele lor 
executive au posibilitatea 
și datoria legală de a in
terveni prin hotăriri și de
cizii luate — cind este ca
zul — de comun acord cu 
organele tutelare ale în
treprinderilor de pe terito
riu! lor, corciind astfel ne
cesitățile dc a se realiza 
indicatorii de plan cu ce
rința de a se satisface ne
voile de consum ale popu
lației, inclusiv cu articole 
mărunte, de uz casnic șl 
gospodăresc.

Mihai IONESCU
I

stirr.it
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Cum
definesc

Directivele, în 
lumina Progra
mului P. C. R., 
rolul comerțului 

exterior și 
al cooperării 

economice 
internaționale ?

(--------------------------
Un obiectiv fundamental al 

făuririi ■ocietițll socialiste mul
tilateral dezvoltate — prevăzut 
in proiectul de Program al par
tidului și caiK/eiiMt pe Iar»? In 
proiectul de Directive — il con
stituie lărgirea și diversificarea 
ftchltnburilor $1 cooperării econo
mice cu țârile socialiste, eu ță
rile In curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orinduirc socială. Atit in 
viitorul cincinal, cit și in peri
oada oină in anul 1090. jn 
perspectiva următorilor 20-25 de 
«ni. sc va «sigura participarea 
activă a României, pc baza dez
voltării economico complexe. In 
ritm susținut și In pas cu cuceri
rile stilntel moderne, la diviziu
nea internațională a muncii, la 
schimbul mondial dc valori ma
teriale, la circuitul universal de 
informație științifică, la revolu
ția tehnico-științifică contempo
rană. Continuarea fermă a poli
ticii de industrializare socialistă, 
dezvoltarea puternică a Indus
triei sl ridicarea ci la un inalt 
nivel calitativ vor asigura 
României un loc tot mai avan
tajos In sistemul diviziunii mon
diale a muncii.

Sint multiple și esențiale ra
țiuni pentru care, in proiectul 
de Program și in proiectul Di
rectivelor. se pune un puternic 
accent pe lărgirea schimburilor 
economice și cooperarea in pro
ducție cu alto state, pe partici
parea activă a României la divi
ziunea internațională a muncii, 
în concepția partidului nostru, 
acestea reprezintă o latură in
separabilă a procesului dc dez
voltare a fiecărei națiuni, deci <___ ___

• necesitate obiectivă, Imperi
oasă șl pentru progresul econo
mie și social al țArii noastre.

Atit in cincinalul viitor, cit 
și in perioada urmâtbrilor 
20—25 de ani. România va am
plifica și diversifica In conti
nuare relațiile economic® șl 
cooperarea in producție cu ță
rile socialiste, care vor define 
pondere.» principală. partlci- 
pind nctiv la colaborarea In 
cadrul C.A.E.R. și la înfăptuirea 
..Programului complex". Con
comitent, se vor extinde for
mele noi, reciproc avantajoase, 
de cooperare In producție cu 
țările in curs de dezvoltare, cu 
toate statele care acționează 
pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială In
dependentă. inclusiv 
formarea do societăți 
și întreprinderi mixte. 
Pornind dc la necesi
tatea participării acti
ve la diviziunea inter
națională a muncii și 
do la principiile co
existenței pașnice- în
tre statele cu orin- 
duiri sociale diferite, așa 
cum se subliniază in pro
iectul de Program al parti
dului, România va promova
consecvent o politică de extin
dere a relațiilor economice cu 
toate țările, inclusiv cu cclo 
capitalisto dezvoltate. Coope
rarea in producție și crearea do 
societăfi mixte vor așeza pc o 
bază mal trainică relațiile eco
nomice ale țârii cu aceste 
state. La baza relațiilor econo
mice ale României vor sta ferm, 
in continuare, principiile res
pectării independentei si su
veranității naționale. egali
tății in drepturi, neamestecului 
In treburile interne, avantajului

reciproc. In deplină concordan
tă cu orientările fundamentale 
ale politicii noastre externe, cu 
hotărirlle Congreselor al IX-lea 
sl nl X-le», alo Conferinței Na
ționale a P.C.R. din Iulie 1972.

In strinsfi conformitate cu pre
vederile din proiectele de Pro
gram și Directive sint deosebit 
de mobilizatoare, de cuprinză
toare sarcinile ce definesc rolul 
comerțului exterior și cooperării 
economice Internaționale, in pro
ducție a României. Din capul lo
cului trebuie remarcat faptul că. 
In perioada viitorului cincinal, 
volumul comerțului exterior ur
mează să crească Intr-un ritm 
mediu anual do 11,5-12,5 la sulă,

cum al In perioada pină fn 
anul 1990, exporturile rc vor 
dezvolta mai rapid dorit impor
turile (volumul lor va tfl mai 
marc cu 75-65 la sută, față de 
60-70 la sutft, comparativ cu in
tervalul 1971-1975), ceea ce va 
determina ca In viitorii cinci ani 
exporturile românești să depă
șească o treime din valoarea ve
nitului național, Iar In anul 1990 
volumul comerțului exterior să 
crească dc peste trei ori față de 
anul 1975.

Corespunzător trăsăturilor pro
cesului dc industrializare socia
listă, dezvoltării prioritare a in
dustriei. comerțul exterior al 
României și. in primul rind, ex

de întrebări și răspunsuri
» '*■

nivel care este «uperior preve
derilor stabilite pentru ceilalți 
indicatori sintetici de bază ai 
dezvoltării economico-sociale a 
țârii (produsul social, venitul 
național, producția globală in
dustrială, investițiile totale in 
economie). Această creștere pri
oritară a comerțului nostru ex
terior relevă pregnant rolul tot 
mal important al schimburilor 
comerciale și al relațiilor de 
cooperare internațională ale țârii 
In cadrul dezvoltării economice 
și 6ociale generale, progresului 
societății socialiste. Prin înfăp
tuirea sarcinilor stabilite în 
proiectele de Program și Direc
tive, In cincinalul 1976-1980, pre

portul vor cunoaște ritmuri 
Înalte de creștere, îmbunătățiri 
substanțiale de structură, o efi
ciență economică tot mal bună, 
în acest cadru, proiectul dc Di
rective prevede cft, în viitorul 
cincinal, va fi asigurată sporirea 
mai accentuată a exportului de 
produse ale industriei construc
țiilor dc mașini și industriei 
chimice, care, împreună, vor de
ține peste jumătate din totalul 
exportului, ramuri care — după 
cum se știe — permit obținerea 
unui grad superior de prelu
crare a produselor șl, deci, va- 
Jorificarea mai înaltă a potenția
lului tehnic, material și uman al

țării. La rlndul zău, Importul, 
care, așa cum se prevede, va 
crește, în perioada 1976-1980, In
tr-un ritm mediu anual de 
9,2-10,2 la sută, va fi orientat 
spre achiziționarea de combus
tibil, materii prime, mașini, uti
laje șl instalații, precum șl asu
pra schimburilor de produse re
zultata din desfășurarea acțiuni
lor dc cooperare șl specializare 
in producție cu alto state. în 
realizarea acestor obiective, co
respunzător cerințelor majore 
ale dezvoltării și modernizării 
economiei, se va acorda o deo
sebită atenție creșterii eficien
ței activității dc comerț exte
rior — întreprinderile, centralele 

și pilnisterelo avi nd 
sarcina dc a se preo
cupa permanent do ri
dicarea substanțială a 
nivelului calitativ al 
mărfurilor destinate 
exportului, ca o con
diție esențială a com
petitivității lor, de a 
gospodări judicios im
porturile. Se va ac
ționa cu hotărlro ca, 

In cincinalul următor, pa
ralel cu creșterea volumu
lui comerțului exterior, să 
se realizeze o balanță dc plăți 
echilibrată, sporindu-sc In ace
lași timp rezervele valutare alo 
țării. în perspectiva de pină în 
anul 1990, dezvoltarea prevă
zută In proiectele de Program 
și de Directive va asigura o 
balanță comercială excedentară, 
ceea ce va Înlesni desfășurarea 
schimburilor și cooperării noas
tre economice internaționale, 
participarea pe piața mondială 
cu un export sporit de mașini 
și utilaje pe credit, realizarea 
unei balanțe do plăți echili-

------------------------\ 
brațe și crearea condițiilor 
pentru trecerea la convertibili
tatea monedei naționale.

în toate aceste acțiuni, parti
dul nostru pornește de la (ap
tul că cooperarea economică, 
în producție și tehnico-științi
fică, schimbul de valori mate
riale și de tehnologii constituia 
un (actor deosebit de Impor
tant al accelerării progresului 
multilateral al (lecărei târî, al 
punerii în valoare a resurselor 
și posibilităților lor, răspunde 
intereselor reciproce de ridi
care a industriei, agriculturii și 
altor ramuri economice, contri
buie la lichidarea subdezvol
tării, Impulsionează accesul la 
cuceririle revoluției tehnlco- 
științifice contemporane, ca o 
condiție esențială obiectivă 
pentru progresul (lecărei na
țiuni, Tocmai de aceea, punind 
accentul puternic pe munca șl 
eforturile poporului, ca facto
rul hotăritor al dezvoltării eco
nomico-sociale a țării, dc care 
depind atit folosirea eficientă 
a mijloacelor și resurselor pro
prii. cit șl a avantajelor cola
borării Internaționale, România 
militează cu fermitate pentru 
dezvoltarea economică armo
nioasă a tuturor statelor, 
crearea unei noi ordini eco
nomice Internaționale, care să 
asigure respectarea dreptului 
tuturor statelor de a (l deplin 
stăpîne pe bogățiile naționale, 
de a le utiliza in interesul pro
priu, In procesul reducerii de
calajelor față de țările dezvol
tate, făuririi unui viitor mal 
luminos poporului.

Prof, tinîv. dr. 
Alexandru D. ALBU J

REALIZĂRI DE PRESTIGIU
ALE UNUI HARNIC COLECTIV Dezvoltarea unei vechi și valoroase îndeletniciri:

„AUTOBUZUL" IȘI MĂREȘTE FAMILIA
Prototipurile a șâpte noi autovehicule pentru transportul da 

persoane au fost puse recent in fabricație de colectivul între
prinderii bucureștene „Autobuzul". Derivate ale licenței MAN- 
Dieseî pentru autobuzul urban de mare capacitate, noile vari
ante, de medie capacitate — circa 42 de locuri — au caroseria 
redusă față de proiectul inițial și sint echipate cu organe de 
transmisie adoptate de la autocamionul ROMAN-Diesel. Munci
torii, inginerii și tehnicienii întreprinderii bucureștene vor rea
liza autobuzele de mare și medie capacitate și troleibuzele, pe 
aceeași linie tehnologică, ale cărei caracteristici constructiv- 
funcționale permit schimbarea rapidă și fără investiții supli
mentare a sortimentelor, chiar in timpul procesului de fabrica
ție. Se preconizează ca întreaga producție a anului 1975 să fie 
alcătuită numai din autovehicule noi.

30 000 DE PRODUSE

Colectivul de muncitori, ingineri 
s! tehnicieni de la IMATEX Tg. 
Mures s-a distins în acest an prin 
rezultatele remarcabile obținute in 
producție. Bunăoară, au fost pro
duse cu 4.7 la sută mai multe uti
laje d?rit a fost prevăzut urin plan. 
Angajamentul colectivului în cin
stea Congresului partidului este de 
a realiza o producție suplimentară 
in. valoare de 21 milioane lei. Pre- 
zentăm cițiva dintre harnicii mun
citori ai întreprinderii, așa cum au

fost surprinși de aparatul fotogra
fic la locurile lor de muncă. De la 
stingă la dreapta : Aurel Cimpeanu. 
Vass Alexandru. Lorancz Geza și 
Dumitru Rusu. Mîinile lor pricepu
te si ale tovarășilor de muncă rea
lizează utilaje textile complexe, cu 
un Înalt crad de tehnicitate care 
au creat un bine meritat renume 
constructorilor de mașini din a- 
ceastă întreprindere.

Foto : 8. Cristian

SERICICULTURA

CONSTRUCTORII DE LA BRAZI 

SEMNALEAZĂ UNITĂȚILOR FURNIZOARE: 

Octombrie se apropie, 
cînd veți livra 

utilajele restante?
Pe platforma Indus

trială Brazi se inalță 
noi obiective petrochi
mice. Printre acestea 
se numără și instala
ția de anhidridă ftali- 
că-4. cu termen de in
trare in funcțiune la 
începutul lunii octom
brie. Ca atare, in mo
mentul de față uti
lajele ar trebui să se 
afle în probe tehno
logice. Ele nu sint in
să in acest stadiu. 
Mai mult, uncie utila
je nici măcar nu sint 
montate. Așadar, a- 
cest important obiec
tiv (în fiecare zi este 
prevăzută o producție 
de circa 350 000 lei) 
este intirziaL Și c^u- 
za principală — așa 
cum ne-a relatat ingi- 
nerul-șcf pentni pro
blemele de investi
ții de la Centrala in
dustrială de rafinării 
si petrochimie Plo- 
i-ști Paul Măneseu — 
constă in faptul ca 4 
ventilatoare pentru 
aer n-au sosit pe șan
tier. De asemenea, 
sint așteptate de către 
montori ventilele re
gulatoare, robinetele 
cu sertar pană de la 
întreprinderea de utl" 
laj petrolier Tîrgoviște, 
precum și două venti
latoare de la uni
tatea bucureșteana 
„Ventilatorul".

Evident, se pot da 
acum — și s*a încer
cat să se dea — o se
rie de explicații, mo
tivări. .argumentări-. 
Ele insă nu au darul 
să rezolve ceva. Tova
rășul Mircea Izbășoiu, 
secretarul comitetului 
de partid al combina
tului. cu care am 
mers pe șantier, ne-a 
prezentat la fața lo
cului un plan foarte 
concret pentru recupe
rarea rit mai rapida 
a intîrz.ierii punerii in 
funcțiune a Instalației. 
„Acest grafic de lu

cru s-a întocmit — e 
arătat interlocutorul 
— în urma unei pro
funde analize a situa
ției de (apt in birou
rile comitetelor de 
partid de la benefici
ar și constructor, unde 
au participat și facto
rii răspunzători din 
partea unor furnizori. 
Sarcinile stabilite sint 
clare. Inginerul-s?f 
Paul Măneseu, bună
oară. are principala 
sarcină să urmărească 
sosirile din import, să 
insiste, la toate nive
lurile. pentru grăbirea 
livrărilor. Alt tovarăș.

NOTE
Viaceslav Zbierea, 
dispecerul combinatu
lui. a primit sarcina 
prioritară să se ocupe 
de aducerea grabnică 
pe șantier a ansam- 
blelor agregatelor de 
la unitățile din țară. 
Facem totul ca, îna
intea deschiderii Con
gresului partidului. In
stalația de anhidridă 
(talică să se afle în 
funcțiune".

Pe șantier știm de 
vorbă cu maistrul Du
mitru Jilâveanu. Ne 
informează asupra sta
diului lucrărilor, sub
liniind că oamenii de 
Ia montaj sint gata să 
lucreze in schimburi 
prelungite, chiar și 
duminica, dacă este 
nevoie, odată ce vor 
avea utilajele pe șan
tier. „Deocamdată — 
arăta maistrul — se 
lucrează la reactorul 
de sinteză, la introdu
cerea catalizatorului, 
pentru ca parțial să se 
treacă la probe meca
nice. De ademenea, 
după cum vedeți, s-au 
amenajat toate supra
fețele unde vor fi 
montate ventilatoare
le restante".

Dispecerul combina
tului, Viaceslav Zbie
rea, aflat și el pe șan
tier, a cerut să insis
tăm, in rindurile noas
tre, asupra felului in 
care privesc tovarășii 
de la Tirgoviște pro
blema respectării clau
zelor contractuale. 
„Constructorul cere 
insistent, de mai mul
tă vreme, robinetele 
cu sertar pană și cele 
5 ventile regulatoare 
la montaj. Trebuiau să 
fie pe șantier — așa 
le-am contractat — 
încă de la sfirșitul a- 
nulul trecut. De a- 
tunci, ne rugăm insis
tent de întreprinderea 
furnizoare să ne dea 
aceste subansamble. 
Personal, am făcut 
citeva drumuri la Tir
goviște și am vorbit 
cu directorul el gene
ral. De fiecare dată 
m-a asigurat că se 
vor lua măsuri de li
vrare. Iată insă că au 
trecut 7 luni și nu s-a 
ținut de cuvint. Am 
dreptul să întreb : in 
ce constă responsabi
litatea tovarășului di
rector general ?“

Din tot ce am văzut 
pe șantier, din discu
țiile pe care le-am 
avut, a reieși^ pu
ternic dorința con
structorului și a be
neficiarului ca și acest 
obiectiv important pe
trochimic să intre in 
funcțiune cit mai re
pede. să producă an
hidrida ftalică atit de 
necesară industriei de 
plastiflanți. Dar efor
tul celor de la Brazi 
se cere mai puternic 
sprijinit de către or
ganele centrale, Între
prinderile furnizoare, 
incit montorii să pri
mească mai repede u- 
tilajele restante.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scintell"

în țara noastră, creșterea viermi
lor de mătase este o ramură de 
producție agricolă cu veche tra
diție, datorită atit condițiilor 
favorabile pentru cultura dudu
lui, cit și faptului că producția de 
gogoși a constituit o ocupație adu
cătoare de venit pentru gospodăria 
țărănească. Satul românesc a fost și 
este vestit în lume pentru minuna
tele țesături de mătase purtate de 
fete si femei, care, in zilele de săr
bătoare, etalează minunate bluze sau 
ștergare cu modele românești, țesute 
din borangic.

