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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
VIZITĂ DE LUCRU LA BISTRIȚA

• întâlnirile cu oamenii muncii, marea adunare populară - momente remarcabile 
în vasta activitate politică de consultare a poporului în preajma Congresului 
al XI-lea al partidului.

• A îost reafirmată cu deosebită căldură voința comuniștilor ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al partidului.

Așa cum anunțam în numărul 
nostru de ieri, ultima etapă a 
vizitei de lucru pe care secre
tarul general al partidului a în
treprins-o, timp de două zile, în 
zona de nord a Transilvaniei a 
constituit-o județul Bistrița- 
Năsăud.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, Cornel Burti
că, Ion Ioniță, Iosif Uglar, au 
sosit la Bistrița joi după-amiază.

In această parte a vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Vasile 
Patilineț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții, loan Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele.

Ca în toate celelalte centre 
străbătute în zilele anterioare, ?și 
aici secretarul general al parti
dului a consacrat întîlnirea pe 
care a avut-o cu oamenii mun
cii analizării, Ia fața locului, a 
rezultatelor obținute în dezvol
tarea economică a județului Bis- 
trița-Năsăud, în ridicarea nive
lului de viață și civilizație, ca 
urmare a înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al X-lea al parti
dului, precum și examinării te
meinice a perspectivelor lumi
noase pe care documentele a- 
propiatului congres le deschid 
Întregii țări și implicit acestor 
meleaguri.
(Continuare în pag. a IlI-a)

CU VINT A REA TO VA RÂ ȘUL UI 
NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare popularăDragi tovarăși șl prieteni,Este o deosebită plăcere pentru mine să mă întîlnesc din nou cu oamenii muncii și cu comuniștii din Bistrița și din județul Bistrița- Năsăud și să vă adresez cu acest prilej dumneavoastră, tuturor locuitorilor din oraș și din județ un salut călduros din partea Comitetului Central, a guvernului, precum și din partea mea personal. 

(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : ,,Ceaușescu-P.C.R.“).Actuala vizită de lucru se înscrie- în practica conducerii noastre de partid și de stat de a se consfătui în permanență cu activul de partid și de stat, cu oamenii muncii, cu toți locuitorii, cu întregul popor, în legătură cu activitatea desfă

La întreprinderea de textile nețesute „Nettex" sînt prezentate cîteva din sortimentele noi

șurată, cu ceea ce avem de făcut pentru a asigura mersul tot mai hotărit înainte al patriei noastre pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării ferme spre comunism. (Urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.“).Fiind <în preajma Congresului al XI-lea, care este chemat să adopte documente de importanță istorică pentru viitorul patriei noastre socialiste — Programul partidului și Directivele de dezvoltare economi- co-socială pînă în 1980 și în perspectivă pînă în 1990 — am considerat că este bine și necesar să ne consfătuim și cu activul de partid și oamenii muncii din Bistrița pentru a vedea împreună cum s-au în

făptuit pînă acum hotărîrile Congresului al X-Iea al partidului și ce trebuie să facem în continuare pentru realizarea sarcinilor ce vor fi trasate de Congresul al XI-lea. 
(Urale puternice).Am vizitat trei dintre întreprinderile create aici în acest cincinal. Este adevărat, unele dintre ele sînt la doar începutul activității ; dar de pe acum am constatat cu multă satisfacție că aceste întreprinderi obțin rezultate bune, că oamenii muncii — muncitorii, tehnicienii, inginerii — conducerile colectivelor, organizațiile de partid se preocupă temeinic de buna funcționare a întreprinderilor, de realizarea planurilor de producție în conformitate cu studiile tehnico-e- 

conomice aprobate. (Aplauze, urale 
puternice).De fapt se poate spune că Bistrița, și în general județul Bistrița- Năsăud, de abia în cincinalul 1971— 1975 s-a înscris pe orbita industrializării socialiste. Dar și aici se văd de acum roadele politicii partidului nostru de amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Se, demonstrează justețea hotărîrilor privind reorganizarea teritorial-adminis- trativă a țării, care au permis o mai bună amplasare a forțelor de producție și o conducere mai rațională a dezvoltării tuturor -"județelor și zonelor țării. (Urale,
(Continuare în pag. a IlI-a)

După cum este bine cunoscut, 
clasicii marxism-leninismului au 
prevăzut, pe baza analizei științifi
ce a evoluției sociale, a cunoașterii 
legităților generale ale revoluției 
și construcției socialiste, că edifi
carea noii orînduiri sociale va cu
noaște două faze distincte — socia
lismul, ca primă etapă, inferioară, 
și comunismul. Intre aceste trepte 
ale evoluției sociale nu 
există, desigur, un zid des
părțitor și nici contradicții 
antagonice ; faza comunis
mului se naște din socia
lism, este continuarea sa 
pe, o treaptă calitativ su
perioară. Trecerea de la un 
stadiu la altul este condi
ționată de particularitățile 
concrete, de nivelul de 
dezvoltare economică, poli
tică, socială, culturală al 
fiecărei țări. Oricum însă, 
profunzimea transformări
lor pe care le implică a- 
ceastă trecere presupune un 
proces de amplă perspecti
vă, care poate cunoaște, 
în funcție de specificul
diferitelor țări, mai multe eta
pe. In acest proces nu se poate 
sări peste etape obiectiv necesare, 
trecerea de la o etapă la alta pre- 
supunînd, obligatoriu, pregătirea 
condițiilor economice și social-poli- 
tice necesare, prin acțiunea con
știentă a întregului popor, călăuzit 
de partidul comunist.

Cele aproape trei decenii de con
strucție socialistă- pe pămîntul 
României au confirmat întru totul 
justețea acestei teze fundamentale 
a socialismului științific. Proiectul 
de Program al partidului, anali- 
zînd întregul drum străbătut de 
societatea românească în anii re
voluției și construcției socialis-

<•

BOTOȘANI - oglindă 
a ritmurilor socialiste 

ale Moldovei I
© Un posibil monument — simbol pentru trecutul eroic al Moldovei: țăranul cu o mînâ 
pe plug, cu alta pe sabie © Botoșanii în evul socialist : între anii 1950—1973, pro
ducția industrială a sporit de 15 ori ; tot atîtea tractoare cîte avea întreaga Românie 

din 1938 ; numai în 6 ani — 12 500 de apartamente și 7 000 de case.
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’Coordonate ale dezvoltării Botoșanilor în cincinalul viitor

Vorbim despre ținutu
rile Botoșanilor cu adine 
respect. Cu respectul ce i 
se cuvine acelui colț din 
pămîntul Moldovei care a 
zămislit cîteva dintre ge
niile acestui popor, co
loane de sprijin ale cul
turii, ale spiritualității 
românești. Aici, în Ipo- 
teștii Botoșanilor, s-a 
născut Eminescu. Către 
acele meleaguri moldove
ne avea el să-și îndrepte 
cu patimă gîndul ori de 
cite ori, în peregrinări, îl 
mistuia dorul de țară : 
„Aș vrea să văd acuma 
natala mea vîlcioară, / 
Scăldată în cristalul pi- 
riului de-argint...“ Aici, 
desigur, pe pămîntul e- 
roic al Moldovei, s-au clă
dit în sufletul lui acele 
fierbinți simțăminte din 
versurile pe care le gă
sim azi pe buzele tuturor 
românilor : „Viața în ve
cie, glorii, bucurie, / Ar
me cu tărie, suflet româ
nesc, / Vis de vitejie, fală 
și mîndrie, / Dulce Româ
nie, asta ți-o doresc !“.
> De aici, din pămîntul 
Moldovei de Sus, din Li- 
venii Botoșanilor și-a luat 
zborul spre zările de glo
rie primul acord de sub 
arcușul aceluia care a ri
dicat muzica românească 
la nivelul valorilor muzi
cii universale, George 
Enescu.