în anii socialismului, sericicultura 
s-a bucurat de atenție, fiind în per
manență sprijinită de conducerea 
partidului și statului nostru. Dar 
industria noastră textilă în continuă 
dezvoltare are nevoie, de la an la 
an, de cantități tot mal mari de ma
terie primă pentru producția de mă
tase naturală. Pentru satisfacerea 
acestor cerințe mereu crescînde. ex
tinderea culturii dudului și a creș
terii viermilor de mătase, în zone 
cit mai întinse din țara noastră, 
constituie factorul hotăritor.

Aceasta este rațiunea pentru care 
conducerea de partid și de stat a a- 
probat programul-cadru do dezvol
tare a sericiculturii in perioada 
1974—1993, prin aplicarea căruia se 
va asigura o creștere a cantităților 
de gogoși de mătase produse in a- 
gricultură la niVelul necesităților e- 
conomiei naționale. Conform preve
derilor acestui program, producția 
dc gogoși de mătase va ajunge, in

anul 1980, la 5 000—5 500 tone, față 
de 1 000 tone în anul 1974.

Desigur, realizarea acestei impor
tante sarcini implică, în mod obliga
toriu, dezvoltarea bazei furajere. în 
care scop suprafețele pepinierelor 
vor fi extinse de la 100 hectare în 
anul 1973 la 1 300 hectare in anii 
1974—1975, iar plantațiile intensive de 
dud vor ajunge la 13 Ș00 hectare in 
1980. Alături de creșterea viermi
lor de mătase cu frunze de 
dud, se va introduce și creșterea ce
lor care se hrănesc cu frunze de ri
cin și stejar, intrucît in țara noastră 
ricinul se cultivă pe suprafețe im
portante și există numeroase lăstă
rișuri de stejar. Este de remarcat că 
pentru dezvoltarea sericiculturii se 
vor aloca circa 4,5 miliarde lei în 
perioada 1974-U1990.

In ansamblul măsurilor menite să 
asigure sporirea producției de go
goși de mătase, o atenție sporită a 
fost acordată stimulării materiale a 
crescătorilor. în acest scop au fost 
majorate cu 55 la sută preturile 
de contractară și achiziții la gogo- 
șile de mătasj de dud și s-au stabi
lit prețuri stimulatorii pentru gogo- 
șile de ricin S stejar.

Avantajele creșterii viermilor de 
mătase sint evidente. Prin asigura
rea condițiilor de creștere si îngri
jire corespunzătoare, din 100 grame 
sămință de viermi de mătase de dud 
se poate obține o producție de 300 kg 
gogoși, care la prețul mediu do 70 
ici pe kilogrim reprezintă un venit 
de 21 000 lei. Această producție poa
te fl obținută cu un consum de 300

zile muncă, revenind astfel un cîștig 
de 70 ici pe zi.

Creșterea prețurilor de cumpărare 
a gogoșilor de mătase majorează, 
după cum este normal, costul mate
riei prime utilizate de industria 
ușoară. Pentru ca industria prelu
crătoare să-și poată desfășura acti
vitatea in condiții economice, va 
trebui ca, în mod corespunzător, să 
se asigure o corelare a prețurilor 
produselor finite cu cele ale materiei 
prime. Concomitent, se va da o mai 
mare atentie diversificării si îmbu
nătățirii calitative a produselor. Se 
va putea astfel oferi cumpărătorilor 
produse de calitate superioară, in- 
tr-un sortiment cit mai variat.

Aplicarea tuturor acestor măsuri 
va permite crearea de condiții favo
rabile atit pentru dezvoltarea serici
culturii în țara noastră, cit șl pen
tru sporirea producției de mătase 
naturală.

Traducerea în viață a programului 
de dezvoltare in ritm susținut a a- 
cestui important sector de activitate 
trebuie să stea permanent în aten
ția organelor agricole, a specialiști
lor care lucrează în acest domeniu, 
a tuturor crescătorilor de viermi de 
mătase, astfel Incit creșterea produc
ției de gogoși de mătase și indus
trializarea superioară a acestora să 
asigure cit mai bine nevoile econo
miei naționale șl ale populației.

Dr. înțj. Marin CRAICIU 
directorul Stațiunii de cercetări 
pentru sericicultură

Industria constructoare de mașlnî-unelte și electrotehnicii rea
lizează, in prezent, peste 30 000 de produse. Majoritatea lor se 
situează la nivelul performanțelor mondiale. între acestea se 
numără transformatoarele de forță cu bobinaj de aluminiu, mo
toarele asincrone de peste 100 kW. La un nivel tehnic ridicat se 
află multe din prodqselQ moi ale anului 1974, ca : mașinile ori
zontale" de alezat și frezat, strungurile carusel cu comandă sec- 
vențională. calculatoarele electronice de capacitate medie, mo
toarele elcctrice.de macara, echipamentul electric auto.

O INIȚIATIVA PREȚIOASA
Inițiativa siderurgiștilor de la „Industria sîrmei" din Cimpia 

Turzii : „Fiecare muncitor cu norma depășită zilnic" se extinde 
și in alte unități industriale clujene. Muncitorii întreprinderii 
„Tehnofrig" s-au angajat recent să realizeze, fiecare în parte, 
o producție suplimentară de 40 lei pe schimb. S-a calculat că 
pe această bază, ei vor obține, pină la sfirșitul anului, peste 
prevederile de plan, o producție valorind 8 500 000 lei.

PRODUCĂTORII DE MOBILA LA SFAT
Timp de două zile (25 și 26 septembrie a.c.), la Combinatul de 

prelucrare a lemnului din Arad s-au desfășurat lucrările Con
sfătuirii pe țară a producătorilor de mobilă și feronerie, orga
nizată de Centrala de prelucrare a lemnului București. Pornind 
de la faptul că, în documentele pentru cel de-al Xl-lea Congres 
al partidului, sint cuprinse sarcini de mare importanță pentru 
6Dorirea. in viitor, a gradului de industrializare si prelucrare a 
materialului lemnos, precum și pentru creșterea producției de 
mobilă, în special, a mobilei stil, consfătuirea a dezbătut pe 
larg măsurile ce trebuie aplicate in acest domeniu. în egală 
măsură, consfătuirea a evidențiat necesitatea cunoașterii — de 
către specialiștii din fabricile de mobilă și din sectoarele de 
creație, din domeniul prelucrării lemnului — a marilor posibi
lități de care dispune noua întreprindere de articole metalice 
pentru mobilier si binale din Arad, recent dată in funcțiune la 
parametri proiectați, în scopul asigurării întregii cantități și 
game sortimentale de feronerie pentru producția de mobilă 
modernă si stil, ceea ce va duce la reducerea importului.

SPATIILE PRODUCTIVE - MAI EFICIENT FOLOSITE
în întreprinderile sucevene se desfășoară o amplă acțiune de 

folosire rațională a sDatiilor productive. Pc platforma Com
binatului de prelucrare a lemnului din Lunca Sucevei, bunăoară, 
prin reamplasarea unor utilaje și restringerea zonelor nepro
ductive din cadrul atelierului de sculptură la minimul ne
cesar. s-au asigurat condiții pentru obținerea unei producții su
plimentare in valoare de 1,6 milioane lei. De asemenea, pe locul 
unui spațiu nefolosit s-a creat o secție de producere' a amba
lajelor. Tnlr-o altă unitate — întreprinderea de utilaje si piese 
de schimb din Vatra Dornel — a fost valorificată in circuitul 
productiv o suprafață de 100 mp. sporindu-se astfel capacitatea 
de prelucrare a metalelor.

Pentru laminoriștii 
brăileni

(Urmare din pag. I)

zece. Colaboratorul di
rectorului m-a mitra
liat cu cifre. Transcriu 
în primul rind infor
mația că „Laminorul" 
încheie anual 8 000— 
9 000 de contracte pe 
care „nu există să nu le 
onoreze". Apoi: apro
vizionarea ritmică, ca
dența și calitatea în
treținerii utilajelor, 
disciplina, Înlocuirea 
utilajelor vechi cu al
tele noi, „omul potri
vit la locul potrivit", 
cointeresarea și rigoa
rea — toate sint cau
zele aceluiași efect : 
„Laminorul" și-a tri
plat producția, prelu
crează 140 de mărci de 
oțeluri într-o gamă ti- 
podimenslonală ce a 
trecut de 500! Urmare 
firească: ..planul pe 
patru ani ai actualului 
cincinal a fost înde
plinit Încă din vară, 
iar acum uzina lucrea
ză In contul celei de-a 
treia luni a anului 
1975". Practic, oamenii 
..Laminorului" trăiesc 
In primăvară viitoare. 
Sint, deci, oameni al 
Mărțișorului. Trece

timpul. Trece spre vii
tor. Dar timpul repor
terului?...

Ora 12 șl treizeci. 
La comitetul sindica
tului rog să-mi fie nu
miți cițiva dintre frun
tașii in producție, 
principalii realizatori 
ai succeselor. Primesc 
citeva liste — sint 
zeci de nume. Tran
scriu citeva, regretind 
că spațiul... Laminorul 
1: Bratosin Enache, 
Nicolae Pașa. Nicolae 
Mihăilescu. Laminorul 
3: Szekel Vasile, Cos- 
tică Sărăcită, Ion Sin- 
petru...

Ora 13 șl treizeci. 
Privesc lupta dintre... 
vechi și nou. Sint in 
hala de trefilare. Ci
teva mașini sint încăr
cate și descărcate ma
nual: aici e trăgătoria 
veche. Chiar alături: 
mașinile noi. Dincolo, 
la cuie, același lucru: 
16 mașini noi stau 
față-n față cu alte 6 
vechi. „Noul învinge 
chiar pe terenul aces
tuia. Scor: 2 la I pen
tru nou", imi spune 
Nicolae Aldea. pe care 
il descopăr cimplnean 
la origine •’ tehnician

La „pregătirea, pro- 
gamarea și urmărirea 
pxxlucției".

Ora 15,00. Programul 
s-a încheiat. A fost-o 
zi de lucru normală, 
crimă, ca alte 364. 
Dn schimbul I n-au 
nai rămas în uzină 
dțeit propagandiștii 
irvățămîntului politic 
și economic. Se află 
irtr-o sală destinată 
ir mod special studiu- 
lj. Pe mesele de lu
ciu: „Programul Parti- 
dilul Comunist Ro- 
rrân de făurire a so- 
cbtății socialiste mul- 
tlatoral dezvoltate șl 
iiaintare a României 
sire comunism". în 
dscuțille de aici aud 
și notez: Timpul nu 
țtce, timpul vine...
Seara mă întâlnesc 

Ir cu Dunărea. E tot 
smochinită. Vintul tot 
cpd și cară tot miresme 
di porumb copt și de 
solei. Vara s-a dus. 
Timpul e ca șl Dună- 
rja. Nu trece, vine. 
E>ate de asta la Brăi- 
1; a venit primăvara. 
Rimăvara metalurgiș- 
tțor. Fie-le acest re- 
pirtaj un mărțișor 
di gindurl bune. •

A SEMĂNA LA TIMP
(Urmare din pag. I)

legate direct de insămințările de 
toamnă. în asemenea situații se 
întâmplă ca unii mecanizatori, lipsiți 
de îndrumarea tehnică necesară să 
execute lucrări care nu corespund 
din punct de vedere calitativ.

In programul de măsuri stabilit 
de ministerul de resort pentru des
fășurarea campaniei agricole de 
toamnă se prevede xă semănatul 
griului este atributul specialistului 
din fiecare unitate agricolă și nici 
o mașină nu va intra la semănat 
fără ordin de lucru semnat de șe
ful fermei. Dar experiența a arătat 
că nu este suficient să semnezi un 
ordin de lucru pe care apoi să-1 
lnminezi mecanizatorilor. Este ne
cesar ca prlntr-o prezență activă, 
în tot cursul zilei, pe teren, ingi
nerul agronom să urmărească în
deaproape calitatea lucrărilor exe
cutate, să rezolve operativ proble
mele care se ivesc. Tot prin pro
gramul amintit, s-a stabilit ca. la 
Încheierea semănatului fiecărei 
parcele, inginerul-șef să verifice 
amănunțit calitatea lucrării, să în
scrie in ordinul de lucru califica
tivul acordat, urmind ca recepția 
definitivă să se facă la răsărirea 
plantelor. Dar specialistul agricol 
trebuie să se convingă, pe par
cursul efectuării lucrărilor. cum 
muncesc mecanizatorii, să-șl no
teze observațiile, să intervină pe 
loc atunci clnd constată eventuale 
deficiențe. Este mai ușor să previi 
efectuarea unei lucrări necorespun
zătoare decit să fi pus in situația 
de a cere refacerea eL

Acum, cînd lucrările de însămin- 
țare a griului se .desfășoară din 
plin, inginerii agronomi, ceilalți 
specialiști din agricultură au da
toria să pună pe primul plan al 
activității lor aplicarea corectă a 
tehnologiei grîtîlui. în mod deose
bit șe cere ca griul să fie insămin- 
tat in teren pregătit exemplar, ast
fel incit să existe garanția că, după 
semănat, plantele vor răsări uni
form, se vor dezvolta bine și vor 
înfrăți pină la venirea iernii. De 
asemenea, trebuie folosită sămintă 
condiționată și tratată. $i pentru 
buna desfășurare a lucrărilor spe
cialistul agricol trebuie să-și mute 
centrul activității sale in cimp, 
undesă-1 prindă zorile șl să-1 gă
sească seara. Aflindu-se permanent 
in cimp. inginerul agronom va pu
tea asigura permanent asistența 
tehnică de care au nevoie mecani
zatorii.

Desigur, producțiile mici, lucră
rile de slabă calitate care continuă 
să se execute in unele unități a- 
gricole nu pot fi puse numai in 
seama inginerului agronom, cum 
se mai întâmplă în unele cazuri. 
Ele sint determinate si de defecțiu
nile care există in organizarea 
producției și a muncii, datorită ac
tivității nesatisfăcătoare desfășu
rate de consiliile de conducere. 
Dar specialistul agricol, omul cu 
cea mal Înaltă calificare din sat 
in domeniul respectiv, are datoria, 
potrivit legii, să sprijine direct șl 
nemijlocit consiliile de conducere 
din cooperativele agricole, să orga

nizeze temeinic producția fl 
munca.

în condițiile actuale de dotare a 
agriculturii noastre cu tractoare și 
mașini agricole, mecanizatorul are o 
mare răspundere, pentru că de 
munca sa conștiincioasă depinde, in 
măsură hotăriloarc, realizarea recol
telor. Cu fiecare an. cu ajutorul 
tractoarelor se execută un volum 
tot mai mare de lucrări și tot mai 
diversificate. Mai ales la griu, unde 
pregătirea terenului, semănatul, 
recoltarea și transportul se execută 
mecanizat, important este ca me
canizatorii să realizeze numai lu
crări de cea mai bună calitate.

Organizațiile de partid din uni
tățile agricole, intensificînd munca 
politică și organizatorică în cam
pania agricolă de toamnă, sint che
mate să concentreze energiile agro
nomilor și mecanizatorilor asupra 
executării cu cea mai mare răs
pundere a lucrărilor de insămlntări. 
pentru a se pune baze trainice re
coltei din anul viitor. Pretutindeni, 
trebui^, să se asigure utilizarea la 
întreaga capacitate a mașinilor și 
utilajelor, folosirea din plin a timpu
lui de lucru, din zori și pînă-n noap
te. acordindu-se maximă atentie e- 
xecutării unor lucrări de cea mai 
bună caljtate. Organizarea și des
fășurarea in cit mal bune condiții 
a insămintărilor de toamnă con
stituie pentru specialiștii din uni
tățile agricole, pentru toate cadrele 
de conducere din agricultură, una 
din cele mai importante sarcini de 
partid in perioada actuală, pe care 
trebuie să o îndeplinească cu răs
pundere ti exigentă.

elcctrice.de
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Arum rece-clnciRprezoc-e ani, ori 
<5e cite ori cineva dorea «A justifice 
defectele unul film produs 1* Buftea, 
Fubltnla, foarte apăsat, că „clnema- 
tografla români e tinârft". De atunci 
i-au schimbat multe lucruri fi au 
apărut pe ecrane citeva pelicule ma
ture care nu mai îngăduie folosirea 
alibiului sus-pomenit. In general. 
Pentru ci — straniu — trupul cine
matografiei posedă o ronă care, in 
ciuda anilor, nu vrea să devină adul
tă deloc e vorba de comedie.

în ir-adevăr, dacă drama cinemato
grafică ae poate mlndn cu o eeamâ 
de lucrări memorabile, fie in clmpul 
istoriei, fie Intr-acela al notării pro
ceselor contemporane, comedia — 
excepting fenomenul Gopo, care, 
insă, aparține esențial desenului ani
mat — prezintă un bilanț incompara
bil mal puțin isatisfăcător : dacă dra
ma cinematografică a născut cel pu- 
Vn cinci-șase regizori cu personali
tate și profesionalitate, comedia — 
exceptindu-1 pe Geo Salzeacu. a câ- 
r :i strădanie in serviciul umorului 
întemeiat pe folclor este remarcabilă 
— nu posedă, mi-ar place să zic nu 
posedă IncA. grupul necesar da 
autori despre care să se poată spune 
în chip firesc : lată niște regizori 
de comedie ; Ln sfirșit, dacă drama 
contează astăzi pc cițiva scenariști 
cu gindire și tehnicitate, diriguito
ri filmului mărturisesc, lunar, că 
așteaptă scenariul de comedie mult 
visat, și personal sint 'încredințat 
că-1 așteaptă cu nerăbdare și emo
ție. Râmine de văzut de ce anume 
scenariul In cauză iși întârzie la 
nesfirșit apariția.