Aici, la Botoșani, s-a 
născut istoricul de geniu 
Nicolae Iorga, cel care 
avea să fixeze, în biblio- 

V 

te, pune clar în evidență etapele 
pe care le-a cunoscut dezvoltarea 
ei în acest răstimp, elementele care 
au făcut posibilă și necesară trece
rea de la o etapă la alta. Actuala 
etapă a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, deschisă 
practic de Congresul al X-Iea, se 
conturează astfel ca o etapă distinc
tă, pregătită de întreaga evoluție

Șă-aprefunâiiQ

anterioară și menită. Ia rindul ei. să 
pregătească condițiile trecerii la 
faza superioară, a înaintării spre 
comunism.

Cum se știe, în țara noastră, 
desfășurarea cu succes a procesului 
revoluționar, început prin insurecția 
națională antifascistă armată din 
august 1944, a dus la cucerirea în
tregii puteri politice de către clasa 
muncitoare și aliații ei, la genera
lizarea proprietății socialiste în în
treaga economie, ceea ce a însem
nat victoria deplină și definitivă a 
socialismului, lichidarea exploată
rii omului de către om ; prin a- 
ceasta nu s-a realizat însă decît în
ceputul în opera vastă de făurire a 
noii societăți. Pentru a se ajunge 

teca pe care a scris-o și 
a făcut-o cunoscută lu
mii, milenara și zbuciu
mata existență a români
lor și a altor neamuri.

Aici. în- Ștefăneștii Bo
toșanilor, s-a născut Ște
fan Luchian pentru a aș
terne inegalabil pe pînze 
beția de culori și sufletul 
diafan al crăițelor și ane
monelor, al macilor și ga

el n-a căpătat o cultură 
mai întinsă decît in mo
mentul cind turcii au ce
rut mai statornic de la 
noi tot griul care trebuia 
pentru alimentarea Con- 
stantinopolului. Turcii 
n-au mîncat însă nicioda
tă mămăligă și, atunci, 
natural, am sfîrșit prin a 
cultiva ceea ce nu le plă
cea lor. Cum, de altmin

roafelor din grădinile 
Moldovei și pentru a mar
ca un moment de seamă 
în evoluția picturii mo
derne românești.

Pămîntul Botoșanilor 
s-a aflat totdeauna „de
parte și de apa cea mare 
a Șiretului, departe și de 
apa cea mare a Prutului, 
într-un ținut ce n-avea 
altăjjogăție decît a vite
lor..." — cum scria Nico
lae Iorga. Dar cit de mult 
vorbește această singură 
bogăție despre istoria de 
asupriri pe care a avui 
s-o îndure poporul nostru 
sub apăsarea atîtor laco
me năvăliri străine. Ace
lași Nicblae Iorga : ;,Un 
lucru este sigur că, oricît 
ar fi pătruns și mai îna
inte porumbul, amesteeîn- 
du-se cu alte semănături,

teri, am făcut și cu creș
terea oilor : pentru că 
turcii cereau numai car
nea de oaie, noi am în
grijit mai mult de creș
terea vitelor albe ori a 
porcilor...".

Mai greu a fost cu cei 
cărora le plăcea și mă
măliga și carnea de vită 
și carnea de porc.

Sute și sute de ani, în 
vreme ce Europa își clă
dea secolele de civiliza
ție, poporul de la poalele 
Carpaților își aprindea 
fără odihnă focuri de ve
ghe pe dealuri, cu o mi
nă pe plug și cu alta pe 
sabie, ascultînd vîntul 
pentru a simți din ce 
parte îi vine primejdia. 
Fără încetare s-au ros
togolit peste pămîntul

la faza superioară, comunismul, sînt 
necesare un șir întreg de transfor
mări, care trebuie să ducă la dez
voltarea socialismului în profunzi
mea tuturor sferelor vieții sociale, 
atît în ce privește relațiile de pro
ducție, gradul de dezvoltare a for
țelor de producție și productivita
tea muncii sociale, cit și in ceea ce 
privește condițiile de trai, democra

tismul, nivelul de conștiință 
și de cultură al poporului. 

Conținutul acestui proces 
îl constituie tocmai fău
rirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, eta
pă obiectiv necesară în pro
cesul trecerii de la socia
lism la comunism. In a- 
ceastă etapă nu mai este 
vorba, desigur, de sfărîma- 
rea revoluționară a struc
turilor vechii orîn'duiri so
ciale, așa cum ,s-au petre
cut lucrurile în perioada 
trecerii de la capitalism Ia 
socialism, ci mai ales de 
un proces de perfecționare, 
care însă, datorită profun
zimii sale, schimbărilor ca

litative ce îl determină, are în 
esență un caracter revoluționar.

Necesitatea obiectivă a acestei 
etape în condițiile țării noastre apa
re pe deplin clară dacă ne vom 
referi în mod concret la schimbările 
pe care le presupune în domeniile 
esențiale ale vieții sociale.

Este bine cunoscut rolul determi
nant pe care îl au pentru întreaga 
dezvoltare socială forțele de pro
ducție. Comunismul presupune dez
voltarea la un nivel foarte înalt a 
forțelor de producție, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh-
(Continuare în pag. a IV-a)
_____  J

Moldovei oștiri de jefui
tori.

Imperiile vecine, care-și 
încrucișau săbiile prin 
trupul Moldovei, nu nu
mai că o jefuiau și ii 
pirjoleau pămîntul, dar, 
sprijinind boierimea re
acționară și - reprimind 
orice idee de progres a 
țărilor românești, au men
ținut aici, ba chiar au 
accentuat starea de îna
poiere a Moldovei și a 
întregii Românii. Așa în- 
cit nu-i . de mirare că, 
după secole de stagnare, 
veacul al XX-Iea a înce
put in România cu o vio
lentă răscoală țărănească. 
După o vizită făcută în 
acele vremuri prin sate
le botoșănene, Mihail Sa- 
doveanu scria : „Zic sate, 
zic case. Nu-s nici sate, 
nici case... Grămădiri de 
colibe și bordeie scormo
nite in pămînt, acoperite 
cu gunoaie... vizuini mi
zerabile".

Focul s-a aprins aici, 
în Flămînzii Botoșanilor, 
și s-a întins fulgerător 
pînă în cîmpiile Olteniei. 
A fost o răbufnire a dis
perării.