Un observator din Marte (îmi per
mit să folosesc aceastâ convenție, ca 
intr-o posibilă comedie...), văzind care 
e situația, și-ar închipui poate că 
fenomenul e inevitabil, lntrucit pu
blicul — adică factorul determinant 
nr. 1 al spectacolelor — nu prețu
iește și. deci, nu dorește umorul. 
Eroare, inutil demonstrabilă : nevoia 
de umor e cotidiană (de altfel, în 
lipsa comediilor ne hrănim din anec
dote, ca dintr-un folclor modern), iar 
gustul poporului român pentru „spi
rit" este printre cele mai rafinate din 
cite cunoaște istoria culturii. Același 
observator și-ar putea închipui că — 
eventual — momentul literar se ca
racterizează (mai știi ?) printr-o 
criză de condeie comice și că de 
unde nu-1... Dar este I Schița, tea
trul. radi oțele viziunea oferă perma
nent dovezi in acest sens, iar umo
rul lui Baranga, Băieșu, V. Băran, 
T. Mazilu. Valentin Silvestru, D. So
lomon. Nicuță Tănase și alții se în
scrie pe marea linie caragialeană. D£ 
aceea, a numi izvoarele penuriei de 
ns pe ecrane, înseamnă a spune că 
dezvoltarea comediei e direct pro
porțională cu dezvoltarea atitudinii 
teoretice și concrete față de ideea de 
umor. Altfel spus, constatăm o anu
me inerție și citeva prejudecăți so
lide — care blochează parcă inițiativa 
animatorilor potențiali ai comediei 
cinematografice. inclusiv a orodu- 
cătorilor investiți prin definiție cu 
rolul de a determina apariția filme
lor cu grad înalt de eficiență socială. 
Deși, ln principiu, toată lumea e de

FESTIVALUL 
CINTECULUI 
OSTĂȘESC 
la a ll-a ediție

Intre 2 si 10 octombrie va avea 
loc in sala de concerte a Radiote- 
leviziunii cea de-a Il-a ediție a 
Festivalului cintecului ostășesc. ..Te 
aDăr si te cint Datria mea", dedicat 
Congresului al XI-lea al partidului. 
Juriul, avind ca președinte de onoa
re pe comDozitorul Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozitorilor, 
iar ca președinte ne general-locote- 
nent Dumitru Eremia. a retinut pen- 
tru etapa finală 60 de cintece din 510 
primite pe adresa concursului. Ele 
vor fi interpretate de ansamblul ar
tistic ..Doina", a', armatei, condus de 
Ion Lăzărescu. Vor fi audiate : cin
tece patriotice (2 octombrie), muzică 
ușoară (4 octombrie), marșuri ostă
șești (6 octombrie), pagini inspirata 
din viata si activitatea ostașilor, lu
crări ce vorbesc despre armata noas
tră socialistă, devotată trup si suflet 
patriei si partidului. In seara zilei de 
10 octombrie va avea loc gala lau- 
rsatilor. festivitate ce va fi trans
misă pe micul ecran. 

acord arupra însemnătății social-edu
cative a comediei cinematografice, 
realitatea nu rimează citușl de puțin 
cu principiile ln cauză. Cele citeva 
Incercârl din ultimii ani, destul de 
timide, ne țin respectuos la o dis
tanță apreciabilă de acuitatea, în
drăzneala șl spiritul Mtirio proprii 
comediei românești.

Bineînțeles. Intr-un fel. e mal co
mod așa : cu cit apar mai puține co
medii 9| cu cit respectivele sint lip
site de „dinți", cu atit sint mena
jate susceptibilitățile eventuale. Dar 
— fără supărare — forța șl interesul 
comediei rezidă tocmai In capacitatea 
ei de a supăra mentalitatea retro

în serios, despre
COMEDIA 

CINEMATOGRAFICĂ
puncte de vedere

gradă. A fost o vreme cind circula
ția unor teorii estetic aberante în
greuna funcționarea organismului ci
nematografic, provocind reacții nega
tive, mai ales in domeniul comediei 
satirice ; astfel. Înțelegerea primi
tivă a noțiunii de realism devitaliza 
comedia — deoarece, după cum se 
știe, a declanșa mecanismele comicu
lui presupune hipertrofierea perso
najului și a împrejurărilor, recursul 
la caricatură, la gag — pe scurt la 
imaginația fără limite. Și atunci se 
lntimpla să auzi, adesea, in chip de 
veto, expresia : „nu e ca-n viață 1". 
De aici, o anume Inhibiție, care — 
chiar dacă astăzi problemele teore
tice ale comediei sint clarificate — 
mi se pare că mai stăruie in subcon
știentul (ba chiar și-n „conștientul") 
unora dintre noi ; o inhibiție stimu- 
llnd pe lectorii lipsiți de simțul 
umorului, nesiguri pe opinii, să adop
te o poziție destructivă față de niște 
scenarii, scene, idei, replici (precizez, 
bune) care implicau înțelegerea și 
acceptarea fanteziei, limbajului spe
cific ironiei, a acidității, sarcasmului, 
pe scurt, a „agresivității" pozitive — 
al comediei.

Comedia virulentă, pe temele ac
tualității, izvorite din voința de a 
contribui la perfecționarea omului șt 
a societății, constituie un act social

„ROMÂNIA - FILM" prezintă filmul polonez

„ÎN CER ȘI PE PĂM1NT"

Cu : Gustaw Lutkiewici, Kazimierz Meres, regia : Iulian Dziedzina

mente necesar. Pentru a doblndl Insă 
eficiența scontată, autorii trebuie să 
pună ln Joc toate instrumentele mo
derne ale genului, să refuze teama 
că „problemele serioase" sint „mini
malizate" dacă le privești prin len
tilele specifice comediei, să respingă 
inerția potrivit căreia satirizind un 
personaj cu profesia cutare. Arunci 
anatema asupra breslei respective șl. 
mal ales, că țină minte că o comedie 
poate prezenta lucruri și oameni șl 
altfel dccit „se Jntlmplă ln viață". 
Celebrele bătăi cu frișcă din filmele 
anilor '30 au provocat, după mărtu
riile tuturor analiștilor, o adevărată 
metodă de* umor. Insă cu tot carac

terul terestru al prăjiturilor, foarte 
puțini spectatori pot afirma că au 
asistat, in viața cea de toate zilele, 
la certuri terminate cu-n schimb 
reciproc de torturi in cap (oamenii 
aruncă mai lesne cu pietre decit cu 
savarine). Noi ne-amuzăm săptămi- 
nal la „Nevastă-mea vrăjitoarea", 
dar (dacă nu greșesc) nimeni n-a 
văzut neveste blonde săvirșind mira
cole in Balta Albă. Ne mai amuzăm 
(citez dinadins exemple general cu
noscute) privind la televizor „Aven
turile din epoca de piatră", insă — 
iarăși — nimeni nu poate susține c-a 
văzut oamenii din epoca de piatră 
deplasindu-se In macină personală, și 
cu girafa după ei, la cinema.

Sint convins că obiectivele majore 
ale comediei revoluționare se Împacă 
de minune cu astfel de procedee 
aparent „minore" care captează pu
blicul șl îngăduie a comunica ade
văruri cu zimbetul pe buze. Sint 
convins, de asemenea, că toate aces
tea vor irita creierele, le-aș zice, 
puritaniste, care privesc risul cam 
condescendent, îl tolerează ca pe-un 
rău necesar și, oricum, îl așează pe 
scara de valori cu mult mai jos de
cit gravitatea (singura atitudine 
umană ce pare a fi serioasă, con
structivă și demnă de considerație), 
ret.rogradindu-1 într-un fefl de divi

zia B a spectacolelor. în această or
dine de idei, n-am Înțeles niciodată 
de ce lacrimile de durere sint mal 
câutato în studiourile de la Buftea, 
decit lacrimile de veselie...

Cine poate deblocA umorul 7 Para- 
lel cu Judecățile false amintite mal 
sus, nr fi de notat citeva prejudecăți, 
inerții sau fixații care, Înlăturate, ar 
îngădui eclosiunca mult rivnită.

Printre prejudecăți se numără șl 
aceea a actorului — executant. Che
mat a interpreta gindirea altora, co
micul cu personalitate n-a fost, 
pin-acuma, solicitat să declanșeze, el 
însuși, procesul de elaborare al fil
mului. Din păcate. Pentru că un Be- 
ligan, un Caragiu, un Amza Pellea 
(care, In paranteză fie spus, lucrează 
la un scenariu despre Nea Mărin), 
Dcm Rădulescu, Cotescu, Stela Po
pescu, Vasilica Tastaman, Sanda 
Toma sau cupluri Încercate de tip 
Coca Andronescu—Mișu Fotino, Di- 
nică—Moraru etc., etc., etc. au, datori
tă științei de a provoca risul (ci sint 
adcvăiAții „comicologi" ai timpului), 
posibilitatea să comande, cu eficiență 
reală, nașterea cuvintelor și imagini
lor necesare. în legătură cu valențele 
do imaginație ncexplorate și neex
ploatate ale actorului, să semnalăm 
și universul, foarte și snob subesti
mat, al teatrului de estradă.

Dacă prospectarea istorică consti
tuie, și pe drept cuvint, una din 
preocupările principale ale dramei 
cinematografice, comedia evită in
cursiunile in trecut, cu toate că 
umorul nu cunoaște frontiere In 
timp și cu toate că — pentru a ne 
mărgini la citeva exemple — o sati
ră a moravurilor fanariote sau a 
„prețiozităților" in spiritul scrierilor 
lui Alecsandrl ar fi binevenită. Pe 
de altă parte, marea literatură comi
că rămine o sursă de filme, inclusiv 
o seamă de texte clasice care au mai 
prilejuit ecranizări. Industria mon
dială a filmului practică, pe scară 
largă, „remake“-uri după opere sau 
scenarii de prestigiu ; de ce nu s-ar 
proceda in același fel cu Caragiale, 
cu Mușatescu sau Sebastian ? Singu
ra piedică, ce-i drept serioasă, o re
prezintă prejudecata că odată ecra
nizate, operele-n cauză au fost „bi
fate" șl că, deși o capodoperă sau 
alta a fost ratată cinematografic la 
vremea ei, ar fi absurd să o mai 
ecranizăm „incă o dată"...

Experiența dobîndită ln diferite do
menii de exprimare a umorului de
monstrează că, ln anumite condiții, 
constituirea de organisme omogene 
(teatre de comedie, formații de estra
dă. reviste de umor) favorizează 
cristalizarea și dezvoltarea genului. 
De aceea (și ținind seama de faptul 
că forma stimulează conținutul) 
poate n-ar fi lipsit de sens ca unul 
dintre studiourile numerotate ale 
Buftet să fie consacrat ln exclusivi
tate (sau in primul rind) comediei, 
atrăgind, ca într-un mare institut de 
glume, cei mai buni „specialiști" ai 
îndeletnicirii. Rezultatele, sint încre
dințat, vor fi semnificative. Cu con
diția, firește, ca responsabilii stu
dioului să nu știe de glumă.

AI. MIRODAN
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strui cu armele acto
rului fiecare personaj. 
Nu a fost lăsat loc 
Improvizației, totul fi
ind „matematic" gin- 
dit, pentru ca, In an
samblu. impresia asu
pra publicului să fie 
cea de degajare, do 
dezinvoltură.

Cel de-al treilea 
spectacol prezentat de 
artiștii Operei Germa
ne de Stat din Berlin 
a fost „Nasul" de 
Șostakovlci, fără În
doială o montare cu 
totul remarcabilă. Șos- 
takovioi a compus lu
crarea cind avea nu
mai 21 de ani, impre
sionat de nuvela lui 
Gogol, de povestea 
plină do tilc in care 
erau așezați sub mi
croscop funcționari 
de tot felul, ser
vili. înfundați pină 
peste cap intr-o viață 
seacă, inutilă. Este lu
mea primei jumătăți 
a secolului al XIX- 
lea, căreia Șostakovicl 
li descoperă cores
pondențe in societatea 
primelor decenii ale 
secolului XX. Nimic 
fantastic, nimic ireal. 
„Nasul" poate fi per
sonificat ; un asesor 
de colegiu pe nume 
Kovaliov poate să-l fi 
pierdut, un oraș ca 
Petersburgul se poate 
alarma din această 
pricină, 6e pot trage 
concluzii despre ce 
înseamnă „Nasul" pen
tru om, pentru a se 
sublinia morala : „Ci
ne iși poartă nasul pe 
sus poate rămine fără 
el". Muzica tălmăcește 
ideile și, nu de puține 
ori fără vorbe, spune 
esențialul, răsunînd la 
fel de convingător ca 
și textul lui Gogol. în 
acest spectacol, plin 
de fantezie, regizorul 
Erhard Fischer condu
ce cu meticulozitatea 
ceasornicarului o „uzi
nă" de zeci de perso
naje, intr-o depanare 
filmică ce te face 
pe tine, spectator, să 
participi, să intuiești 
rezolvarea fiecărei 
scene. Să notăm nu
mele lui Rciner Siiss 
într-o creație plină de 
virtuozitate ca cea a 
personajului Kovaliov, 
ipoi pe Siegfried Vo
gel, Erich Witte, pe 
dirijorul Heinz Fricke 
care a rezolvat impe
cabil partitura Iul 
Șostakovici,

Trei spectacole, trei 
stiluri diferite, trei 
seri in compania ar
tiștilor Operei Germa
ne de Stat din Berlin, 
— mult aplaudate de 
publicul bucureștean.

Smaranda 
OȚEANU

UNEI EXPOZIȚII
rul Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu", Horst 
Oehlke, profesor la Institutul 
pentru crearea de forme indus
triale din Halle, și Corneliu 
Băjenaru, director in Ministe
rul Educației și învățămîntuluL 

Au fost de față Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri al amba
sadei.

(Agerpres)

„ZILELE CULTURII DIN R. D. GERMANĂ" 

MĂIESTRIE 
INTERPRETATIVĂ

CARNET
CULTURAL

în toamna anului 
trecut, la Berlin, Leip
zig, Dresda, Halle, 
Hclligcnstadt, Wei
mar, orașe cu bogată 
tradiție muzicală, In 
marile săli de concer
te, s-au sărbătorit ..Zi
lele muzicii româ
nești". Mihal Bredi- 
ceanu, Valentin Gheor
ghiu, Ion Baciu, Mihal 
Constantinescu, eonii 
,,Madrigal'1 au prezen
tat exigentului public 
meloman lucrări din 
literatura muzicală 
contemporană româ
nească. Pe scena de 
la Staatsoper din Ber
lin. soliștii Operei Ro
mâne Octav Enlgă- 
rescu, Magda Iancu- 
lescu, Ludovic Spiess, 
Victoria Bezettl, Eu
genia Moldoveanu, 
Lucian Marinescu au 
susținut spectacole cu 
„Boema" și „Rigolet- 
to", spectacole de un 
excepțional succes. Au 
avut loc Intilniri cu 
compozitori, critici, 
muzicologi, dezbateri 
pe teme de creație ?i 
interpretare. Intr-un 
cuvint, un fructuos 
schimb cultural. A 
trecut aproape un an 
și ne sint oaspeți, a- 
cum, in cadrul „Zile
lor culturii din Repu
blica-- Democrată Ger
mană", muzicieni,
plasticieni, cineaști din 
țara prietenă. La 
București, Timișoara, 
Arad, Constanța, Si
biu, Bacău se fac re
trospective ale filmu
lui, vernisaje ale unor 
expoziții de artă de
corativă și design, se 
susțin concerte simfo
nice.

O semnificativă pre
zență o are Opera 
Germană de Stat din 
Berlin, colectiv care 
impune prin profesio
nalism, prin preocupa
rea permanentă de a 
se instrui, de a șlefui 
pină in cele mai mici 
amănunte fiecare spec
tacol, de a face intr-a
devăr din fiecare 
montare o demonstra
ție de tehnică actori
cească și regizorală. 
Are un repertoriu bo
gat, din care nu lip
sesc pagini de Haen- 
del, Wagner, Richard 
Strauss, Alban Berg 
pină la Ernst Hermann 
Meyer, Paul Dessau. 
Orchestra simfonică a 
operei (Staatskapelle, 
care de curind a săr
bătorit 400 de ani de 
la fondare) susține cu 
regularitate concerte, programele sale fiind 
foarte variate : Bar- 
tok, Nono, Festival 
„Mozart". Stîrnesc in
teres concertele came
rale, serile de lieduri, 
serile de cvartete (in
terpretează Cvartetul

Oocrel Germane de 
Stat), concertele corale 
etc.

Pe scena Operei Ro
mâne, colectivul artis
tic din țara prietenă a 
prezentat trei opere. 
Trei stiluri diferite, 
trei condeie care vor
besc de filo de Istorie 
a genului și In același 
timp de viitorul spec
tacolului liric au con
vins publicul de deo
sebita valoare a aces
tui ansamblu. Astfel 
„Olandezul zburător" a 
fost o demonstrație a 
valențelor spectacolu
lui wagnerian clasic. 
Soliști (l-am ascultat 
pe acest mare cintă- 
reț, Peter Schrclcr, in 
rolul Cirmaciulul, Eva

OPERA GERMANA 
DE STAT 

DIN BERLIN 
IN TURNEU 

LA BUCUREȘTI
Maria Straussova — o 
sensibilă Senta), cor 
(o Interpretare omo
genă, o masă sonoră 
maleabilă, cu capaci
tatea de a realiza șl 
scenic și vocal mo
mente dramatice de 
referință), orchestră 
(de neuitat tălmăcirea 
uverturii, intervențiile 
trompetelor și corni
lor in autentic stil 
wagnerian), scenogra
fie (concepția rafinată 
i lui Wilfried Werz) 
— conduși de regizo
rul Erhard Fischer, au 
construit cu mult pro
fesionalism întreaga 
desfășurare. Spre deo
sebire de „Olandezul 
zburător", spectacol 
dramatic în care toate 
coordonatele montării 
păreau a fi clădite 
pentru a lăsa loc mu
zicii să se depene flu
ent, în „Cosi fan tut- 
ie", teatrul și muzica 
s-au îmbrățișat, mu
zica lui Mozart și jo
cul actorilor au creat 
o dantelă de situații, 
de stări sufletești, 
schimbînd cu vivaci
tate coloritul, tonul, 
impresionind prin na
turalețe. Anna Tomo- 
wa-Sintow. Peter
Schreier, Siegfried Vo
gel (regia : Erich-A
lexander Winds) au 
arătat nu numai o 
perfectă stăpinire a 
stilului mozartian, ci 
fi știința de a con

DESCHIDEREA
în contextul manifestărilor 

prilejuite de „Zilele culturii din 
R. D. Germană", vineri la amia
ză a avut loc, în sala Kalin- 
deru din Capitală, deschiderea 
unei expoziții de artă decorati
vă și design a Institutului pen
tru crearea de forme industria
le din Halle.

La festivitatea inaugurală au 
vorbit Gheorghe Achiței, recto

„ZILELE FILMULUI CLUJEAN"

£esle puține zile se va sărbători 
împlinirea a 1850 de ani de la ri
dicarea Clujului la rangul de mu
nicipiu. Printre multiplele manifes
tări legate de acest eveniment se 
număra și gala de filme de la cine
matograful „Arta", intitulată „Zi
lele filmului clujean". în acest 
scop au fost selectate o serie de 
filme fie avlnd teme inspirate din 
viața Clujului, fie realizate de re
gizori, scenariști șl Interpret! clu
jeni. La loc de frunte se înscrie 
in programul cinematografului 
„Arta", in zilele de 27—29 septem
brie, filmul „Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușe-scu la Cluj din 
toamna anului 1973". ca semn al 
prețuirii și dragostei nemărginite 
a clujenilor față de conducătorul 
partidului și statului nostru. între 
celelalte filme amintim „Decola
rea". „Gaudeamus lgitur", „Des
părțirea". un film monografic des
pre Cluj șl „Moartea căprioarei". 
(Al. Mureșan).

„FLORI ALESE DE PE JIU"
Impunătoarea Casă de cultură din 

orașul Petroșani a găzduit un con
curs artistic interjudețean desfășu
rat sub titlul sugestiv, „Flori alese 
de pe Jiu". Incercind să pună in 
lumină autentice valori ale artei 
populare de pe aceste meleaguri, 
concursul a constituit o reușită tre
cere in revistă a cintecului, jocu
lui și portului popular, la care și-au 
adus in egală măsură contribuția 
ansamblurile folclorice locale, cit 
și cele venite din județele Gorj, 
Dolj și Mehedinți. (Sabin Ionescu).

8 000 DE SPECTACOLE
Casa artelor din Sibiu găzduieș

te o expoziție de păpuși și deco
ruri organizată de teatrul de pă
puși cu prilejul sărbătoririi a 25 de 
ani de la înființarea sa. In cadrul 
expoziției sint expuse peste 100 
de decoruri și păpuși prezentate in 
acești 25 de ani in o parte din 
cele 8 000 de spectacole (128 pre
miere) susținute de secțiile româ
nă și germană ale teatrului și vi
zionate de 1,5 milioane spectatori. 
(N. Brujan).

COMORI ALE NATURII

Sub auspiciile Comitetului jude
țean de cultură și educație socia
listă a ieșit recent de sub tipar 
cartea : „Comori ale naturii din 
județul Bistrița-Năsăud". Lucra
rea, semnată de profesorii I. Chin- 
tăuan, I. Rusu și O. Singeorzan, 
se adresează in primul rind tu
riștilor, pasionaților de drumeții 
montane, dar ea prezintă deopotri
vă interes atît pentru specialiști, 
cit și pentru publicul larg, con
stituind un bun îndreptar pentru 
cunoașterea florei, faunei, rezer
vațiilor silvice și geologice, punc
telor fosilifere și monumentelor na
turii specifice județului Bistrița- 
Năsăud. (Ion- Angliei),

COMEMORAREA POETULUI 
NIKOLAUS SCHMIDT

Casa prieteniei din Arad a găz
duit adunarea comemorativă orga
nizată cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de la nașterea lui Nikolaus 
Schmidt — poet proletar și revo
luționar arădean. în prezența u- 
nui numeros public, prof. Aurel 
Martin, președintele Comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă, precum și prof. Francisc 
Marx, președintele consiliului ju
dețean al oamenilor muncii de 
naționalitate germană, au evocat 
viața și activitatea literară a poe
tului sărbătorit.1 în încheierea adu
nării comemorative a avut loc un 
program artistic susținut de elevi 
ai Liceului nr. 5 din Arad. Progra
mul a cuprins poezii in limbile 
română și germană, precum și pie
sa intr-un act „Incăpăținații" de 
Nikolaus Schmidt, (C. Simion).
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sint unanime in 
mai

Ghidurile turistice __  ____
a recomanda ca perioada cea 
prielnică pentru o vizită la Bagdad 
lunile octombrie-noiembrie, condiți
ile climaterice fiind atunci cele mai 
plăcute, ceea ce, firește, reprezintă 
un argument care nu poate fi tre
cut cu vederea. Și totuși, mulți ira
kieni sint tot atit de categorici in 
a afirma că luna de maxim interes 
este iulie. Or, in iulie, Bagdadul și 
Irakul, in general, se transformă in
tr-un veritabil pol al căldurii, tem
peraturile necoborind sub 45—50 de 
grade — la umbră ! Și atunci, de 
ce atita insistență ? Pentru că, iți 
vor spune irakienii, iulie este luna 
celor două revoluții, care au schim
bat din temelii înfățișarea Irakului 
contemporan, luna in care se face 
bilanțul înfăptuirilor anului scurs 
și se trasează sarcinile de viitor, in 
care au loc manifestările cele mai 
importante, intr-un cuvint, luna cu 
cea mai intensă activitate politică.

Intr-adevăr, evenimentele din iu
lie 1958. cind a fost alungat 
regimul monarhic aservit intereselor 
străine și apoi din iulie 1968, cind 
puterea a fost preluată de Partidul 
Socialist Unit Arab Baas. aveau să 
aducă schimbări radicale în viața 
Eagdadului, a întregului Irak. Ca
pitală a unei țări intrată in plin pe 
orbita dezvoltării economice și so
ciale de sine stătătoare, orașul som
nolent de pină nu de mult iși con
struiește un prezent pe măsura tre
cutului său Încărcat de Istorie. Edi
ficii modeme, bulevarde largi — 
străjuite de curmali și eucalipți — 
școli, universități, centre sanitare, 
te intimpină pretutindeni. Schelele 
construcțiilor, ciocanele pneumatice 
au devenit elemente nelipsite ale 
cotidianului. Lutul crăpat de soare 
al „săritelor", bordeiele de tristă 
amintire, a făcut loc pietrei si 
betonului. Piața vastă Și monumen
tul impunător al libertății (Al Ta
hrir), sobrul edificiu Închinat Erou
lui necunoscut, adaugă însemnele 
unei noi nobleti citadine, noblețea 
revoluționară, tradiționalelor ele
mente arhitectonice constituite de 
minaretele moscheilor, restaurate eu 
toată Erija.

Dar Bagdadul este, ln primul rind, 
principalul centru economic al tării, 
unde, in ultimii ani, s-au ridicat 
importante capacități de producție, 
iar altele sint ln curs de construire.

Tocmai ele au imprimat orașului un 
ritm de dezvoltare de neconceput 
Înainte, in numai un deceniu și ju
mătate numărul locuitorilor trecind 
de la 700 000 la aproape două mi
lioane. La scurtă distanță de capi
tală, flacăra imensă care arde zi și 
noapte a marii rafinării de la Al- 
Dora iți reamintește simbolic că bo
găția numărul unu a țării este pe
trolul, revenit astăzi in mîinile stă- 
pinului său de drept, poporul. Veni
turile de pe urma celor 80 milioane 
tone țiței anual, care plasează Irakul 
pe locul al nouălea în lume și locul 
al patrulea in Orientul Arab, sint 
folosite azi de irakieni in propriul

din rutele turistice cele mai frecven
tate. Așteptam cu nerăbdare întilni- 
rea cu grădinile suspendate ale Se- 
miramidei, una din cele „șapte mi
nuni" ale lumii străvechi, cu legen
darul „ziggurat" (templu-turn) al 
lui Babei, care, cu siguranță, iși me
rita numele său de obîrșie Eteme- 
nanhi (temelie a cerului și a pămin- 
tului), și așteptările ne-au fost nu
mai intr-o oarecare măsură împli
nite, căci lutul ars, principalul mate
rial de construcții, nu a putut rezista 
scurgerii implacabile a vremii. Dar 
ceea ce iți lasă impresia cea Tnai 
puternică nu sint vestigiile, in fond 
destul de puține, ale trecutului, ci

mai densă de canale de irigații, care 
revitalizează păminturile țiirjolite de 
soare, acoperite cu o ,crustă al
bicioasă de sare. înseimnă nu
meroasele baraje de-a lungul Ti
grului si Eufratului, printe care cel 
de la MosuL, ce se va nunăra prin
tre cele mai mari din lume. în
seamnă bătălia în plină desfășurare 
pentru lichidarea analfabetismului, 
pină nu de mult unul dn marile 
flageluri ale satului Irakian, înseam
nă moderne institute de invățămint 
superior, unde se pregătește cu sîrg 
un tineret dornic să-și aducă cit 
mai repede contribuția Îs scurtarea 
distantei pină la ținta dezvoltării

Magistrala prezentului activ
beneficiu, In interesul propășirii lor 
economice și 6ociale. Propulsor de 
necontestat al întregii economii a tă
rii. petrolul este departe insă de a fi 
unicul său element definitoriu. Dim
potrivă, petrolul este considerat 
principalul mijloc pentru a imprima 
acestei economii o dezvoltare multi- 
direcțională. Atit cincinalul care se 
termină anul acesta și cel care în
cepe anul viitor, cit și planul de per
spectivă pină in 1995 —. in curs de 
definitivare — prevăd ca cea mai 
mare parte a resurselor provenite 
din petrol să fie repartizate in sco
pul industrializării. Firește, in pro
iectele de industrializare cele legate 
de „aurul negru", extras din princi
palele zone producătoare, Mosul-Kir- 
kuk in nord și Basra-Rumeilah In 
sud — rafinării, conducte, instalații 
de incărcare-descărcare — ocupă un 
loc important. Dar aceste proiecte 
acordă, totodată, cea mai mare a- 
tentle industriei constructoare de 
mașini, chimiei și petrochimiei, in
clusiv în vederea valorificării sulfu
lui, a doua mare bogăție a tării, in
dustriei materialelor de construcții 
și celei a textilelor.

Deosebit de instructiv a fost pen
tru noi, din acest punct de vedere, 
drumul de la Bagdad la Babilon, una

NOTE DE DRUM 
DIN IRAK

ipostazele prezentului. Drumul spre 
Babilon trece prin Iskanderia, mo
dernă cetate a construcțiilor meca
nice — utilaje pentru agricultură, 
autoutilitare de diverse tiouri — 
prin alte așezări animate. De-a lun
gul întregii șosele asfaltate, in lun
gime de circa 80 de kilometri, in 
ambele sensuri — un continuu du-te- 
vino de autocamioane, Încărcate cu 
felurite piese și instalații, autobas
culante cu materiale de construcții, 
autocisterne... un peisaj In perpetuă 
mișcare, care iți reamintește de pri
veliștile atit de familiare de acasă. 
Și iată de ce, departe de a constitui 
o incursiune in trecut, cum credeai 
inițial, drumul spre Babilon dobîn- ' 
dește nebănuite valențe, se transfor
mă intr-o magistrală a prezentului 
activ, a viitorului promițător, care 
iți captează interesul și te face să în
țelegi mai bine ce înseamnă Irakul 
de astăzi.

Irakul dț astăzi înseamnă, totoda
tă, avintul nou al agriculturii, ca ur
mare a reformei agrare, rețeaua tot

moderne. Un tineret pe tare l-am 
putut vedea in salopete de lucru, in 
fierbintele iulie, muncind in tabăra 
din apropiere de Bagdad la ridica
rea unui sat model. Alătiri de bă
ieți — fete care, odată cu lepădarea 
tradiționalului văl negru. , „abaya", 
au înlăturat unul din cele mai vechi 
tabu-uri sociale. Irakul de astăzi în
seamnă. pe scurt, schimbă! structu
rale in toate domeniile de activitate.

Desigur, greutăți, și nu puține la 
număr — gazdele afirmă leschis a- 
cest lucru — mai sint. Poorul ira
kian este hotărit însă să-și dedice 
toate energiile făuririi noîor struc
turi. Un scop care impli«ă efortu
rile convergente ale tuturrr forțe
lor revoluționare, obiectiv de frun
te al Cartei acțiunii națiotale. Toc
mai pe această bază a f«st înfiin
țat, cu un an in urmă, Fbntul Na
țional Patriotic Progresist, care cu
prinde pe baasiști și ooduniști și 
care $i-a dovedit deplina viabilitate 
ca principal instrument al prefaceri
lor economice și sociale, stingind in 
jurul său masele cele mal largi ale 
poporului, contribuind la Întărirea 
unității naționale. Frontul Național, 
ti se spune pretutindeni i Bagdad, 
și acest lucru am avut pilejul să-1 
auzim in timpul unor conrorbiri cu

personalități de răspundere ale vie
ții politice ale tării, miniștri, repre
zentanți ai partidului Baas si parti
dului comunist, exponenți ai opiniei 
publice, ziariști de frunte, este cea 
mai puternică chezășie a mersului 
înainte al țării pe calea transformă
rilor radicale, in lupta im potriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. pe calea con
struirii unei vieți noi. libere și îm
belșugate.

Sint aspirații care se bucură din 
plin de simpatia, sprijinul si solida
ritatea poporului român. Acest spri
jin și această solidaritate îmbracă 
forme din cele mai variate, de la 
prezenta unor specialiști români in 
Irak, care participă alături de co
legii lor irakieni la lucrările de fo
raj și extracție a petrolului, de la 
obiective construite in cooperare, 
cum ar fi fabrica de ciment de la 
Um-Quasr, considerată de gazde ca 
lin jalon important pe drumul con
solidării independentei economice 
și politice a tării, și pină la contac
tele tot mai frecvente pe linie gu
vernamentală și de partid. La dife
rite niveluri, inclusiv cel mai înalt. 
Și este un motiv de satisfacție să 
constați cu cită însuflețire evocă in
terlocutorii vizita făcută in primele 
luni ale acestui an de președintele 
Nicolae Ceaușescu. dialogul purtat 
cu președintele Hassan Al Bakr, a- 
preciindu-le, pe bună dreptate, ca 
un eveniment remarcabil in întări
rea relațiilor prietenești dintre cele 
două țări și popoare, cu perspective 
dintre cele mai frumoase de dezvol
tare.

Contactele cu realitățile irakiene, 
ortcit de scurte ca întindere in timp, 
iți lasă impresii vii, trainice. Fi
rește. însuși faptul de a te fi aflat 
pe păminturi care au cunoscut mă
reția mileniilor trecute nu poate fi 
ușor șters din memorie. Amprenta 
cea mal durabilă o lasă Insă, indis
cutabil, contemporaneitatea, prezen
tul Irakului, cu monumentele sale 
noi, cu oamenii săi harnici, primi
tori și optimiști. Un optimism ce iși 
are rădăcinile in certitudinile unui 
viitor clădit prin munca liberă a 
unui popor, care, odată cu recupe
rarea patrimoniului național, a do- 
bindit condițiile deplinei afirmări a 
unei demnități la care nicicind nu a 
renunțat.

Romulus CAPLESCU

Conducta de otel»
din jungla 
peruană

Un proiect îndrăz
neț, unic în felul său 
în America Latină, a 
fost terminat, recent, 
la Linia : petrolul, 
descoperit in regiunea 
peruană a Amazonu
lui, urmează să curgă 
printr-o conductă, 
lungă de 900 km, pină 
în portul Bayovar, de 
pe litoralul Pacificu
lui. Avind ln vedere 
obstacolele naturale 
care trebuie biruite 
— junglă ostilă, teren 
mlăștinos, masivul An- 
zilor și, în sfirșit, un 
deșert de nisip — pro
iectul capătă cu ade
vărat proporții gigan
tice.

...Noiembrie 1971. 
„Știrea anului" se 
răspindise fulgerător. 
Pe malurile lui Rlo 
Tigre, un afluent al 
Amazonului, in plină 
pădure virgină, după 
ani de muncă încor
dată, lucrătorii de Ia 
„Petroperu" au desco
perit petrol. Citeva 
luni mai tîrziu, ei au 
dat de zăcăminte pe
troliere și în apropie
re de Capirona și 
Pavayucu. De atunci, 
„aurul negru" a 
început să curgă *i 
din alte puțuri. Efor-

rămăsese de 
o problemă 

transportul 
materii pri- 
aceasta cu 
mult cu cit 

efec-

turile depuse de mun
citori și ingineri în 
acest „infern verde" 
au fost pe deplin 
răsplătite.

Mai 
rezolvat
capitală : 
prețioasei 
me. Și 
atit mal
prospecțiunile 
tuat.e permiteau să se 
evalueze rezervele de 
petrol din regiunea 
peruană a Amazonu
lui la peste 400 mi
lioane barili (un ba
ril — 119 litri). După 
studii temeinice, s-a 
ajuns la concluzia că 
singura soluție ra
țională este construi
rea unei conducte spre 
Pacific.

La începutul anului 
1976, cind
primei faze a proiec
tului vor fi încheiate, 
prin această conductă 
— care va traversa 
Anzii la o altitudine 
de 2 200 metri — se 
vor pompa zilnic 25 
milioane litri de pe
trol, iar la încheierea 
lor definitivă, capaci
tatea- de transport va 
fi de 42 milioane litri 
zilnic.