Lupta socială avea însă 
mai vechi rădăcini la Bo
toșani. încă din 1890 iși 
incepe apariția, la Boto
șani, ziarul „Proletarul", 
pe a cărui manșetă erau 
înscrise cuvintele : ~în 
jurul „Proletarului" adu- 
nă-se toți proletarii I»
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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| Aguridă

PTU I

ARMATA-ÎNALTĂ ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI COMUNISTE, 
A FORMĂRII CĂUTĂTOR MORALE ȘI DE LUPTĂ

Deși pescărească, intimplarea 
este absolut adevărată. Autor — 
pensionarul Dumitru Dascălu 
din Roman, un pescar pasio
nat, care și-a visat toată viața 
un pește mai acătării. Și iată 
că norocul i-a stirîs, cu virf și 
îndesat, exact cind și unde se 
aștepta mai puțin : în apele Și
retului. Aici a pescuit uri somn 
în greutate de... 33 kilograme ! 
Ocazie cu care a stabilit și un 
record absolut pentru 
noastre interioare.

riurile

Ilustrate

Filiala din Baia Mare a Arhi
velor Statului a intrat în pose
sia’ unei foarte interesante co
lecții de ilustrate — 230 la nu
măr. Ele au fost realizate de un 
fotograf amator Ia începutul a- 
cestui secol. Admirabil conser
vate, ilustratele înfățișează fru
musețea portului popular, o se
rie; de „ocupații" azi dispărute 
(sacagii, iaurgii), imagini ale 
Bucureștiului de prin anul 1900: 
fostul Teatru Național, Cișmi- 
giul, Gara de Nord și Ateneul, 
precum și secvențe din aceeași 
perioadă din Giurgiu, Constan
ța, Tulcea, Pitești, Sinaia, Plo
iești etc. Imagini de istorie, ex
celent executate, pentru care a- 
matorul de acum trei sferturi 
de veac ar putea fi invidiat dă 
confrații săi profesioniști de 
astăzi, cu aparatură modernă.

Ca oaia
| Oaia, ca oaia : pe unde o a- 

pucă surata din frunte, hop și 
următoarea, hop și cealaltă. 
Așa s-a intimplat și într-una 
din nopțile trecute cu turma 
cooperativei agricole din Meri- 
șani, județul Argeș. De unde și 
pină unde un mistreț din pă
durea de alături a năvălit în 
mijlocul turmei. Oile s-au spe
riat și au luat-o razna pe Dea
lul Mare. In goana lor, una din 
frunte a intrat, orbește, într-o 
ripă. După ea s-au dat de-a 
rostogolul și .celelalte. 80 dintre 
ele n-au mai ' putut fi salivate.

[too " -<*3 -o Mtiauoii iupiii.;?.

„Mă cunoști
de undeva ?“

E întrebarea adresată de Ion 
Răileanu din Botoșani unui ne
cunoscut care s-a așezat lingă 
el în bufetul „Locomotiva" din 
Galați, îmbrățișîndu-1 și săru- 
tîndu-1 pe obraz.

Cum adică să nu 
nosc ? N-am făcut noi 
împreună ?

— Nu !
— Și nici n-am lucrat 

tierul de la.,. ?
— Nici...
După o vreme, necunoscutul 

l-a sustras Iui I.R. portmoneul 
cu bani, acesta a strigat „Ho
ții !“ și, spre norocul lui, cîțiva 
cetățeni l-au ajuns din urmă pe 
făptaș și 
crător de 
mat :

— Aaa, 
Ion, care...

— Eroare. Mă cunoașteți de 
undeva ?

— De la cazier, cu ultimul 
domiciliu — penitenciarul...

Și următorul, va fi tot acolo.

te cu- 
armata

pe șan-

l-au predat unui lu- • 
miliție, care a excla-

tu ești, vasăzică, Popa

Zor mare la culesul struguri
lor. Bineînțeles, ziua, pe lumină, 
cot la cot cu toată lumea. Noap
tea însă... Noaptea, în via coo
perativei agricole din Daia Ro
mână, județul Alba, s-au furi
șat patru umbre, care au înce
put și ele, tot cu zor mare, să 
culeagă. Surprinse și somate de 
paznicul loan Vasiu, cele patru 
„umbre" au tăbărît pe el, lovin- 
du-1, după care au dispărut în 
întuneric. Cind au fost scoase 
de miliție, la lumină, luaseră 
chipurile lui Gh. Filimon, 
Achim Hăprian, I. Ciuca și 
Stînea. în loc de struguri, 
avea parte de aguridă.

D.
vor

Atenție 
la remorcă !

I Ștefan Gașpar din comuna Li- 
Ivada, județul Arad, transporta 

cărămidă cu un tractor cu re
morcă. tn remorcă, peste cără- 

Imidă, și-a urcat soția, fiica și 
doi nepoți. In apropierea unui 
pod, vrind să evite o -groapă, 

I volanul nu l-a ascultat și trac
torul a intrat in șanț. In cli
pa cind remorca pornea să se

I răstoarne, fiica și cei doi nepoți 
ai tractoristului au reușit să 

‘ sară din ea și să scape teferi. 
I Soția lui însă a fost accidentată 

mortal.
Rubricâ redactată de
Petre POPA
șl corespondenții .Scînteli'

Concomitent cu adunările și conferințele de partid din întreprinderi, 
instituții, școli și facultăți, comune, orașe și municipii — principalul 
cadru al dezbaterii proiectelor de Program și Directive — in aceste 
zile au Ioc și adunări ale comuniștilor și conferințe de partid din 
armată. în unități, comandamente de armate și de arme, direcții cen
trale și instituții militare de învățămînt se prezintă și se dezbat dări 
de seamă cu privire la munca de partid, se aleg noile comitete de 
partid. Redăm mai jos cîtcva însemnări privind dezbaterile care au loc.

Deplină aprobare a proiectelor de 
Program și Directive, înaltă pre
țuire și stimă față de tovarășul 
Nicolac Ceaușescu pentru contribu
ția hotărîtoare Ia elaborarea aces
tor documente ; analiză exigentă, 
critică și autocritică a muncii des
fășurate ; hotărîre fermă pentru în
făptuirea politicii partidului, pen
tru îndeplinirea ireproșabilă a sar
cinilor trasate de comandantul su
prem al forțelor noastre armate. 
Acestea sînt, în esență, trăsăturile 
dominante ale adunărilor și confe
rințelor pentru dări de seamă și 
alegeri din armată.

Cum este și firesc, sarcinile ime
diate și în perspectivă sint stabilite 
pornind de la prevederile din acel 
capitol din proiectul Programului 
partidului care se referă la întări
rea capacității de apărare a patriei 
și ridicarea nivelului de pregătire 
politică a armatei. Comuniștii, toți 
bărbații țării aflați sub drapel, văd 
în marile obiective înscrise în acest 
capitol — ca și în întregul Pro
gram — preocuparea statornică a 
partidului pentru independență și 
suveranitate, grija poporului, parti
dului și guvernului pentru a asigu
ra armatei toate condițiile necesare 
obținerii de noi succese în pregăti
rea de luptă și politică.

în adunări și conferințe am fost 
martorii unor exigente reevaluări 
ale stilului și metodelor de muncă, 
ai unor noi măsuri politice și orga
nizatorice care să ducă la creșterea 
rolului de conducător politic al or
ganizațiilor de partid în toate do
meniile activității militare. Chiar 
și acolo unde rezultatele au fost 
bune ne-am întilnit cu acea lăuda
bilă nemulțumire comunistă față 
de ceea ce s-a realizat, în scopul 
perfecționării muncii în noul ciclu 
de instrucție care începe în curind. 
Am aminți, în această ordine de idei, 
adunarea comuniștilor dintr-o uni
tate de tancuri —.unitate care, la o 
recentă inspecție a ministrului, apă
rării naționale, a fost apreciată cu 
calificativul general bine. „De ce 
bine, cind ne-am fi putut prezenta 
foarte bine ?“ întrebarea a fost for
mulată argumentat deopotrivă în 
darea de seamă și în cuvîntul

unor participanți la discuții, între 
care căpitanul Ionel Petroșeneanu.