Peste 5 000 de mun-

lucrările

citorl, 
ingineri 
la realizarea acestui 
proiect ale cărui o- 
perațiuni au și început, 
concomitent, din am
bele capete. A început, 
de asemenea, con
strucția a 115 km de 
drumuri de 
Țevile vor fi livrate, 
în principal, de o în
treprindere 
în curs de construc
ție la Chimbole.

Primul segment al 
conductei va- fi așezat, 
simbolic, la Bayovar, 
la 9 octombrie, dată 
la care se sărbăto
rește în Peru „Ziua 
demnității naționa
le". Este ziua in care, 
în 1968, actualul gu
vern a naționalizat a- 
totputernica „Interna
țional Petroleum Com
pany", punind astfel 
bazele independenței 
economice a țării. 
„Realizarea conductei
— scrie ziarul peruan 
„La Nueva Cronica"
— constituie încă o 
dovadă a forței de 
care este capabil un 
popor care s-a elibe
rat de sub dominația 
capitalului străin'*.

tehnicieni și 
au și pornit

acces.

peruană

G. DASCALU
__________ /
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William R. Tolbert jr.
în rurrul rilei de rtneri, pm-

* -‘dintele Liberiei, William R. Tol
bert jr., a vizitat obiective economice 
fi monumente istorice dm județul 
Brașov.

In acea«tÂ vJtltl șeful statului li
berian a fost insolit de Virgil Tro- 
fin, președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Popular *1 ju
dețului Brașov, Constantin Stătescu, 
se -Talarul Consiliului de Stat, de alta 
peranane oficiale.

La întreprinderea agricoli de atat 
Frejmer. unitate cu un puternic 
e> . tor tootehnic, oaspetele a fost 
informat despre specificul unității, 
care cuprinde ferme pentru crește
rea bovinelor, porcilor. nurcilor și 
păstrăvilor. Solilor poporului libe
rian le sint prezentate principalele 
dane ale dezvoltării Întreprinderii șl 
penprctivele Mie, metodele modeme 
o- muncă, de organizare și condu
cere ale unității.

Președintele William Tolbert Jr. se 
Interesează des me condițiile de 
munci și viață ale lucrătorilor do 
mei, apreciază realizările obținute 
ce colectivul acestei importante 
întreprinderi agricole a economiei 
nevaștre.

Următorul popas a fost făcut 1» 
cv -j-cutrle sere din Codiră. Șeful
* »tulul liberian are cuvinte de apre- 
< la adresa succeselor hortlculto- 
r : >r si legumicultorilor din Codlea.

Opr ndu-sc la Brașov, președin
telui Lbcrici i-au fo<t prezentate la 
sediul Centralei Industriale de auto
camioane și turisme diverse tipuri 
de autobuze, microbuze, autoturisme 
dr teren și Dacia 1 300. produse ale 
industriei noastre constructoare de 
m ișini.

Sint vizitate apoi o serie do mo- 
m m nte Istorice, intre care Muzeul 
ru'tvrii românești din Scheil Bra- 
s -v'ui. Biserica Neagră, precum și 
obiective turistice.

La amiază. in frumoasa stațiune 
Poiana Brașov, președintele Comi

Semnarea unor documente de 
cooperare economică româno-franceză

Tovarășul Gheorghe Rădulcscu. 
vicepnm-ministru al guvernului, și 
cl. Norbert Secard. secretar de stat 
pentru comerțul exterior, copreședinți 
ai Comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică, au sem
nat vineri* duoâ-amiază. Protocolul 
c lei de-a Vl-a sesiuni a comisiei 
s Convenția dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România si Guvernul 
Republicii Franceze privind evitarea 
dublei imouneri.

Protocolul prevede extinderea și di
versificarea relațiilor economice din
tre România si Franța, identificarea 
de noi posibilități In vederea inten
sificării cooDcrării economice, indus
triale si tehnice in domeniile chi
miei. electronicii, electrotehnicii, ae
ronauticii si in alte sectoare de ac
tivitate de interes reciproc. Conven
ția ori vi nd evitarea dublei impuneri 
este menită să stimuleze cooperarea 
Jnirenrinderilor și organizațiilor eoo- 
nomice din cele două țări in cadrul 
SOCÎetâtikrr- rrsiietrr.

La semnare au fost prezenti Con- 
«tant‘n Flitan. ambasadorul României 
la Paris, și Francis Levasseur, amba
sadorul Frant°i la București, membrii 
celor două delegații la sesiune.

Dună semnarea documentelor. dL 
Norbert Secard a declarat reprezen
tanților presei și radioteleviziunii : 
„Aș vrea să subliniez faptul că m-am

zita ministrului învățămîntului și științei din Olanda
tineri s-au Încheiat convorbirile 
ître tovarășul Paul Niculescu-Mi- 

viceprim-ministru al guvernului, 
ustrul educației și invățămintu- 

și J. A. van Kemenade, minis-
1 învățămîntului și științei al O- 

vdei.
n timpul întrevederii, desfășurate 
x-o atmosferă cordială, au fost a- 
■date probleme privind cercetarea 
inovația in Învăț amin tul mediu, 
făcut un util schimb de păreri 

heritor la cerințele cărora tre- 
uuie să le răspundă învățămintul 
suoenor in actuala etapă de dezvol
tare a științelor și tehnicii și a fost 
relevată dorința comună de intensi

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare economică 

româno-pakistaneze

tetului Executiv al consiliului popu
lar județean a oferit o masă in 
onoarea președintelui Liberiei.

în cursul dejunului, care s-a d ■»- 
flșurat Intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, s-a toastat pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării 
dintre Republica Socialista România 
șl Liberia, dintre cele două popoare. 
In sănătatea preș'dintelui Nicolae 
Ceaușescu șl a președintelui William 
Tolbert jr.. pentru pace, securitate 
și prosperitate in lume.

„Sint profund impresionat de prie
tenia caldă manifestată față de noi 
șl poporul liberian de această țară 
ospitalieră — a declarat președintele 
William Tolbert. în cursul vizitei 
mele am văzut foarte multe lucruri. 
Noi am simțit permanent această 
dragoste cu care am fost înconjurați 
din partea poporului român. Apre
ciem aceste sentimente. /\m fost in 
fabricile dumneavoastră, in intre- 
prinderi agricole de stat, am vizitat 
muzeele dumneavoastră, unde ml-au 
fost Înfățișate Istoria, cultura șl arta 
românească, succesele obținute in 
economie. Am înțeles multe din ceea 
ce am văzut și ne întoarcem din 
această tară mai inspirați.

Am venit lntr-un moment cind lu
mea are nevoie de pa-e, progres și 
securitate. Țările noastre pot contri
bui la Instaurarea dnel astfel de at
mosfere. Mă simt dator președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru In
vitația sa de a vizita România. 
In același timp sint fericit că 
viziunea sa largă a ajuns pini In 
Africa, pină In Liberia, unde so bu
rară dc o marc atracție și apreciere. 
S-au statornicit relații personale de 
prietenie Intre mine și președintele 
Ni colse Ceaușescu, caro pot fi consl- 
d'^ate baza relațiilor intre guver
nele noastre. Sint sigur că pe a- 
ceastă temelie se vor construi relații 
cu o structură exemplară in folosul 
celor două țări și popoare".

(Agerpres)

simtit onorat de a fi primit de pre- 
s?dintele României. Nicolae Ceaușescu. 
în timoul convorbirii cu excelența sa 
am constatat cu plăcere că intre cele 
două țări nu există nici un punct 
discordant Mă întorc in Franța od- 
timist in ceea ce privește viitorul 
acord dintre țările noastre, care se 
va semna la sfirșitul acestui an.

Sint, de asemenea, satisfăcut de lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a co
misiei mixte. In timpul sesiunii s-a 
exprimat clar voința ambelor părți 
de a continua dezvoltarea si diver
sificarea cooperării pe diverse pla
nuri".

★
Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, a primit 
vineri dimineața pe dl. Norbert Se- 
gard, președintele părții franceze in 
comisia mixtă guvernamentală ro
mâno—franceză de cooperare econo
mics, tcVrnieâ «»» care Se
află in țara noastră cu prilejul ce
lei de-a Vl-a sesiuni a comisiei.

La întrevedere au luat parte Nico
lae M. Nicolae. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, specialiști din acest minis
ter.

A fost prezent Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

ficare a colaborării in acește do
menii.

★
în timpul șederii sale in țara 

noastră, delegația condusă de J. A. 
van Kemenade a avut întrevederi Ia 
Ministerul Educației și Invățămintu- 
hii. la Academia „Ștefan Gheor
ghiu", la U.A.S.C.R.. a vizitat insti
tuții de invâțămint. artă și cultură 
din București și Brașcv.

La plecarea din tară, pe aeropor
tul Otopeni, oaspeții au fost conduși 
de tovarășul Paul Niculesvu-Mizil, 
de membri ai conducerii Ministeru
lui Educației și învățămîntului. A 
fost de fată H. Pri-ncen, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Olandei la 
București.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Draci tovarftși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar. Consi

liului dt- Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, al 
întregului popor bulgar si al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului do Slat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, poporului frate 
român sincere mulțumiri pentru felicitările si urările cordiale transmise cu 
prilciul relei do-a XXX-a aniversări a revoluției socialiste in Bulgaria.

Sintem profund convinși câ relațiile de prietenie sl colaborare frățească 
dintre partidele, tarile si popoarele noastre. bazate do principiile marxism- 
leninismului si Internaționalismului socialist, vor continua să se dezvolte 
spre binele celor două popoare, in Interesul întăririi in continuare a unității 
si colaborării frățești Intre țările comunității socialiste.

Vă urăm din toată inima, dv., dragi tovarăși. întregului popor român, 
noi succese in construirea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria 
dumneavoastră, in lupta pentru instaurarea unei păci trainice in Europa si 
In întreaga lume.

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale Domnului general de brigadă 
OSWALDO LOPEZ ARELLANO

Șeful statului Honduras

Primiți, Excelentă, sincerele mele sentimente de compasiune pentru pier
derea a numeroase vieți omenești si pentru imensele pagube materiale pro
vocate de uraganul care a bintuit teritoriul tării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Fhnara Consiliului Național 
al Femeilor

DEPLINĂ ADEZIUNE, ANGAJAMENT FERM DE A ÎNFĂPTUI 
OBIECTIVELE PROIECTELOR DE PROGRAM Șl DIRECTIVE

Vineri a avut loc plenara Consi
liului Național al Femeilor, consa
crată dezbaterii proiectului de Pro
gram al Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, a pro
iectului de Directive privind planul 
cincinal 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico-so- 
ciale a României pentru perioada 
1981—1990, precum și a Tezelor Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român pentru Congresul al 
XI-lca — documente de o excepțio
nală însemnătate pentru viitorul pa
triei noastre, sinteză a celor mai 
inalte aspirații ale poporului român.

Plenara a adoptat o rezoluție in 
care sint exprimate satisfacția și re
cunoștința milioanelor de femei din 
patria noastră — românce, maghia
re, germane și de alte naționalități 
— pentru înalta prețuire pe care 
partidul, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o acor
dă muncii desfășurate de femei in 
toate sectoarele de activitate, ade
ziunea unanimă L» oonținutui aces
tor documente, angajamentul solemn 
de a lupta pentru aplicarea lor nea
bătută in viață.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Executiv ai.' 
C.C. al P.C.R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor.

Participantele la plenară au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune :

Tabloul dezvoltării armonioase a 
economiei, științei, culturii, al ridi
cării gradului dc progres, bunăstare 
și civilizație a națiunii noastre, țe
lurile nobile de dreptate și echitate 
socială înscrise in Program semni
fică in modul cel mai elocvent in
teresele fundamentale ale poporului 
român, devin călăuza de luptă și ac
țiune a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră, femei și bărbați, 
virstnici și tineri, indiferent de na
ționalitate. programul fericirii noas
tre, a copiilor și urmașilor noștri.

Expresie a înaltei responsabilități, 
a dragostei nețărmurite pe care le

Semnarea unui acord în domeniul 
feroaliajelor între România și U.R.S.S.

La Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale a fost semnat vineri după- 
amiază acordul in domeniul fero
aliajelor dintre guvernele Republicii 
Socialiste România și Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

Acordul a fost semnat din partea 
guvernului român de I. Florescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, și Șt. Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei me
talurgice, iar din. partea sovietică de

STANKO TODOROV
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

manifestați permanent față de des
tinele patriei și poporului român. 
Programul partidului, elaborat din 
inițiativa și cu contribuția dumnea
voastră prețioasă, reprezintă prin 
caracterul său științific, prin amploa
rea și dimensiunile sale, un act unic 
in istoria României, a României care 
are imensa fericire să fie condusă 
de dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel med iubit fiu al țării, 
neobosit luptător pentru edificarea 
unei vieți înfloritoare, a prezentului 
și viitorului luminos al națiunii 
noastre socialiste.

Regăsim in proiectele de docu
mente ale Congresului al XI-lea 
principiile comuniste promovate cu 
consecvență și fermitate de partid, 
de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, cu privire la creșterea ro
lului femeii in societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, grija pentru 
a asigura condițiile optime afirmă
rii plenare, ascendente a personali
tății femeii în toate domeniile vie
ții economice, politice și sociale a 
țării.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid. Consiliul Națio
nal al Femeilor, comitetele și comi
siile femeilor, muncitoarele, șăten- 
cele, intelectualele, răspunzind încre
derii și grijii de care se bucură din 
partea partidului, a dumneavoastră 
personal, însuflețite de obiectivele 
mobilizatoare ale proiectelor Progra
mului și Directivelor, vor milita 
cu entuziasm și hărnicie pentru a- 
plicarca lor în viață.

în calitate de mame șl educatoa
re ale copiilor noștri, ne angajăm 
solemn să ne creștem fiii in spiritul 
dragostei și recunoștinței fată de 
partid, in spiritul valorilor morale 
inestimabile ale poporului nostru, 
al datoriei sacre față de patrie.

Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru activitatea neobosită pe care o 
desfășurați în fruntea partidului și 
statului, permiteți-ne mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresăm cele mai bune urări 
de sănătate, noi și prestigioase suc
cese pentru binele patriei străbune, 
a înălțării ei demne spre culmile 
civilizației socialiste și comuniste.

L. I. Zorin, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și F. D. Voro
nov, adjunct al ministrului industriei 
siderurgice.

La semnare a participat tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale.

A fost de față N. V. Maslennikov, 
ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul Paul Nlculescu-Mlzll, 

vlceprlm-mlnlstru al guvernului, mi
nistrul educației si învățămîntului, 
a primit joi pe Vilho Suvola. preșe
dintele Asociației do prietenie Fin
landa — România, șl Sappo Siren, 
secretarul asociației.

Cu acest prilej, su fost abordate 
probleme ale colaborării româno- 
finlandeze in domeniul Invățămin- 
tului sl culturii.

La Întrevedere, desfășurată intr-o 
Atmosferă prietenească, au luat par
te Cezar Lăzărcscu, președintele A- 
sociațici dc prietenie România — 
Finlanda, șl Constantin Pcștișanu, 
vicepreședinte al asociației.

★
Cu prilejul Zilei armatei popu

lare ungare, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialista 
România, general do armată Ion 
Ioniță, a adresat o telegramă dc fe
licitare ministrului apărării al Repu
blicii Populare Ungare, general-co
lonel Czincge Lajos.

Cu prilejul Zilei armatei populare 
ungare, atașatul militar al R.P. Un
garo la București, col. Endre Toth, 
a oferit vineri după-amlază un coc
teil.

Au participat gcneral-locotenent 
Constantin Opriță, adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior, gc- 
noral-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, generali 
și ofițeri superiori, reprezentanți ai 
conducerii mior ministere și institu
ții centrale.

Er.au prezenți atașați militari a- 
creditați la București.

★
Vineri dimineața, tovarășul Ghcor- 

ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., a primit 
delegația Centralei Unitare a Oame
nilor Muncii din Venezuela — 
C.U.T.V. — condusă de Martinez 
J. Ramirez, secretar al C.U.T.V., 
precum și pe Juan Vâsquez, mem
bru al Comitetului Executiv al Con
federației Oamenilor Muncii din 
Ecuador — C.T.E. — care, la invita
ția Consiliului Central al U.G.S.R., 
au făcut o vizită de prietenie in 
țara noastră.

★

Vineri la amiază a sosit in Capi
tală ministrul științei din Republica 
Filipine, Florencio Medina, care va 
face o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat la sosire de loan Ursu, 
președintele Consiliului Rațional 
pentru Știință și Tehnologie, de altQ 
persoane oficiale.

în cursul după-amiezii, oaspetele 
filipinez a făcut o vizită la Consi
liul Național pentru Știință și Teh
nologie, unde a purtat discuții cu 
loan Ursu, președintele C.N.Ș.T., 
referitoare la activitatea de cerceta
re științifică și de dezvoltare tehno
logică din cele două țări, la posibi
litățile de realizare a unor acțiuni 
de cooperare in acest domeniu.

★
O delegație a Mișcării pentru pace 

și suveranitatea popoarelor din 
Cuba, formată din Luis Gomez Wan- 
guemert, ziarist, membru al Secre
tariatului • Mișcării, și Jorge Ferrera 
Diaz, șeful Secției pentru probleme 
interne a Comitetului de apărare 
a revoluției, care ne-a vizitat țara 
la invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, a părăsit 
virteri dimineața Capitala, îndrep- 
tindu-se spre patrie.