Sub semnul răspunderii față de 
munca desfășurată pentru creșterea 
capacității combative a armatei s-au 
desfășurat și lucrările conferinței 
de partid din Comandamentul in
fanteriei și tancurilor. Atît darea 
de seamă, cît și intervențiile dele- 
gaților s-au ocupat pe larg de prin

Un loc deosebit au ocupat în dă
rile de seamă și dezbateri sarcinile 
referitoare la dezvoltarea continuă 
a conștiinței socialiste, promovarea 
neabătută a principiilor eticii, echi
tății și umanismului socialist — fac
tori esențiali în obținerea de noi 
succese în toate domeniile vieții 
ostășești. De această problemă s-au 
ocupat pe larg atît darea de seamă 
prezentată de comitetul de partid, 
cît și participanții la adunarea co
muniștilor dintr-o unitate mecani
zată. în cuvintul lor, locotenent-co- 
lonelul Ion Gutuiță, maiorul ing. 
Ilie Tivig și locotenentul Nicolae 
Corcoțiu au analizat diferite aspecte 
ale muncii de propagandă, de pre
gătire politico-ideologică cu cadrele

Adunări și' conferințe de partid 
din unitățile militare

cipalele aspecte ale stilului și me
todelor de muncă, au pus în evi
dență sarcinile ce revin comuniști
lor din comandament pentru crește
rea calității muncii de concepție și 
sinteză, răspunderea ce le revine 
pentru rezultatele obținute de uni
tăți și subunități în pregătirea de 
luptă și politică. Generalul-Iocote- 
nent Ion Șuța arăta în conferință : 
„Proiectele de Program și Directive 
arată în mod magistral cum trebuie 
privit prezentul în strînsă legătură 
cu viitorul. în' perspectiva muncii 
noastre trebuie să avem în vedere 
cum se va desfășura pregătirea de 
luptă a trupelor în condițiile dotă
rii armatei cu noi mijloace de 

■luptă moderne, care vor fi cerințele 
ce se vor pune în fața cadrelor cind 
vor munci cu tineri cu o pregătire 
intelectuală, politică și culturală 
piuit mai cuprinzătoare, ce sarcini 
noi stau în fața noastră în contextul 
prevederii din Program privind 
pregătirea de luptă a poporului. 
Asupra unor asemenea probleme 
majore trebuie să-și îndrepte aten
ția noul comitet de partid, fiecare 
comunist în compartimentul în 
care muncește".

și învățămîntul politic cu soldații șl 
gradații in lumina marilor exigențe 
pe care proiectul Programului par
tidului le pune în fața activității i- 
deologice și a muncii politico-edu
cative. în acest context, adunarea 
a pus în evidență preocuparea co
mandanților și activiștilor de 
partid, a propagandiștilor dc a 
lega învățămîntul politic cu milita
rii in termen de îndatoririle funda
mentale ale ostașului armatei noas
tre : cunoașterea și înfăptuirea po
liticii partidului, conștiința datoriei 
față de patrie, dragostea nețărmu
rită față de popor și partid, respec
tarea neabătută a legilor, jurămin- 
tului militar, regulamentelor și or
dinelor, cinstea, curajul, dîrzenia, 
capacitatea de a merge pînă la sa
crificiul suprem cînd țara ți-o cere.

Totodată, participanții la dezba
teri au relevat odată cu împlinirile 
definitorii pentru munca politico- 
educativă și o seamă de neajun
suri, mai ales în munca de la om 
la om, în folosirea bazei materiale 
de care dispune munca politică de 
masă. S-a subliniat, de asemenea, 
că nu numărul activităților e im
portant, ci eficiența ce o au acestea

asupra conștiinței oamenilor, tn a- 
ceeași ordine de idei, locotenent- 
oolonclul Vasile Dănău și maiorul 
Ing. Dumitru Florea — delegați la 
conferința de partid din Școala mi
litară de ofițeri activi de tancuri și 
auto „Mihai Viteazul" — prin pris
ma proiectelor de Program și Direc
tive, au subliniat necesitatea creș
terii combativității revoluționare a 
fnvățămîntului de științe sociale, 
au evidențiat cerința ca toate ca
drele să se ocupe în mai mare mă
sură atît de problemele de specia
litate, cît și de formarea omului 
nou.

Toate adunările și conferințele au 
analizat De larg problemele vieții 
Interne de partid. Aceasta a per
mis să se înțeleagă și mai clar ce 
trebuie făcut In viitor pentru creș
terea rolului de școală a educației 
comuniste a adunărilor de partid, 
cum trebuie să acționeze noile or
gane de conducere pentru aplicarea 
neabătută a principiului muncii și 
conducerii colective, pentru întări
rea disciplinei de partid șî a disci
plinei militare, pentru o mai bună 
organizare a îndeplinirii hoțăririlor, 
pentru promovarea cît mai largă a 
spiritului critic șl autocritic.

Dovedind înaltă exigentă față de 
cei chemați să conducă munca de 
partid și politico-educativă în ur
mătorii ani, adunările șl conferin
țele au ales în noile comitete de 
partid ofițeri, maiștri militari șl 
subofițeri cu înaltă pregătire poli
tică și militară, cu o comportare 
demnă — comuniștii care dau ga
ranția că vor face totul pentru spo
rirea eficienței muncii de partid.

în hotărîrile adoptate la încheie
rea adunărilor și conferințelor pen
tru dare de seamă și alegeri, co
muniștii din armată și-au exprimat 
încă o dată adeziunea deplină față 
de documentele programatice care 
vor fi supuse aprobării apropiatului 
Congres al partidului. Totodată 
s-au stabilit sarcinile pentru noul 
ciclu de instrucție și în perspectiva 
mai îndelungată. Angajamentul de 
a îndeplini întocmai toate sarcinile 
încredințate este formulat și în te
legramele adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, comandant suprem al For
țelor Armate.

Locotenent-colonef
Gheorghe SUHARU

APROBARE UNANIMA 
FATĂDE PROIECTELE DE DOCUMENTE

CE vid El SUPUSE 
CKREWI Al XIIEA AL PARTIDULUI. 
ANSAIAMENT FERM DE A TRADUCE 
IR DIATĂ PROGRAMUL SI DIRECȚIILE

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

în aceste zile premergătoare lu
crărilor forumului comuniștilor se 
desfășoară in întreaga țară confe
rințe ale organizațiilor de partid, 
municipale și orășenești, ale unor 
mari întreprinderi, institute cen
trale de învățămînt și de cerce
tare, unități militare. Cu legitimă 
mindrie, participanții la aceste con
ferințe, în numele tuturor Comu
niștilor pe care îi reprezintă, îșl 
exprimă, în telegramele adresate cu 
acest prilej Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea lor deplină, 
atașamentul fierbinte față de po
litica internă și internațională a 
partidului și statului nostru, aprobă 
întru totul documentele programa
tice de excepțională însemnătate 
teoretică și practică ale Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., documente 
care prefigurează viitorul luminos 
al poporului și patriei noastre so
cialiste.

Raportînd succesele obținute, 
participanții se angajează totodată, 
în cinstea marelui eveniment, că

vor depune Întreaga lor capacitate 
de muncă pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan pe anul 
1974 și îndeplinirea înainte de ter
men a cincinalului, pentru punerea 
în practică a tuturor sarcinilor po
litice și social-economice ce vor fi 
hotărîte de Congresul al XI-lea al 
partidului pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre 
comunism.

Asemenea telegrame au fost tri
mise de conferințele organizațiilor 
de partid municipale și orășenești 
Brăila, Tecuci, Drăgășani, Sighi
șoara, Reșița, a Combinatului side
rurgic Hunedoara, a institutelor și 
centrelor de cercetări din Capitală 
ale Academiei de științe sociale și 
politice, a aparatului și instituțiilor 
Consiliului politic superior al ar
matei, Comandamentului apărării 
antiaeriene a teritoriulrd, Institu
tului politehnic București, aeropor
tului Otopeni.