★
în cadrul unui turneu pe care II 

întreprinde prin mai multe țări eu
ropene, colectivul teatral „Compag- 
nio du Cothurne" din Lyon a pre
zentat vineri seara un spectacol pe 
scena Teatrului Giulești dim Capi
tală. Artiștii oaspeți au interpretat 
piesa „Fracasse" de Serge Ganzl, 
după cunoscutul roman al iui Theo- 
phile Gautier. (Agerpres)

Conferință de presă
Vineri după-amiază, Lafkos de

rides, ministrul justiției din Cipru, 
reprezentantul personal al președin
telui interimar al Ciprului. Glafkos 
Clerides, a avut o intilnire cu re
prezentanți ai unor publicații cen
trale, ai Radioteleviziunii și Agenției 
române de presă „Agerpres".

Exprimindu-și deosebita satisfac
ție de a se afla in România, oaspe
tele cipriot a declarat : „Am fost 
foarte onorat de faptul că, in cursul 
scurtei mele vizite, am fost primit 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate marcantă a vieții poli
tice internaționale, cu care am avut 
o rodnică și cordială convorbire. Am 
plecat de la această intilnire cu un 
sentiment de adincă satisfacție și 
recunoștință".

Oaspetele a arătat că guvernul 
Ciprului dă o înaltă apreciere spri
jinului acordat de România în nu
meroase domenii. „încă din primul 
moment al declanșării crizei ciprio
te, guvernul român n-a precupețit 
nici un efort pentru a sprijini, atit 
diplomatic, cit și material, această 
țară greu încercată, trimițindu-ne 
grabnic ajutoare. Am fost adine miș
cat de prietenia și înțelegerea pe 
care le-am găsit in țara dumnea-, 
voastră".

CU PRILEJUI CELEI DE A XXV A ANIVERSĂRI 
A PROCLAMĂRII REPUBLICII POPULARE CHINEZE

RECE
Cu prilejul celei de-a XXV-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, Asociația dv prie
tenie româno-chinezâ și Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea au oferit, vineri seara, o 
recepție.

Au participat tovarășii Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului Exe
cutiv a) C.C. aț P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului Județean Ilfov al 
P.C.R., Chivu Stoica, președintele 
Comisiei Centrale dc Revizie a 
P.C.R., președintele Asociației dc 
prietenie româno-chincză, Andrei 
Vela, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu

Recordurile 
de la Dacin

CORESPONDENȚA DIN PEKIN

Dacin, numele celebrei exploatări 
petroliere care se întinde pe o vastă 
suprafață in nordul tării. înseamnă 
in limba chineză „marea sărbătoare". 
Această simbolică denumire, ce a în
locuit numele dc odinioară al acestor 
ținuturi, „Sartu" — literalmente tra
ductibil prin „stepă" — este lcga'ă 
dc momentul in care din mărunta
iele pămîntului a țișnit aici primul 
jet de petrol, clipă ce coincidea, nu 
intimplător, cu cea de-a zecea ani
versare a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Am avut prilejul de a vizita. In 
zilele premergătoare celei de-a 25-a 
aniversări a Chinei socialiste, această 
gigantică creâție a poporului chinez, 
care constituie unul din pilonii eco
nomiei țării.

Vizitatorul observă mai întîi un 
vast cimp verde, înconjurat din toate 
părțile de mii de locuințe noi și, 
răspîndite printre culturile agricole 
și construcții, sutele de guri de pe
trol. construite ca niște căsuțe de ci
ment, vopsite in albastru și alb. Spre 
deosebire de alte faimoase zăcămin
te de petrol, situate, în cea mai mare 
parte, in depresiuni muntoase, gol
furi sau locuri adăpostite și ușor ac
cesibile, centrul „aurului negru" al 
Chinei se află in mijlocul unei mări 
de nisipuri, între orașele Harbin și 
Tzithihar.

Istoria Dacinului, a cărui construc
ție a început in anul 1959; este isto
ria unei eroice și înverșunate lupte 
cu natura.

...într-o dimineață de iarnă — ne 
povestea Kuo Feng, unul din vetera
nii brigăzii de foraj nr. 1 205 — zeci 
de mii de bărbați, femei și soldați 
au ocupat această inospitalieră re
giune, animați de nobilul țel de a 
asigura, prin propriile lor forțe, pe
trolul necesar dezvoltării tot mai ac
centuate a industriei țării. La sosire 
nu au găsit pe aceste păminturi decit 
vreo zece familii, c^re se ocupau de 
creșterea vilelor. în-condiții extrem 
de dificile, fără locuințe, la o tem
peratură de 30 de grade sub zero, 
pionierii petrolului au inceput lupta, 
înscriind in decursul anilor una din 
cele mai glorioase file din istoria 
clasei muncitoare chineze, a luptei 
sale sub conducerea partidului co
munist pentru edificarea societății 
socialiste.

în cursul celor 15 ani care au tre
cut de la deschiderea primului puț, 
conducindu-se după deviza de „a nu 
se teme de greutăți", ei au dezvoltat 
șl extins neîncetat cimpul petrolier ; 
întinderea lui actuală este de 2,5 ori 
mai mare decit in anul 1965. produc
ția de petrol brut, precum și capaci
tatea de rafinare s-au dublat, nor
mele stabilite in planurile de stat 
fiind an de an îndeplinite înainte de 
termen.

O ambianță de însuflețită activitate 
productivă, stimulată de apropierea

vremea
Ieri în țară: Vremea a continuat 

să se răcească: Cerul a fost mai mult 
acoperit ; au căzut ploi temporare 
care pe alocuri au avut și caracter 
de aversă in jumătatea de est a 
Transilvaniei, in Moldova, Dobrogea 
și Muntenia și izolat in Crișana și 
vestul Olteniei. în cursul dimineții 
a plouat local și in Banat și sudul 
Olteniei. La munte s-au semnalat 
precipitații și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Local, vintul a prezentat 
intensificări pină la tare. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila intre 7 
frade la Cimpulung Moldovenesc, 
ntorsura Buzăului și 18 grade la 

Videle. în București: Vremea a con
tinuat să se răcească. Cerul a fost 
mai mult acoperit. Temporar a 
plouat. Vintul a suflat ^potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 septembrie și 1 octombrie. In 
țară. Vreme răcoroasă la inceput,

PȚI E
străinătatea, activiști de partid șl (ta 
stat, membri ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, Ministerului 
Apărării Naționale, Ministerului Co. 
merțului Exterior șl Cooperării Eco
nomice Internaționale și ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialisto, 
generali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai unor organizații obștești.

Au fost prezenți Li Tln-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei. Au 
luat parte, dc asemenea. membrii 
unor delegații din R. P. Chineză 
aflate in aceste zile In vizită in țara 
noastră.

(Agerpres)

marelui Jubileu al republicii, dom
nea in zilele in care am străbătut 
sule de kilometri pe șoselele asfal
tate sau pe drumurile abia croite 
de-a lungul’și de-a latul acestei co
munități de trei sute de mii de lo
cuitori. Dinspre diversele stațiuni de 
depozitare construite la Dacin ple
cau zeci de garnituri de trenuri în
cărcate cu petrol, motoarele zumzâ- 
iau la picioarele sondelor, turmele 
comunelor populare pășteau Intre 
rindurile aliniate de puțuri, echipele 
de constructori lucrau cu ardoare, 
membri ai familiilor muncitorești 
transportau Îngrășăminte pe ogoare.

Este edificator un scurt popas la 
brigada de foraj nr. 1 205, care are 
o istorie de 42 de ani, venind la Da
cin de la veche;! exploatare petrolie
ră Yumen, provincia Kansu. La locul 
de muncă al brigăzii vedem citeva 
.barăci demontabile, care formează o 
curte in formă de U. Turlei® 
sondelor se înalță nu departe de 
curte, iar mașinile de foraj zumzăie 
fără întrerupere. Șeful echipei. Gho 
Tzing-gtli, un tinăr de 23 de ani, re
prezintă cea de-a 8-a generație ca
re se succede la conducerea brigăzii, 
devenită celebră prin importantele 
recorduri obținute. Dotată cu sonda 
și locuințe mobile, brigada s-a de
plasat în ultimii 15 ani de nenumă
rate ori pe imensul cimp petrolier 
de la Dacin. Adincimea totală forată 
de membrii ei a depășit patru sute 
de mii de metri, de peste șase ori 
cifra globală realizată in întreaga is
torie a Chinei înainte de eliberare. 
„Brigada merge mereu înainte. Rea
lizările obținute ilustrează numai 
trecutul, nu prezentul și, cu atit mai 
puțin, viitorul". „Vom urma neabătut 
chemarea partidului de a face conti
nuu eforturi și de a progresa per
manent" — ne spune șeful brigăzii, 
Ghe Tzing-gui, exprimind voința 
tuturor celor ce muncesc aici de a-șl 

’spori apprtul lâ inflorirea țării.
Oamenii de la Dacin, folosind con

dițiile specifice ale bazinului petro
lier. au dezvoltat, totodată, producția 
agricolă și ocupațiile auxiliare, edi- 
ficind o regiune minieră care îmbi
nă industria cu agricultura, orașul 
cu satul, ceea ce favorizează bunul 
mers al producției și aduce nume
roase avantaje populației.

Simbol al eforturilor poporului 
chinez, plenar angajat, în cei 25 de 
ani care au trecut de la proclamarea 
republicii, pe calea construcției so
cialiste, exploatarea petrolieră Da
cin a dat si va continua să dea 
un puternic impuls industriei, care 
se dezvoltă viguros, in conformitate 
cu linia politică generală a partidului 
pentru edificarea, pe pămintul stră
vechii Chine, a orinduirii noi.

I. TECXJȚA

apoi în curs de încălzire ușoară. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă. Vint moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 4 
și 14 grade, izolat mai coborite la în
ceputul intervalului, iar cele maxime 
între 14 și 24 grade. în zona de mun
te izolat se vor semnala lapoviță și 
ninsoare. în București: Vreme răco
roasă la inceput, apoi în curs de în
călzire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros. Vint moderat. Ploaie de scurtă 
durată.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 27 SEPTEMBRIE 1974

EXTRAGEREA I ; 14 48 50 88 34
56 28 80 29

EXTRAGEREA A II-A : 38 23 52
83 33 85 66 46 73

Fond general de cîșilguri : 1 011 393 
lei din care 275 752 lei report.

La București f-au încheiat vineri 
lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică, științifică și tehnică ro
mâno-pakistaneze.

Protocolul semnat cu acest prilej 
— din partea română de Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, iar 
dm partea pakistaneză de Mubashir 
Hasan, ministrul finanțelor, planului 
și dezvoltării — prevede acțiuni me
rite să faciliteze intensificarea oo- 
laborării bilaterale reciproc avanta
joase, îndeosebi in domeniul indus
triilor grea și ușoara. Cele două 
pârii și-au exprimat acordul de a 
extinde cooperarea In domeniul chi
mie:. prin realizarea in Pakistan a 
unor întreprinderi din această ra
ri -j. in cel al explorării, exploată
rii și prelucrării fosiafilor, in scopul

tv
Programul I

10,00 Jurnal de bord: „Amintiri 
din vacanța mare".

J0.15 Film ser.al pentru tineret: 
„Cetatea vulturilor”.

10.55 Bucureștlul necunoscut:
11,10 Prelucrări de folclor 
11.20 Telecinemateca.
12.55 Telex. 

dezvoltării in viitor a producției de 
îngrășăminte in această țară. Au fost 
examinate, de asemenea, noi dome
nii și forme de conlucrare reciprocă 
privind agricultura, transporturile, 
construcțiile civile și industriale.

Avindu-se in vedere cadrul lărgit 
al cooperării economice româno-pa- 
kistaneze, a fost relevată dorința 
comună de a dezvolta și diversifica 
schimburile comerciale.

La semnare au participat membrii 
conducerii unor ministere economice, 
ai celor două delegații, precum și 
S. A. D. Bukhari, ambasadorul Pakis
tanului la București.

în cursul după-amiezii, ministrul 
finanțelor, planului și dezvoltării al 
Pakistanului a părăsit Capitala.

(Agerpres)

16,00 Fotbal: Steagul roșu Brașov 
— A.S. Armata Tg. Mureș.

17,45 Vetre folclorice:
18,10 Caleidoscop cultural-artistic.
1SJ0 Viitor al patriei, comunism. 

Emisiune de clntece și ver
suri.

19.00 Lumea copiilor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.

2040 Film serial: „Omul și ora
șul". Episodul ,.Pe mllni 
bune”.

ZI,40 Telejurnal.
21.50 SăptSmJna sportivă.
22,00 „Intilnirea de la ora 10..." — 

Magazin muzical-distractiv.

fotbal: Sîmbâtă și duminică 

în etapa a VIII-a a diviziei A
Astăzi, in cadrul etapei a VIII-a a 

Campionatului diviziei A la fotbal, 
se vor disputa două partid?. Echipa 
Steagul roșu Brașov va juca pe te
ren propriu cu A.S.A. Tg. Mureș, iar 
la Satu-Mare formația locală Olim
pia va primi replica echipei Univer
sitatea Craiova.

Partida de la Brașov va fi transmi
să in Întregime la televiziune, cu 
începere de la ora 16. Posturile 
noastre de radio vor transmite repri
za secundă a meciului Steagul roșu 
Brașov — A.S.A. Tg. Mureș șj fina

RUG3I : Pregătirile echipei noastre reprezentative
Echipa națională de rugbl iși con

tinuă antrenamentele șl meciurile de 
pregătire in vederea tradiționalului 
meci România—Franța (13 octombrie, 
la București). Miine, de La ora 13, pe 

lul intilnirii Olimpia Satu-Mare—Uni
versitatea Craiova. Transmisia se va 
face pe programul I.

Celelalte șapte meciuri ale etapei se 
vor desfășura duminică, 29 septem
brie, după următorul program : 
Sportul studențesc — C.F.R. (pe sta
dionul Steaua, de la ora 16) ; F. C. 
Galați — F. C. Constanța ; Politeh
nica Iași — F. C. Argeș ; F. C. Chi
mia — Dinamo ; Universitatea Cluj — 
U. T. Arad ; Politehnica Timișoara — 
F.C.M. Reșița ; Jiul — Steaua.

stadionul „23 August" din Capitală, 
rugbiștl! români vor Intîlni, lntr-un 
ultim joc de verificare, echipa cam
pioană a Cehoslovaciei, Spartak 
Praga.

ÎN
La ..Crystal Palace" din Londra 

au luat sfirșit întrecerile intilnirii 
internaționale de atletism dintre se
lecționatele masculine și feminine ale 
Angliei și Finlandei. în meciul mas
culin au ciștigat alleții finlandezi cu 
105—104 puncte, iar echipele femini
ne au terminat la egalitate : 73—73 
puncte

Iată principalele rezultate înregis
trate in ziua a doua de concurs : 
masculin : 200 m : Jenkins (Anglia) 
— 21**2/10 : aruncarea ciocanului : 
Kangas (Finlanda) — 69,70 m ; 10 000 
m : Paivarinta (Finlanda) — 28’23" 
8 <10 ; 800 m : Settle (Anglia) —
l'49”3/10 ; aruncarea greutății : Stahl- 
berg (Finlanda) — 19.96 m : feminin : 
3 000 m : Nina Holmen (Finlanda) — 
9’12”4/10 ; 100 m garduri : Linda
Drysdale (Anglia) — 13"9/10.

Sala Floreasca din Capitală a 
găzduit ieri al doilea mqci dintre 
selecționatele feminine de volei ale 
României și Poloniei. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 (10—15,
15—10, 15—11. 15—13) in favoarea 
formației române.

Tn primul joc voleibalistele ro
mânce ciștigaseră cu 3—2. Aceste 
meciuri au constituit ultimele veri-

CÎTEVA RÎNDURI
ficări ale celor două reprezentative, 
in vederea campionatelor mondiale 
din Mexic.

Turneul internațional de tenis des
fășurat la Ciudad de Panama a fost 
ciștigat de jucătorul spaniol Manuel 
Santana. învingător cu 6—3. 2—6. 7—5 
în finala susținută cu Humphrey 
Hose (Venezuela).

în finala probei de simplu femei, 
Pam Teeguarden (S.U.A.) a intre- 
cut-o cu 6—4, 7—5 pe Isabel Fernan
dez (Columbia).

Turneul internațional de tenis de 
la San Francisco a programat parti
dele din optimile de finală ale pro
bei de simplu bărbați.

Jucătorul australian Ross Case a 
reuș’.t să-1 elimine cu 6—2. 6—2 pe 
cunoscutul său compatriot Roy Emer
son, iar americanul Arthur Âshe l-a 
intrecut cu 6-4, 7—5 pe Tom Leo
nard (S.U A.). în cea mai echilibrată 
partidă a zilei, americanul Bill 
Brown a ciștigat in trei seturi : 7—6, 
4—6. 7—6 la Patricio Cornejo (Chile).

Alte rezultate : Stone (Australia) — 
Fillol (Chile) 6—2, 6—4 ; Mayer
(S.U.A.) — Reid (S.U.A.) 6-2, 6-4 ; 

Martin (S.U.A.) — Estep (S.U.A.) 
7—6, 7—6 ; Tanner (S.U.A.) — Gott
fried (S.U.A.) 7—6, 5—7, 6—0.

Noul președinte al Federației in
ternaționale de fotbal, Joao Have- 
lange, a dezmințit știrile potrivit că
rora campionatul mondial de fotbal 
din 1978 va fi transferat in Spania. 
Viitoarea ediție a „Cupei Mondiale" 
va fi organizată așa cum s-a stabilit, 
in Argentina, țară cu o veche tradi
ție in acest sport și cu un mare nu
măr de stadioane de mare capacitate. 
J. Haveiange va pleca de altfel la 
Buenos Aires la jumătatea lunii oc
tombrie, pentru a avea convorbiri cu 
reprezentanții federației argentinene 
și a lua cunoștință de stadiul pregă
tirilor.

Federația vest-germană de fotbal 
a prelungit contractul antrenorului 
Helmut Schon pină la sfirșitul anu
lui 1978. Tn acest fel, Helmut Schon, 
cel care a condus reprezentativa 
R. F. Germania la titlul de campioa
nă a lumii, se va ocupa de pregăti
rile echipei vest-germane și la vii
toarea ediție a campionatului mon
dial
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Ministrul dr externe al Bulgariei.

idjunrt al ( a lori a Ic.
nslfi-

minixtrul

asupra

O.N.t

r tara 
wduri cu tării» 

■'ă la int-’n 
iverae domenii, 
ministrul 

cerilor externe al Mongoliei.

stimulată de 
Dean5 pentru 

Ministrul 
c'.pnle ega- 
cw'xi.tf antei 

ca norme ale 
Pentru ca pre
lev ini irevursi
torul. tocite na
ri epunA efori uri 
tualelor focare 

l i diferite pârii ale glo- 
bulgnr a subliniat 

mi au fxt create 
D.'ntru o destindere 

sa a în-

icrprcședinfclc 
Consiliului Executiv Federal sl se
cretar federal pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei. Milos Minici. a 

' viat că meheierea cu succes a 
Conferinței scneral-eurooenc pentru 
«•ecuriute și cooperare va constitui 

contribuție la consoli- 
ui de relaxare a ten-

o
ae re.lax.ire a ten- 

mat că ro'.ul Națiu- 
de o mare -.n;por

ția acestui proces, 
iv a subliniat reee- 
. sa asigure respec
ți neamestecului in 
late. Națiunile Unite 

nu trebuie să permită nici unui stat 
<!-si aroge, sub indiferent ce pre- 
text. dreunil la ingerință și la inter
venție. Amestecul direct sau indirect 
în afacerile interne ale altui stat, 
avînd aoesea ca obiectiv răsturnarea 
guvernelor legale și schimbarea op- 
tiunii politice a țârilor in cauză, ex
ploatarea dificultăților sociale si 
economice ale țărilor in curs de dez- 

tentativa 
ia ingerință 

mai pu
ia a-

PTXX 
El 

L’niv

ilor
.. ----- e scopuri,

de a legitima o asemc-i __ 
sub forma dreptului celui 
temic constituie o sfidare 
dresa Națiunilor Unite.

Lecția pe care colonialismul por
tughez a Drimit-o in decursul ulti
milor 13 am de război trebuie să 
constituie un avertisment serios si 
dar pentru 
Africa de 
declarat. în 
de externe 
Bagaaya. 
tara &a subscri 
rati ____________ ___
noi ordini economice internaționale.

a avertisment serios si 
minoritățile rasiste din 
Sud si din Rhodesia, a 
cuvințul său. ministrul 

. al Ugandei, Elizabeth 
Vorbitoarea a relevat că 

la principiile decla- 
cu privire la instaurarea unei

TIRGUL
INTERNATIONAL

DE CARTE DE LA SOFIA
Standul Romanici 

vizitat de tovarășul 
Todor Jivkov

SOFIA 27 (Corespondente de 
la C. Amariței). — Vineri, To
dor Jivkov. prim-secrctar al 
C.C. al P.C.B.. președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia. insolit de alți conducă
tori de partid si de stat bul
gari. a vizitat Tirgul internatio
nal dc carte de ia Sofia.

La standul românesc. înaltul 
oaspete a fost intîmpinat de 
ambasadorul României la Sofia, 
Trofin Simedrea.

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

Progrese in redactarea documentelor finale

„Reunificarea patriei - dorință 
și aspirație supremă a națiunii coreene"

Declarația președintelui Klm Ir Sen

5> inch!
arilor privind roduceroi tru- 
armimr'nf»'lo!' in Europa 
ar putea reprezenta fără in- 

ă un r>as imnorlanl in direcția 
formârii Furouri intr-un cont
ai pârii durabile și cooperării 

proc avantaioase. în continua?, 
ministrul mongol a afirmat că Na- 
tii'nrie Unite trebuii' să ceară retra
gerea tuturor forțelor străine stațio- 
rnte in Coreea de sud sub dranelul 
O N.U.. pentru a permite astfel po
porului coreean să dec:dă el însuși, 
fără vreun amestec străin, 
propriului destin.

întrevederi ale
ministrului de externe

al
NAȚIUNILE UNITE 27 (De__ la 

trimisul special Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al României, 
George Macovescu, conducătorul de
legației române la lucrările celei 
dc-a 29-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.. a avut vineri o între
vedere cu șeful delegației Liberiei, 
ministrul de externe Cecil Dennis 
jr., cu care a procedat la un schimb 
de vederi asupra unora dintre cele 
mai importante probleme înscrise pe 
agenda de lucru a actualei sesiuni 
a Adunării Generale și a altor pro
bleme internaționale. Examinind sta
diul relațiilor dintre România și Li
beria. cei doi miniștri au apreciat 
tendința lor ascendentă, saltul calita
tiv înregistrat in ultimii ani.

GENEV\ 27 (Aeerpres). — în ui- 
timt li' zile, in Comisia a doua » 
Conferinței pentru securitate și coo- 
pcr.In Europa — in car»' <e re
dactează preambulul privind coope
rarea economică — și In organele 
salo de lucru a continuat elaborarea 
de noi lexic, realizindu-se o seria 
de progrese in examinarea proble-
m. rior. Astfel, nu fost analizate pro
punerile privind rolul acordurilor de 
cooDerarc in aplicarea hotărlrilor și 
recomandărilor conferinței in mafo
rje economică.

Delegația română a evidențiat 
faptul că acordurile interguverna- 
morrtaile bilaterale și multilaterale 
sint instrumente fundamentale pen
tru dezvoltarea $1 intensificarea coo
perării economice, comerciale, indus- 
t’ iale și f ehnico-șliințificc Intre sta
tele participante. Totodntâ. delega
ți i n'>s'ra a subliniat că aceste a- 
corduri trebuie concepute îndeosebi 
pe i 'rmen lung, pentru a asigura 
.stabilitate și continuitate cooperării 
ui domeniile menționate. în oxami-
n. 'r. i aecslei nroblemc au interve
nit si dri ‘lițiilc Angliei. Belgiei, 
Canadei. Cehoslovaciei. Franței, Ita
liei. R.D.G.. R.F.G.. S.U.A.. Ungariei 
și U.R.S.S., care, declarlndti-se de

acord cu idera reflcd firii în docu
mentele comisiei a rolului acordu
rilor de cooperare economică, au 
formulat o serie de sugestii și pro
puneri concrete pentru completarea 
textului aflat in discuție.

In subcomisia pentru schimburile 
comerciale, discuțiile din ultimele 
ședințe au condus la adoptarea unui 
lext prin care se recomandă, Pr>n_ 
tro alte măsuri. reglCmenlareai liti
giilor comerciale prin recurgerea la 
arbitrai, pe baza unor reguli reci
proc acceptabile. Totodată, se men
ționează că in această direcție este 
necesar să ne țină seama de preve
derile acordurilor Intorguvcrnamen- 
tale existente in această materie.

în grupul de lucru constituit dc 
comitetul dc coordonnro in vederea 
elaborării Declarației privind Mo
di tomna a continuat procesul de 
redactare a unor prevederi referi
toare la cooperarea in zona Medi
tară n ei in diferite domenii ale eco
nomiei. Astfel, s-a conturat un acord 
asupra unui text privind cooperarea 
cu statele riverane Mediteranei ne
participante la conferință, in scopul 
combaterii poluării în Marca Medi- 
terană.

PHENIAN 27 (Agerpres). — Kim 
Ir Sen. secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre- 
ș'dintele R.P.D. Coreene, s-a refe
rit. In cursul unei intilnlri cu tineri 
coreeni din Japonia, la unele aspecte 
principale ale situației actuale din 
Coreea.

Subliniind că reunificarea patriei, 
dorință și aspirație supremă a na
țiunii coreene, constituie obiectivul 
cel mal important in momentul da 
față, Kim Ir Sen a relevat că pen
tru realizarea reunific&ril sint nece
sare consolidarea bazei revoluției, 
prin desfășurarea cu succes a con
strucției socialiste in nordul Coreei,

gorljlnirea mișcării democratice din 
sudul Coreei și consolidarea acestei 
mișcări, precum și întărirea solida
rității cu forțele revoluționare in
ternaționale. In context, Kim Ir Son 
a arătat că angajarea tot mai for
mă a populației sud-coreene in lup
ta revoluționară nu constituie nici
decum rezultatul unui așa-zis „ex
port de revoluție", ci rezultatul tre
zirii conștiinței acestei populații și 
al dorinței sale de a Înlătura opri
marea exercitată do regimul de. la 
Seul și amestecul străin, de a con
tribui la reunificarea pe bazo de
mocratico r patriei.

Ședința Camerei Populare a R. D. Germane

în apărarea transformărilor 
revoluționare din Peru

Un apel al P.C. Peruan la unitatea tuturor forțelor 
progresiste ale țării

LIMA 27 (Agerpres). — Cu ocazia 
apropiatei aniversări a revoluției 
peruane. Comitetul Central al Par
tidului Comunist Peruan a dat pu
blicității un apel la unitatea tutu
ror forțelor progresiste, antilmperia- 
liste și democratice din țară. Apelul 
exprimă spriiinul ferm pentru trans
formările revoluționare înfăptuite 
de regimul președintelui Velasco Al
varado.

Revoluția peruană, subliniază a- 
peltil. a intrat in etapa decisivă a 
dezvoltării sale. Mutațiile social-e- 
conomice radicale care s-au produs 
in toate domeniile vieții sint o măr
turia a permanentei lărgiri și apro
fundări a procesului revoluționar.

Documentul anrobă planurile gu
vernului privind îmbunătățirea con
dițiilor do viată ale maselor largi 
de oameni ai muncii și exprimă 
spriiinul pentru linia indonendentă. 
antiimperialistă, ■ promovată in poli
tica internațională.

Comuniștii peruani, relevă apelul, 
i -i exprimă solidaritatea cu patrioții 
din Chile și cu aSți patrioți din A- 
merica Latină car.e luptă pentru e- 
libcrare națională.

BERLIN 27 (Corespondență de la 
C. Varvara). — La Berlin a avut 
loc, vineri, o ședință a Camerei 
Populare a R. D. Germane. Cu acest 
prilej. Erich Honecker, 
tar al C.C. al r.S.U.C 
necesitatea introducerii 
tuția țării 
diflcări. 
obținute 
cialiste 
mană și 
nism.

In noul preambul al Constituției 
R.D.G. se arată că victoria socialis
mului în această țară este ireversi
bilă și definitivă — a evidențiat 
Erich Honecker, care a subliniat, 
totodată, importanța articolului 1 al 
Constituției, in care se arată că 
R. D. Germană este un stat socialist 
al muncitorilor și țăranilor. Vorbito
rul a relevat importanța faptului că 
principala sarcină trasată de Con-

prim-secre- 
P.S.U.G., a relevat 

......... .  .1__ " in Consti- 
a unor completări și mo- 

corospunzătoare succeselor 
în construcția societății șo- 
dezvoltatc in ” 
avansării țării

R. D. Ger- 
spre comu-

grosul al VlII-lea al P.S.U.G., care 
prevede creșterea continua a nivelu
lui material și cultural de viață al 
poporului, devine de acum înainte 
un principiu constituțional. In în
cheiere. el a evidențiat necesitatea 
prelungirii legislaturii Camerei 
Populare dc la patru la cinci ani, 
pentru a pune de acord activitatea 
camerei cu durata planurilor de 
dezvoltare a economici naționale.

Deputății Camerei Populare au a- 
probat in unanimitate legea privind 
completările și modificările in Con
stituția țării, lege care intra In vi
goare la 7 octombrie a.c.

Au fost aprobate, de asemenea, 
propunerile privind eliberarea lui 
Guente,r Prey și Margarete Witt- 
kowski din funcția de membri al 
Consiliului de Miniștri și desemnarea 
ca membri ai guvernului a lui Udo- 
Dieter Wange. Heinz Klopfer, Horst 
Kaminsky și Manfred Bochmann.

Măsuri vîzînd dezvoltarea independenta

ORIENTUL APROPIAT
e Un

CAIRO 
este gata

„O.S.A. trebuie să-și schimbe

O declarație a premierului peruan, 
Mercado Jarrin

a economiei Republicii Guineea-Bissau
Conferința de presă a președintelui Luis Cabrai

interviu al președintelui A. Sadat • Incidente 
libanezo-israeliene

27 (Agerpres). — Egiptul 
să semneze un tratat de 

pace cu Israelul după retrocedarea 
tuturor teritoriilor arabe ocupate, 
reglementarea problemei palestinene 
și a problemei Ierusalimului, a d- - 
elaral președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, intr-un interviu 
acordat companiei americane de te
leviziune ..N.B.C.". Șeful statului 
egiptean a subliniat că la semnarea 
oricărui tratat de pace cu Israelul 
trebuie să participe toate părțile 
implicate in conflict — Egiptul. Si
ria. Iordania, reprezentanții poporu
lui arab al Palestinei.

Una din cele mai importante pro
bleme actuale, a menționat vorbito
rul. este reluarea, in cadrul confe
rinței de la Geneva, a tratativelor 
privind restabilirea păcii in Orientul 
Apropiat. In cadrul tratativelor tre
buie să fie abordate toate aspectele 
situației din Orientul Apropiat și. 
in Drimul rind, problema teritoriilor

arabe ocupate 
neană. După 
Sadat, actuala 
pentru realizarea păcii ... —____
Apropiat și trebuie concentrate toate 
posibilitățile pentru a se ajunge la 
aceasta.

și problema palesfi- 
pârerea președintelui 

etapă este hotăritoarc 
in Orientul

TEL AVIV. — Un purtător de cu- 
vint al armatei israeliene a anunțat 
că artileria a deschis focul asupra 
unor localități din sudul Libanului 
in noaptea de joi spre vineri. El a 
informat că, anterior, avioane isra
eliene au efectuat zboruri de recu
noaștere asupra unor concentrări ale 
rezistenței palestinene. De aseme
nea, purtătorul de euvint a făcut 
cunoscut că un grup de soldați is- 
raelieni a pătruns In sudul Libanu
lui, in apropierea localității Blida, 
și s-a retras după 20 de minute fără 
să fl avut ciocniri cu armata liba
neză.

• CE-I PREOCUPĂ 
PE ITALIENI?
tema cea mai frecventă in dis
cuțiile de pe străzile italiene 7 
O anchetă pe această temă au 
Întreprins doi ziariști din Ge
nova. care »-au adresat unui 
mare număr de pietoni, sur
prinși in cursul unor discuții 
pa trotuare. A reieșit că pe 
primul loc se află problema 
creșterii preturilor. situația 
economică șl politică In an
samblu și sportul. Problemele 
personale și de familie sint fl 
ele la loc de frunte. Pe ultimul 
loc al interesului se află moda, 
deși 47 la sută din cei chestio
nați au fost femei.

BONN 27 (Agerpres). — Luind cu- 
vintul la o conferință de presă or
ganizata cu prilejul vizitei sale in 
R.F.G., primul ministru al Republi
cii Peru, Edgardo Mercado Jarrin, 
s-a pronunțat pentru abrogarea 
sancțiunilor politice șl economice 
fată de Cuba, impuse de Statele U- 
nite cu zece ani in urmă in Orea; 
nizația Statelor Americane. " ' ' 
guvernului peruan ,a opinat că 
ceastă organizație trebuie 
..să-și schimbe total înfățișarea, pen
tru a putea face fată situației in
ternaționale. caracterizate în măsură 
considerabilă prin slăbirea încordă
rii".

Șeful
_ a-
astăzl

MADINA DO BOE 27 (Agerpres). 
— Preș.-'dintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau, Luis 
Cabrai, a anunțat, vineri, in csdrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Madina do Boc. că statul va con
trola. de acum inair.te. întregul co
merț interior, comercializarea pro
duselor agricole destinate exportului, 
va avea monopolul asupra importu
lui produselor de primă necesitate 
și va asigura distribuirea acestor 
produse către vîpzătorii cu amănun
tul. în acest context, Luis Cabra) a 
arătat că economia tării șale va fi o 
economie dirijată și planificată, ori
entată spre creșterea producției.

Pe do altă parte, președintele Con
siliului de Stat al Guineei-Bissau a 
cerut marilor societăți portugheze 
care acționează in țară in condiții 
de monopol să fie pregătite pentru 
mutații profunde pe care guvernul

intenționează să le înfăptuiască. 
Printre măsurile imediate anunțate 
de vorbitor se menționează blocarea 
tuturor exploatărilor forestiere — 
care au atins un ritm rapid și dezor
donat — in vederea organizării pe 
bâze planificate a acestei activități 
economice.

Luis Cabrai a afirmat că oficiali
tățile statului urmează să se decla
seze in cel mai scurt timp posibil la 
Bissau, pentru a prelua conducerea 
efectivă a activităților economice 
ale țării.

LISABONA :

democratice vor
de forțele

Instituțiile
fi apărate

armate
AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

0 plenară a C.C. al P.C. 
Finlandez,care ° h°,Srlt sS 
voace cel de-al XVII-Iea congres al 
partidului pentru 16—17 mai 1975. a 
avut loc la Helsinki.

Contract româno-argen- 
tillCQH, Buenos Aires a fost 
semnat un contract între societatea 
de stat argentineană „Yacimientos 
Petroliferos Fiscales*4 (Y.P.F.) și în
treprinderile române de comerț exte
rior „Uzinexport-import" și „Meta- 
rom“ privind realizarea în Argentina 
a unei unități de producere a cocsu
lui de petrol calcinat, cu o capacitate 
anuală de circa 200 000 tone.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

12^2 Dificultățile economice' alger Proiecte pentru
preocupare prioritară fertilizarea stepei

în Japonia au loc 
ample dezbateri în le
gătură cu problemele 
complexe cu care este 
confruntată dezvolta
rea economică a țării. 
Este de semnalat, în 
acest sens, o varietate 
de opinii si aprecieri 
determinate de 1 spe
cificul stadiului ac
tual al evoluției eco
nomice. După aprecie
rea expertilor. Japo
nia se află ir.tr-o si
tuație fără precedent 
de accentuare a spi
ralei prețurilor pe fon
dul unor fenomene de 
recesiune economică 
c“ tind să se croni
ci zeze.