(Agerpres)

IN CINSTEA CELEI DE-A 30-A ANIVERSARI fi „ZILEI ARMATEI”

Vernisajul unor expozifii
în cinstea celei de-a 30-a 

aniversări a „Zilei arma
tei", vineri Ia amiază s-a 
deschis, în sala Dalles, ex
poziția „Armata română în 
arta plastică".

Organizată de Ministerul 
Apărării Naționale, Consi
liul Culturii și Educației 
Socialiste, Uniunea artiști
lor plastici, expoziția cu
prinde peste 250 de lucrări 
de pictură, sculptură și 
grafică, oglindind momente 
din timpul insurecției na
ționale armate antifasciste 
și antiimperialiste și din 
războiul antihitlerist. Multe

dintre lucrări înfățișează 
sugestiv chipul ostașului 
român de astăzi, gata ori- 
cînd la datorie, în slujba 
patriei, a poporului și par
tidului.

Generalul-locotenent Con
stantin Opriță, adjunct al 
ministrului apărării na
ționale, secretar al Consi
liului politic superior, și 
Ion Sălișteanu, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor 
plastici, au rostit alocu
țiuni.

La vernisaj au luat parte 
general-colonel Sterian Țîr- 
că și general-colonel Nico-

lescu Marin, adjuncți ai 
ministrului apărării na
ționale, Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației 
Socialiste, Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii artiș
tilor plastici, Constantin 
Potîngă, adjunct de șef de 
secție, la C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației 
Socialiste, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

★

La Galeria de artă foto
grafică din strada Brezo-

ianu s-a deschis o expozi
ție de fotografii inspirate 
din viața și activitatea ar
matei noastre populare.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de generalul- 
maipr Constantin Antip, 
secretar adjunct,a! Consi
liului politic superior. în 
imagini artistice grăitoare, 
expoziția înfățișează aspec
te semnificative din munca 
militarilor pusă în slujba 
întăririi capacității de a- 
părare a patriei socialiste.

LA ȘANTIERUL NAVAL

BRĂILA

Un nou tip 
de navă

BRAlLA (Corespondentul „Scln- 
teii", Mircea Bunea) : în cadrul pro
gramului de diversificare a produc
ției, la Șantierul naval din Brăila a 
intrat în fabricație un nou tip de 
navă specială. Este vorba de două 
microcargouri destinate aprovizio
nării platformelor marine de foraj. 
Echipate cu motoare de mare putere 
construite in țară, cele două nave vor 
fi dotate astfel îneît să asigure 
transportul tuturor utilajelor și ma
terialelor necesare unei instalații de 
foraj plasate în largul mărit Foto : S. Cristian

Z
V

OGLINDA
(Urmare din pag. I)
Mai tîrziu, cînd activi
tatea revoluționară a cla
sei muncitoare din Româ
nia a dus la constitui
rea partidului comunist 
care avea s-o ducă la victo
rie, la Botoșani a acționat 
un puternic nucleu comu
nist. Aici g, apărut, din 1933, 
una dintre publicațiile le. 
gale conduse de partidul 
comunist : ziarul „Clopo
tul".

Cînd, după 23 August 
1944, puterea a trecut în 
mîinile poporului (pe aces
te meleaguri, la Dorohoi a 
fost instalat primul prefect 
democrat) oamenii muncii 
din județ, pornind să clă
dească și aici, ca în întrea
ga Românie, o lume nouă, 
s-au găsit în fața unei gre- 
le moșteniri econonrce și 
sociale. Abia acum aveau 
să fie puse puternic în lb- 
mină rănile adinei săpate 
în trupul țării în atîtea 
secole de nedreptate, so
cială, de dominație străină, 
de cotropiri și jafuri. 
Analfabetism : 73 la sută. 
O agricultură primitivă 
care nu asigura nici mă
car hrana plugarilor. Unul 
dintre cei mai mari in
dici ai mortalității in
fantile. Din aproape 40 000 
de copii, doar 10 000 urmau 
cursurile școlilor. Existau 
doar patru unități cu pro
fil industrial, care numărau, 
la un loc, mai puțin de 100 
de lucrători.

Organizînd opera de re
facere, de construcție a 
noii societăți, tocmai spre 
Moldova amarnic prădată și 
spre alte ținuturi mult ră
mase în urmă și-a în
dreptat partidul nostru, în 
primul rînd, atenția.

Asemeni întregii Moldo
ve, asemeni întregii țări, 
ținuturile Botoșanilor se 
înfățișează azi călătorului 
cu un chip pe pare nu l-au 
avut, chipul pe care i l-au 
visat înaintașii și pe care 
i l-au dăltuit în stîncă con- 
structorii societății socia
liste. Peste colinele dulci 
dintre Șiret și Prut, în soa-

rele dimineților de azi, se 
înalță, odată cu cîntecul e- 
nescian, lumina unor reali
tăți economice și sociale pe 
care numai statisticile, in 
limbajul lor sintetic, le-ar 
putea cuprinde.

S-au construit, în ulti
mii 25 de ani, 18 întreprin
deri industriale noi. Cind 
în 1949 au început să pro
ducă primele ringuri și răz
boaie de țesut ale între
prinderii textile „Moldova", 
localnicii au putut vedea 
și simți cum începe să se 
leasă pînza de aur a în
noirilor. Curind, la Buce- 
cea s-au înălțat zidurile 
uneia dintre cele mai mari 
și mai moderne, pe atunci, 
fabrici de zahăr din tară. 
I-a urmat fabrica nouă de 
confecții din Botoșani, apoi 
o fabrică de confecții la 
Dorohoi. Rînd pe rînd și-au 
făcut apoi apariția alte în
treprinderi industriale noi. 
Ultimii zece ani au fost, în 
privința asta, deosebit de 
rodnici. Producția indus
trială a județului a sporit, 
în perioada 1950—1973, de 
peste 15 ori. La Botoșani 
se aude, pentru prima dată 
în istoria sa, zumzetul ha. 
lelor industriei construc
toare de mașini. S-au pro
dus în 1973 primele piese 
de schimb și primele ma
șini pentru industria ușoa
ră. A apărut apoi o indus
trie a sticlăriei și a corpu
rilor de iluminat, după care 
o industrie a țesăturilor din 
fibre poliesterice și polino- 
zice.

Prin încheierea, în mar
tie 1962, â procesului de 
cooperativizare a agricul
turii, îndeletnicirea stră
veche a țăranilor a intrat 
in evul modernizării și efi
cienței. Lucrează acum pe 
ogoarele județului 3 328 de 
tractoare, adică tot atîtea 
cîte avea'întreaga Românie 
a anului 1938. în 1973 s-au 
folosit 66 000 de tone de în
grășăminte chimice, sub
stanță activă...

Au trecut numai trei de
cenii, dar parcă secole s-ar 
fi scurs...

Numai din 1968 și pînă 
azi s-au construit 12 500 de 
locuințe noi (apartamente 
moderne și confortabile) in 
orașe și peste :7 000 de case 
noi în satele județului.

piu modern, cu blocuri noi, 
cu lăcașuri noi de cultură 
(funcționează aici un cu
noscut teatru și o filarmo
nică). El incintă privirile 
călătorului și oferă locui-

botoșănene dintre Șiret și 
Prut Încă și mai străluci
te vremuri. Pentru cincina
lul viitor, județului Boto
șani îi sint alocate investiții 
în valoare de 6,7 miliarde

industrială va spori de 3,1 
ori față de 1975, corespun
zător unui ritm mediu 
anual de creștere de 25,4 
la sută, net superior me
diei pe țară. In 1980 in-

PRODUCȚIA GLOBALA AGRICULTURA :

INDUSTRIALĂ:

© Va spori de 5,1 ori
• Riim mediu anual - 25,4 la suta
• Valoarea - peste 10 miliarde lei

RAMURILE

® Producția globală crește cu 21,3 la 
sută

® Suprafața irigată crește cu 6 400 
hectare

NIVELUL DE TRAI :

INDUSTRIALE :

® Construcția de mașini - ritm me
diu anual 54 la sută

@ Chimia — o noutate în economia 
județului >

© Industria ușoară - o producție de 
peste 2 ori mai mare

® Âproape 28 000 noi locuri de 
muncă

© Două orașe noi pe harta județului: 
Bucecea și Ștefănești

© Zestrea edilitară sporește cu 
10480 apartamente

® Peste 6 300 locuri în creșe și gră
dinițe

® Sporește cu 50 la sută volumul des
facerii de mărfuri către populație

S-au construit spitale (cu 
3 579 de paturi). S-au con
struit școli (mai mult de o 
sută) iar numărul elevilor 
a ajuns la 84 000 (erau doar 
10 000 cîndva).

Fostul tîrg mizer al Boto
șanilor este azi un municl-

torilor săi o viață demnă 
de orinduirea socialistă. 

Viitorul care începe azi 
jdată cu elaborarea măre
țului Program al partidului 
odată cu Directivele Con
gresului al XI-lea al parti
dului, rezervă ținuturilor

lei, de două ori mai mari 
decît in actualul cincinal 
85 la sută din totalul in
vestițiilor alocate județului 
in următorul plan cincinal 
vor fi rezervate dezvoltării 
potențialului industrial.

In 1980 producția globală

dustria județului va realiza 
o producție globală <J> 
10,063 miliarde lei, indepli 
nindu-se astfel prevederea 
din Directivele Congresu
lui al XI-lea al partidului, 
ca fiecare județ al țării să 
realizeze pînă în 1980 o

producție industrială în 
valoare de peste 10 miliar
de Iei. O dezvoltare acce
lerată vor cunoaște ramu- 
rile-cheie — industria con
structoare de mașini și 
cea chimică, care vor re
prezenta aproape jumătate 
din producția industrială a 
județului. Industria con
structoare de mașini se va 
dezvolta intr-un ritm me
diu anual de-a dreptul 
spectaculos — de 54 la 
sută. Pe harta economică a 
Botoșanilor vor apărea noi 
obiective : întreprinderea 
de montaj electric Indus
trial, întreprinderea de bu
nuri de consum electrocas- 
nice, întreprinderea de 
contactoare, întreprinderea 
de șuruburi. Totodată, se 
va dezvolta întreprinderea 
„Electrocontact". Ramură 
nouă a județului, industria 
chimică își va face simțită 
prezența printr-o nouă fa
brică de articole tehnice 
din cauciuc, o filatură de 
fire din melană, precum și 
o întreprindere de matrițe, 
accesorii metalice și utilaje 
pentru producerea cauciu
cului. La rîndul său, in
dustria ușoară își va spori 
producția de peste 2 ori și 
se vor ridica, între altele, 
o întreprindere integrată 
pentru prelucrarea inului, 
o țesătorie, o fabrică de 
porțelan și una de pasman
terie, iar zestrea industriei 
alimentare se va îmbogăți 
cu o nouă fabrică de brîn- 
zeturi, una de conserve de 
legume și fructe și altele.

O dezvoltare și moder
nizare fără precedent va 
cunoaște agricultura, care 
iși va spori producția glo
bală pînă în 1980 cu 21,3 
la sută față de 1975. Nu
mărul tractoarelor la 100 
hectare teren arabil va 
ajunge la 80, față de 66 în 
1975, iar cantitatea de în
grășăminte chimice va 
spori de la 136 kg pe hec
tar la 273 kg. în aceeași

perioadă, suprafața amena
jată pentru irigat va crește 
cu 6 400 hectare și se va 
realiza marea acumulare de 
apă de la Bucecea și Stînea 
Costcști cu un volum de 
peste 1,4 milioane mc.

Dezvoltarea industrială a 
județului va antrena mu
tații însemnate și pe planul 
gradului de urbanizare (vor 
apărea două noi orașe — 
Bucecea și Ștefănești) a 
transporturilor, a bazei ma
teriale pentru învățămînt 
și cultură, pentru sănătate 
și ocrotiri sociale, pe pla
nul întregii vieți sociale. 
Totodată, ritmul' susținut 
al industrializării județului 
va determina o puternică 
diversificare a profesiilor, 
apariția unora necunoscute 
pină acum — constructori 
de mașini, chimiști, la- 
boranți, energeticieni — 
precum și o creștere a nu
mărului locurilor de mun
că cu 27 900, ajungînd în 
1980 ca la 1 000 de locuitori 
numărul celor care vor lu
cra în economie i să fie cu 
30 la sută mai mare față 
de 1975.

în cincinalul 1976—1980 
se vor construi grădinițe 
(cu 3 125 de locuri), peste 
200 de noi săli de clasă, 
2 460 de locuri în interna- 
te, un spital modern cu 
700 de paturi, o nouă poli
clinică, 3 200 de locuri în 
creșe, iar zestrea locativă 
va crește cu încă 10 480 de 
apartamente noi, din care 
peste 7 700 din fondurile 
stalului. în aceeași perioa
dă, volumul desfacerii de 
mărfuri către populație va 
spori cu 50 la sută.

Sint reperele viitorului 
acestui județ care, aseme
nea întregii țări, trăiește, 
sub soarele socialismului, 
un timp înfloritor, așa cum 
l-au visat bărbații de sea
mă, patrioți înflăcărați, 
născuți pe aceste melea
guri.

Mihai CARAMFIl 
Ion MAX1M1UC
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU IN VIZITA DE LUCRU LA BISTRIȚA
CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la adunarea populară din orașul Bistrița

(Urmare din pag. I)