Atenția cercurilor e- 
conomice este reținu
tă de raportul unui 
organism guverna
mental. intitulat su
gestiv „Direcția in 
care trebuie să fie o- 
rientată structura in
dustrială" a Japoniei. 
Ideca centrală a do
cumentului este că 
mecanismul actual al 
..pieței libere" nu co
respunde necesității 
Învingerii dificultăți
lor economice și că, 
în scopul asigurării 
unei restructurări via
bile a economiei ni
pone. trebuie să se re
curgă la metoda 
planificare. In 
cepția autorilor, 
ceasta implică o abor
dare cu totul nouă a 
problemei restructu
rării economice, care 
ar putea fi definită

de 
oon- 

a-

— deși asocierea ter
menilor apare unora 
drept contradictorie — 
ca „o formulă de eco
nomie de Diată planifi
cată".

Se pornește de la 
premisa că ritmul a- 
nual de dezvoltare e- 
conomică in perioada 
pină in 1980 va fi de 
6 la sută, iar intre a- 
nii 1980—1985 de 6,5
la sută. Produsul na
țional brut ar urma să 
crească. In termeni 
nominali, in 1930 la 
312 000 miliarde yeni, 
iar in 1935 la 512 000 
miliarde yeni, față de 
162 000 miliarde 
în 1970. Acest 
ar urma să fie 
prin dezvoltarea 
precădere a ramuri
lor industriale cu o 
înaltă tehnologie, ba
zate pe realizarea u- 
nor - produse de mare 
valoare, cu un consum 
cit mai redus de e- 
nergie și resurse, cum 
sint industria elec
tronică, a calculatoare
lor și sectoarele in
dustriale ce vor fi 
destinate producerii 
tehnologiei necesare 
utilizării surselor al
ternative de energie. 
Producția de mașini 
ți aparate electroni
ce ar urma să creas
că pină in 1985 cu 9 
la sută anual, de pro
duse metalice cu 8.3 
la sută, producția de 
mașini-unelte cu 7.9 
la sută, în timp ce

yeni 
nivel 
atins 

cu

alte ramuri industria
le ar înregistra rit
muri mai scăzute : in
dustriile alimentară, 
a lemnului si pescui
tului cu 1,9 la șutași 
cea textilă cu 3 la 
sută.

Concomitent, se re
comandă dispersarea 
geografică a obiecti
velor industriale, ast
fel incit ponderea zo
nei industriale de pe 
coasta Pacificului — 
Tokio. Yokohama. Na
goya, Osaka — să se 
reducă in 1985 la 55 la 
sută, de la 72 la sută, 
in 1970. De aseme
nea, prin restructură
rile preconizate și prin 
punerea In valoare a 
altor surse energeti
ce. importurile de pe
trol ar urma să tota
lizeze numai 500—600 
milioane tone, in com
parație cu 285 milioa
ne tone importate In 
anul 1973. cifră care, 
potrivit unor estimări 
anterioare, ar fi urmat 
să depășească nivelul 
de 1 miliard de tone.

Pe baza recomandă
rilor cuprinse in do
cumentul la care ne 
referim, Ministerul 
Comerțului Interna
țional și al Industriei 
urmează să prezinte la 
Începutul fiecărui 
fiscal o prognoză
conomică pe termen 
scurt.

an 
e-

Pani DIACONU

Guvernul algerian a 
lansat un program spe
cial de amenajare și 
punere în valoare a 
zonei de stepă. Acest 
imens ținut, cuprins 
intre platourile cerea
liere din nord si ni
sipurile deșertului din 
sud, însumează peste 
20 de milioane de hec
tare și concentrează pe 
izlazurile sale princi
palele resurse de car
ne și lină ale țării — 
circa 10 milioane de 
ovine.

Scopul acestui pro
gram este obținerea 
unei producții anima
liere superioare, prin
tr-o exploatare mai ra
țională, pe baze știin
țifice, a pășunilor din 
zonă. Programul anun
țat a fost pregătit de 
mai bine de un an. în 
urma unor studii am
ple, organizindu-se, in 
acest scop, si un se
minar, cu participare 
internațională, pe tema 
păstoritului in stepă. 
Specialiștii algerieni 
și-au însușit cu acest 
prilej metodele cele 
mal eficiente cunos
cute in acest dome- 

miu, elaborind un „cod 
al păstoritului".

Intrucît o bună par
te din pășunile ste
pei s-au degradat cu 
timpul, din cauza ero
ziunii solului și ex
ploatării iraționale, u- 
nele din ele — circa 
300 000 de hectare a- 
nual, in ultima vreme 
— transformlndu-se 
în deșert, se urmă
rește mai intii rege-

nararea acestora 
reinsămințarea 
terenuri, aplicarea de 
îngrășăminte chimice 
și alte acțiuni agro
tehnice specifice zo
nei. Pentru pășunile e- 
xistente se preconi
zează ameliorarea ran
damentelor, conserva
rea și protejarea lor, 
iar in vederea stabili
rii unui echilibru per
manent între resursele 
furajere și șeptel se 
are in vedere con
strucția de unități spe
ciale pentru fabrica
ția de furaje concen
trate. Al doilea obiec
tiv îl constituie îmbu
nătățirea genetică a 
raselor de oi din stepă.

Totodată, noi ramuri 
economice urmează a 
fi implantate in stepă, 
îndeosebi avicultura și 
apicultura. Se stimu
lează crearea in re
giune de complexe a- 
groalimentarâ și a- 
grolndustrlale pentru 
prelucrarea cărnii, lap
telui, linii și pieilor 
de animale. In felul a- 
cesta, păstoritul nu va 
mai constitui unica o- 
cupație și sursă de 
existență a celor apro
ximativ 170 000 de fa
milii care trăiesc in 
ttepă.

Se prevede, in pa
ralel, limitarea turme
lor și pășunilor mari
lor proprietari, căci in 
prezent cinci la sută 
din populația stepei 
deține mal mult de ju
mătate din izlazurile

prin 
unor

și animalele din regiu
ne. Rezervele obținu
te urinează a fi utili
zate in colectiv de că
tre micii crescători 
de animale și de păs
tori, care sint orien
tați spre organizarea 
de cooperative si alte 
forme de întrajutora
re, specifice păstorit u- 
lui in comun. Pentru 
stimularea acestor 
structuri noi din ste
pă, statul urmează să 
intervină cu credite, 
cu diferite alte mijloa
ce materiale și teh
nice. Transformări ra
dicale sint prevăzu
te pentru îmbunătăți
rea condițiilor de via
ță ale populației din 
stepă. Se are in ve
dere asigurarea deve
nituri stabile pentru 
micii crescători de a- 
nimale, de salarii mi
nime garantate pentru 
păstori, ca și alte a- 
vantaje sociale de care 
dispun in prezent a- 
gricultorit algerieni. O 
largă rețea de maga
zine pentru comercia
lizarea rațională a 
produselor animaliere, 
de unități culturale, 
de școli $1 dispensa
re medicale, de locuin
țe mai ales, urmea
ză a se construi in ste
pă — acest ținut imens 
fiind considerat acum 
o „piatră'- fundamen
tală pentru propăși
rea întregii țări.

Mircea
S. IONESCU

Secretarul general al 
C.C al P.C.U.S., Leonid Br=F 
nev. a avut o întrevedere cu Hafez 
El Assad, secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene, care 
se află la Moscova in drum spre 
R.P.D. Coreeană.

Un seminar internațional 
de fizică nucleară, cu ,cma 
„Nuclee vibratoare", la care au par
ticipat oameni de știință și cercetă
tori din numeroase țâri, a avut loc 
In orașul Zagreb (Iugoslavia). în ca
drul seminarului, cercetătorii ato- 
miști români Valentin Ceaușescu și 
Apolodor Răduță au prezentat comu
nicarea „Metoda expansiunii Bozon 
și cuplarea între grade diferite de 
libertate", care s-a bucurat de inte
resul și aprecierea participanților.

Festivitățile de la Sanaa, 
în Republica Arabă Yemen a fost 
marcată, joi. ,cea de-a 12-a aniver
sare a zilei naționale. In capitala ță
rii a avut loc o paradă militară, la 
care au asistat Ibrahim Mohammed 
Al-Hamidi. președintele Consiliului 
Comandamentului al R. A. Yemen, 
primul ministru, Mohsen Al Aini, și 
alte oficialități.

Intr-o conferință de pre- 
gQ Panayotis Lambrias, subsecre
tar pe lingă primul ministru al Gre
ciei, s-a referit intre altele la lega- 
lizarea Partidului Comunist, arătind 
că aceasta va fi urmată de desfiin
țarea „serviciilor speciale anticomu
niste". In ce privește problema Con
stituției, vorbitorul a precizat că 
„acum, cind alegerile se apropie, 
ș-uisele ridicării problemelor consti
tuționale înaintea scrutinului se re
duc. întregul proces arată că ne în
dreptăm către un parlament care va 
revizui Constituția".

In editura cubaneză pen
tru literatură și artă 3 opSrut 
romanul lui Eugen Barbu „Groapa". 
Traducerea aparține publicistului 
Ruben Cotelo.

Declarația 
premierului portughez, 

Vasco Goncalves

LISABONA 27 (Agerpres). — For
țele armate portugheze 
instituțiile democratice

vor apăra 
_________ create de 

poporul portughez după evenimen
tele de La 25 aorilie și se vor opu
ne unei lichidări a acestor instituții 
printr-o lovitură a forțelor de 
drea-pta. a declarat primul ministru 
portughez, Vasco Goncalves. El a 
subliniat, pe de altă parte, că gu
vernul de la Lisabona va respecta 
toate acordurile internaționale în
cheiate. In ceea ce privește N.A.T.O., 
poporul portughez însuși va decide, 
mai titziu. politica pe care o va 
urma, a spus el.

turcia: CONTINUĂ
CONSULTĂRILE PENTRU
FORMAREA GUVERNULUI
ANKARA 27 (Agerpres). — Reunit 

la Ankara, sub conducerea lui Bu- 
lent Ecevit. Comitetul Executiv al 
Partidului Republican al Poporului 
l-a autorizat pe premierul desemnat 
să renunțe la condiția organizării de 
alegeri anticipate in luna decembrie, 
în cadrul ' consultărilor sale pentru 
formarea guvernului. Pină în pre
zent, liderul Partidului Republican al 
Poporului condiționa orice participa
re la noua coaliție guvernamentală 
de acceptarea organizării unor ale
geri in luna decembrie, ceea ce a dus 
la eșecul tentativelor de colaborare 
cu Partidul Democratic, adept al al
cătuirii unui cabinet care să acțio
neze o perioadă mai îndelungată.

Hotărîrea Comitetului Executiv al 
Partidului Republican al Poporului 
creează premisa reluării contactelor 
cu Partidul Democratic, în vederea 
alcătuirii guvernului. In acest sens. 
Biilent Ecevit și-a exprimat dorința 
de a se întilni cu Ferruh Bozbeyli, 
liderul Partidului Democratic, pentru 
a examina noua evoluție a situa
ției.

• O GREFĂ CU PRO
BLEME... JURIDICE. u" 
tinâr dulgher, originar din Ca
labria (Italia), pe nume Car
melo Logiacco, atins de un 
glonte in cap. a fost găsit mort 
intr-un cinema parizian. El a 
fost transportat pentru autopsie 
la o clinică, unde, în același 
timp, un pacient operat nu 
și-ar fi găsit salvarea dccit 
printT-un transplant cardiac. 
Inima nefericitului calabrez 
corespundea cerințelor trans
plantului ; dar. potrivit norme
lor legale, era nevoie de con- 
simțâmintul donatorului sau al 
familiei sale. Cum să-1 obții in 
acest caz ? Adresa familiei era 
necunoscută. Invocînd circum
stanțele excepționale, medicii 
au efectuat totuși grefa. Pa
cientul a supraviețuit ; dar s-a 
consideră că problema unei 
eventuale plîngeri a familiei 
Logiacco a rămas deschisă și 
baroul din Paris studiază în 
continuare impllcatiilo juridice 
ale cazului.

•IMAGINEA IN 
„CONSERVĂ". înregistra
rea unei melodii, păstrarea și 
reproducerea ei după voie se 
realizează in mod curent cu a- 
ju torul magnetofonului — cu 
benzi sau cu casete. Dar a ima
ginilor ? Ce posibilitate există 
să conservi și să reproduci a- 
casă secvențe dintr-un film, 
faza admirată a unui meci de 
fotbal, peripețiile unei excursii 
— in alb-negru sau in culori — 
întocmai ca la televizor ? Elec
tronica acționează intens in a- 
ceastă direcție. Există deja 
videoeaseta — dar ea nu a 
justificat speranțele, intre al
tele fiind mult prea costisi
toare. Locul ei tinde să-1 ia 
discul : transparent sau magne
tic ! In ambele cazuri, proce
deul urmează să fio pus la 
punct. Problemele cele mai 
complicate le ridică nu discul 
propriu-zis, ci aparatul de „lec- 
turare". în prima variantă, a- 
supra căreia lucrează firme o- 
landeze. elvețiene, americane, 
ea va recurge la o rază de la
ser. Cel de-ol dnil.«>a. sistem — 
adoptat de firma franco—vesl- 
germană M.D.R. — are în ve
dere un procedeu care să 
permită o dublă .Jectură" — 
atit optică, cit și auditivă. Deci, 
și videofon și picup.

• COR ORIGINAL. 
„Arta" de a cînta fals este min- 
dria unui oor bărbătesc din 
Hollywood. Membrii ansamblu
lui, dindu-și silința să cin- 
te cit se poate de fals melo
dii dintre cele mai îndrăgite, 
eu repurtat succese In nume
roase săli de concerte din 
S.U.A. „Arta" lor — după-cum 
scriu ziarele americane — s-a 
bucurat de o primire caldă și la 
televiziune.

• TRATAMENT PSI
HIC. Clinica de boli nervoase 
din Mainkofen (R.F.G.) experi
mentează metode noi de recu
perare a bolnavilor psihici. în
tre altele, pacienții sint înscriși 
la cursurile universității popu
lare din localitate, unde parti
cipă activ la discuții. De ase
menea, însoțiți de surori medi
cale. asistă la spectacole de 
teatru, vizitează expoziții si 
muzee. Toate acestea asigură 
ieșirea' din izolare a convales
cenților și refamiliarizarea lor 
cu viața normală. Au fost ob
ținute rezultate încurajatoare. 
Aproape in nici un caz 
cursanții sănătoși nu au obser
vat că vecinii lor de bancă ur
mau un tratament psihic.

încheierea cu succes a experimentului

științific „Saliut-3“
MOSCOVA 27 (A-

gerpres). — Agenția 
T.A.S.S. informează 
că programul principal 
al stației științifice so
vietice „Saliut-3“ a 
fost îndeplinit. Con
form programului ini
țial, un 
materiale

a 
prins de stal 
readus pe J 
tr-o zonă dinainte sta
bilită de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, la 25 
septembrie.

tare 
tare

aparat cu 
de cerce- 
experimen- 
fost des- 
ifie și a fost 
Pămint, in-

Timp de 90 de zile, 
„Saliut-3“, In regim de 
zbor automat și pilotat 
de echipajul de pe 
„Soiuz-14“, a permis 
verificarea sistemului 
de dirijare a sistemu
lui electromecanic au
tonom de navigație, de 
alimentare cu energie 
cu ajutorul panouri
lor ți bateriilor sola
re, a sistemelor de le
gătură radio si televi
ziune. Dirijarea apara
turii șl sistemului de 
navigație autonomă

s-a realizat cu ajuto
rul instalațiilor elec
tronice de calcul, co
mandate de pe Pâ- 
mînt și de către echi
pajul lui „Soiuz-14". 
Rezultatele zborului 
stafiei sovietice „Sa- 
liut-3", care vor fi 
date publicității, vor 
permite realizarea a 
noi pași pentru crea
rea de stații orbitale 
și a aparatelor cosmi
ce. Stația- „Saliut-3“ a 
fost lansată In spațiul 
cosmic la 25 iunie ax.

• MIRACOL..; API
COL. Sute de curioși vizita
seră timp de o săptămină o 
casă de lingă satul elvețian 
Conthey, unde se afla o mică 
statuie, sculptată in lemn, a 
unui preot italian. Se zvonise 
că un ochi al statuii căpătase 
un fel de „licărire de viată", 
ceea ce dăduse loc unor specu
lații mistice. Foaile curind, 
..miracolul" a fost lămurit de 
medicul local, care a constatat 
că pe ochiul de lemn se afla 
un simplu ou de albină, depus, 
probabil, de harnica insectă, a- 
flată in trecere, cu pure inten
ții apicole. Au rămas dezamă
giți cei ce se pregăteau să 
valorifice oul de albină ca o 
atracție... cel puțin turistică.

• LA CASTELUL LUI 
PABLO PICASSO <>»• 
Vauvenargues (Franța) s-a În
registrat recent o spargere cu 
rezultate surprinzător de mo
deste. Ignorind numeroasele 
opere de artă aflate în incinta 
clădirii ce aparținuse cîndva 
familiei marchizului de Vauve
nargues. hoțul nu s-a ales decit 
cu un televizor, niște tacimuri, 
o fotografie cu dedicația mare
lui pictor și o ramă goală, toa
te evaluate la 3 000 de franci. 
Castelul a fost cumpărat de 
Picasso în 1958.
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