aplauze ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul").în 1970 județul Bistrița-Năsăud realiza în industrie o producție de circa 800 <je milioane lei ; la sfîr- șitul acestui cincinal va avea o producție de aproape 2 miliarde lei. Dacă primul secretar, comuniștii, oamenii muncii își vor ține angajamentul de a contribui la realizarea cincinalului înainte de termen, s-ar putea ca această producție să fie ceva mai mare de 2 miliarde la sfîrșitul anului viitor. Deci este o creștere de 2 ori și jumătate. Desigur, cifra de 2 miliarde nu este prea mare în comparație cu producția industrială a României ; dar față de nivelul de la care s-a pornit ea reprezintă un progres simțitor. De altfel, așa cum am menționat, aceste întreprinderi de abia au intrat în funcțiune, de abia încep să producă ; ele au încă multe de făcut pentru a ajunge la capacitatea maximă, pentru a da tot ceea ce este posibil să dea cu mașinile și utilajele cu care au fost dotate. De aceea, apreciez pe deplin posibil ca producția industrială din acest cincinal să depășească 2 miliarde lei. Aș dori să vă adresez felicitări pentru realizările de pînă acum, precum și urarea de a obține succese tot mai mari în viitor. (Urale puter
nice, aplauze).îh Programul partidului și în Directivele de dezvoltare economi- co-socială în cincinalul următor și pînă în 1990 sînt cuprinse sarcini deosebit de mari pentru dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale. Comitetul Central a ho- tărît să se facă eforturi mai susținute pentru creșterea economică generală și, pe această bază, și a nivelului de dezvoltare a tuturor județelor, stabilind Sarcina ca în: 1980 nici un județ să. n.u aibă o producție industrială mai 'mică de'' 10 miliarde lei. Printre județele care vor beneficia din plin de această hotărîre se află și județul Bistrița-Năsăud, care în 1980 urmează să aibă o producție de 5 ori mai mare față de 1975. Desigur, pentru aceasta, Bistrița, ca și alte județe, trebuie să facă eforturi susținute. (Urale, aplauze pu
ternice).In situația aceasta se găsesc și alte județe ale patriei noastre. Poate însă țiumai Bistrița își va spori producția de 5 ori. In unele județe producția va crește de 4, de 3 ori, de 2 ori și jumătate. De aceea, primul secretar are dreptate vorbind de „cincinalul Bistriței'*. Trebuie să ținem însă seama că acest cincinal este cincinalul industrializării pe scară superioară a întregii țări, a tuturor zonelor țării — în care se înscrie, cu un ritm înalt, și județul Bistrița-Năsăud. 
(Aplauze puternice, prelungite).Intr-adevăr, a realiza în cinci ani o asemenea creștere cere eforturi serioase. Se poate spune că Bistrița va crește din punct de vedere industrial asemeni lui Făt- Frumos, care creștea într-o lună cît alții într-un an. (Vii aplauze). Numai că, așa cum se spune în poveste, încă de mic Făt-Frumos se lua Ia trîntă cu urșii — și ieșea victorios. Și cei din Bistrița, dacă vor să crească în asemenea ritm, trebuie să se ia serios la trîntă cu greutățile, să fie hotărîți să le învingă și să obțină victoria ! (A-
plauze puternice). Cunosc bine organizația de partid, pe oamenii muncii din acest județ și sînt convins că ei vor lua toate măsurile, vor ști să unească toate forțele
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creatoare pentru a înfăptui în cele mai bune condiții aceste sarcini de cinste, de mare răspundere. (A- 
plauze puternice, îndelungate).încă în acest cincinal, odată cu industrializarea, orașul Bistrița, ca și alte localități, a început să se transforme în mod radical, să capete o înfățișare tot mai modernă, să asigure condiții de viață tot mai bune pentru oamenii muncii. Dacă asemenea lucruri s-au realizat în acest cincinal — cînd creșterea a fost de două ori și jumătate — să ne închipuim cum va arăta orașul Bistrița în cincinalul următor, cînd va trebui să se realizeze o creștere de 5 ori a producției industriale, inclusiv sporirea numărului de muncitori, tehnicieni și ingineri. Și celelalte localități vor trebui, de asemenea, să se dezvolte. asigurînd condiții corespunzătoare de locuit și de viată pentru toți oamenii muncii. (A- 
plauze puternice, urale).în această privință, organele de partid, consiliile populare vor trebui să chibzuiască bine, în conformitate cu legile țării, cu Legea sistematizării, care va- fi adoptată în curînd de Mărea Adunare Națională. Printr-o bună sistematizare și organizare a orașelor să facem ca ele să devină localități demne de epoca socialismului, de perspectiva comunismului pe care îl înfăptuim în țara noastră. 
(Aplauze, urale).Ca rezultat al dezvoltării econo- mico-sociale a întregii țări, partidul a luat măsuri tot mai hotărîte pentru înfăptuirea, în același timp, a prevederilor Congresului al X- lea cu privire la creșterea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor. Pe baza măsurilor adoptate în toți acești ani, retribuția oamenilor muncii va crește, depășind cu cîteva procente prevederile actualului plan cincinal. Aceasta demonstrează i; -încă o dată că stă în puterea poas- ; tra ca, înfăptuind neabătut programul de dezvoltare economico-so- cială a patriei, muncind mai bine și gospodărind mai bine, cu mai multă eficiență mijloacele de care dispunem, să obținem creșterea mai rapidă a avuției socialiste, a venitului național și, pe această bază, să asigurăm ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. (Urale, aplauze 
prelungite). Proiectele de Program și de Directive prevăd noi măsuri în această direcție. De altfel, întreaga ' politică a partidului, esența însăși a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism este bunăstarea și fericirea omului, a întregii noastre națiuni socialiste. 
(Aplauze puternice).Odată cu preocuparea de dezvoltare generală a țării, în atenția partidului a stat și stă permanent preocuparea de a perfecționa organizarea și conducerea întregii noastre societăți, de a crea cadrul organizatoric corespunzător participării maselor populare, a întregului popor la conducerea vieții economico-sociale. Pornim și în această privință, în mod ferm, de la concepția revoluționară marxistă după care socialismul și comunismul nu se pot realiza și nu se realizează decit împreună cu poporul și pentru popor, pentru fericirea lui. (Urale, aplauze prelungite).Este necesar să ne preocupăm mai mult de îmbunătățirea activi-, tății în toate domeniile. Organizațiile de partid, comitetele orășenești și județene, consiliile populare, toate colectivele de oameni ai muncii trebuie să acționeze într-un spirit de mai mare exigență

și răspundere, să, întărească disciplina în muncă în toate domeniile. Fiecare la locul încredințat de partid, de popor, la locul său de muncă, să-și facă permanent datoria, să-și aducă contribuția Ia înfăptuirea politicii generale de dezvoltare a țării pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze 
puternice, urale).Trebuie să ne preocupăm și mai intens de ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale și tehnice, ținînd seama că conducerea uzinelor noi, dezvoltarea agriculturii cer oameni cu o înaltă calificare. Este adevărat, avem rezultate bune în învățămînt, în știință și cultură — dar trebuie să facem mai mult. Mai cu seamă dumneavoastră, cei din Bistrița, avînd în vedere dezvoltarea în ritm înalt care se prevede pentru județ în cincinalul următor, trebuie să vă dezvoltați în ritm înalt și din punct de vedere al pregătirii profesionale, al acumulării de cunoștințe, să creșteți tot de cinci ori pentru a putea îndeplini marile sarcini pe care le aveți ! (Aplauze puternice, urale).Trebuie să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru aplicarea principiilor socialiste, a eticii și echității socialiste. în toate domeniile de activitate, făcînd ca. în- tr-adevăr. principiile ce călăuzesc activitatea partidului, orînduirea noastră socialistă să se reflecte în viața de zi cu zi. a fiecărui colectiv, a fiecărui om al muncii. Să ne preocupăm de ridicarea nivelului politic și ideologic, de dezvoltarea conștiinței socialiste, deoarece numai astfel se poate făuri omul nou. constructor al celei mai avansate societăți — om demn, mîn- dru. stăpîn pe destinele sale. (Urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").După cum vedeți, dragi tovarăși și prieteni, Congresul al XI-lea pune în fața celor din Bistrița- Năsăud sarcini mari. De altfel, ■ întregul popor are de parcurs încă un drum dung pentru a se ridica la un înalt nivel de civilizație materială și spirituală, pentru a asigura aplicarea în viață a principiilor ce călăuzesc partidul, orînduirea pe care o edificăm. Trebuie să pornim deci cu hotărîre la muncă, să înfăptuim neabătut acest minunat Program, care deschide poporului nostru perspectiva de a păși înainte spre tot mai înalte culmi de civilizație și progres. 
(Aplauze, urale puternice).Nu trebuie să uităm nici un moment cîte greutăți au avut de în- tîmpinat și au înfrînt strămoșii noștri pentru a asigura dezvoltarea națiunii noastre, a-și afirma ființa națională și apăra independența și suveranitatea patriei. (Urale puternice, aplauze). Din totdeauna ei au știut că nu trebuie niciodată să te pleci în fața greutăților. De altfel, marele poet George Coșbuc, născut pe aceste meleaguri, a scris multe versuri minunate despre dîrzenia și hofă- rîrea poporului nostru de a-și păstra demnitatea, de a păși cu fruntea sus. Printre altele, el spunea, în poezia „Decebal către popor", următoarele :„Din zei de-am fi scoborîtori, Cu-o moarte toți sîntem datori.Dar nu-i tot una leu să mori Ori cîine-nlănțuit".Și1 trebuie să trăim ca leii — demni, mîndri ! (Urale, aplauze pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul"). Versurile acestea oglindesc voința poporului nostru de a trăi liber, demn, de a fi întotdeauna stăpîn pe destinele sale. (Urale, aplauze prelungite).

Dragi tovarăși,Preocupîndu-ne permanent de dezvoltarea socialistă a patriei noastre nu uităm nici un moment îndatoririle noastre internaționale, pornind de la faptul că între sarcinile naționale și cele internaționale există o strînsă unitate dialectică. Numai în condițiile dezvoltării colaborării active cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, numai pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectului independenței, suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, a avantajului reciproc, a renunțării la forță și la amenințarea cu forța, se poate construi o lume mai bună și mai dreaptă, în care fiecare națiune să se poată afirma în mod liber, corespunzător năzuințelor și dorințelor sale. (Urale, aplauze puternice : se scandează : „Ceaușescu 
și poporul").Iată de ce în Programul partidului, în Tezele pentru cel de-al XT-lea Congres, problemele politicii internaționale ocupă un loc important. De altfel, viața, evenimentele internaționale au confirmat pe deplin justețea hotărîrilor .și aprecierilor Congresului al X-lea, au demonstrat că dacă forțele progresiste, dacă toate popoarele își unesc eforturile și acționează cu fermitate este. într-adevăr. posibil să se înregistreze pași ne calea spre destindere, să se asigure colaborarea și pacea în lume. (Urale, aplauze prelungite). Iată de ce și în viitor partidul și guvernul. întregul nostru popor vor acționa cu toată fermitatea pentru o politică internațională de pace și colaborare, pentru o nouă ordine internațională. pentru dreptul fiecărui popor de a fi stănîn r>° destinele sale. 
(Urale. aplauze prelungite).Dragi' tovarăși și prieteni.Așa cum am menționat de la început, am dorit să cunoaștem cum lucrează oamenii muticii' diri''Bistrița și cum se pregătesc pentru Congresul al XI-lea al partidului. Avem impresii bune. Am constatat cu multă satisfacție entuziasmul și fermitatea cu care toți oamenii muncii din Bistrița, ca și din întreaga țară, de altfel, acționează pentru a se prezenta la Congres cu rezultate cît mai bune. Am constatat cu multă satisfacție felul în ’care membrii de partid acționează pentru unirea eforturilor tuturor colectivelor de oameni al muncii pentru îndeplinirea marilor sarcini pe care le au. Iată de ce avem convingerea că, la fel ca întregul popor, oamenii muncii din Bistrița se vor prezenta Ia Congresul al XI- lea cu succese mari, cu hotărîrea fermă de a aproba în unanimitate Programul și Directivele. Sîntem convinși că delegații care vor fi trimiși la Congres de către organizația de partid din Bistrița— dar de fapt de către oamenii muncii din județul Bistrița-Năsăud— vor veni cu hotărîrea fermă de a-și uni eforturile eu comuniștii din întreaga țară în aprobarea unanimă a Programului de înaintare tot mai hotărîtă a patriei pe calea societății socialiste multilateral dezvoltate, spre comunism. 
(Aplauze puternice, urale).Doresc, în încheiere, să vă urez încă o dată succese cît mai multe în activitatea dumneavoastră, multă sănătate și multă fericire ! (Aplau
ze puternice, prelungite : se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R." ; 
„Ceaușescu și poporul". Cei pre- 
zenți la adunare ovaționează înde
lung pentru partid, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

txaminind macheta care intățișeazâ proiectul de sistematizare a orașului Bistrița

(Urmare din pag. I)
Pe stadionul „Progresul", unde a 

aterizat elicopterul prezidențial, în 
întimpinarea secretarului general al 
partidului au venit mii de oameni ai 
muncii — români, maghiari și ger
mani — din orașul Bistrița și din 
localitățile învecinate, care își mani
festau bucuria nețărmurită pentru 
acest nou și fericit prilej al reintil- 
nirii cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dînd glas acestor sentimente, to
varășul Adalbert Crișan, prim-secre- 
t.ar al comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popular ju
dețean, a urat tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți un călduros bun 
venit.

De-a lungul întregului traseu, spre 
noua platformă industrială a orașului, 
ca și în întreprinderile vizitate, mul
țimea scandează cu entuziasm : 
„Ceaușescu — P.C.R.", „La al XI-lea 
Congreș, Ceaușescu e ales", expri- 
mîndu-'și astfel într-un singur glas 
adeziunea deplină la propunerea ca 
secretarul general al partidului să 
fie reales în această înaltă funcție 
și susținind-o din adîncul inimilor.

Vizita de lucru a început la Com
plexul de industrializare a lemnului 
din Bistrița, unde secretarul general 
al partidului a examinat modul in 
care se asigură valorificarea supe
rioară a lemnului — importantă bo
găție a județelor vizitate in aceste 
zile' — precum și măsurile ce' ur
mează a fi întreprinse, in viitorul 

_ cipcinaL pentru asigurare^ ,.unej 
cicnțe ridicate în acest sector.

Ministrul de resort, prezent la a- 
cest dialog, arată că. potrivit preve
derilor proiectului de Directive ale 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului, pentru valorificarea complexă 
a masei lemnoase. în viitorul cin
cinal. profilul acestui complex in
dustrial se va îmbogăți ctT noi uni
tăți, îndeosebi pentru producția de 
mobilă.

Apreciind rezultatele bune obținute 
de acest colectiv, secretarul general 
al partidului cere consiliului de con
ducere al întreprinderii, comuniștilor 
să găsească cele mai eficiente mă
suri în vederea atingerii. în cel mai 
scurt timp, de către instalația de 
plăci aglomerate a capacității la care 
a fost proiectată, să fie urgentate in
vestițiile și să se promoveze cu mai 

' mult curaj producția de mobilă de 
artă, care permite obținerea unei 
eficiențe ridicate.

Următorul popas are loc în între
prinderea de textile nețesute 
„Nettex", unitate care a luat ființă 
in urma recomandărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Dînd o apreciere pozitivă activi
tății colectivului de la „Nettex", to
varășul Nicolae Ceaușescu adresează 
felicitări muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor și le urează noi suc
cese în munca lor creatoare.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului a continuat la 
întreprinderea de utilaje pentru in
dustriile materialelor de construcții 
și refractare — prima unitate din 
ramura construcțiilor de mașini din 
județ.

Remarcînd succesele și eforturile 
acestui tinăr colectiv, secretarul ge
neral al partidului observă că tre
buie întreprinse măsuri operative 
pentru completarea dotării întreprin
derii cu mașinile și instalațiile pre
văzute, în scopul sporirii producției 
de electrofiltre și a celorlalte utila
je înscrise în profilul unității ; co
muniștii, oamenii muncii de aici să 
realizeze produse competitive, de 
înaltă calitate, potrivit gradului de 
înzestrare tehnică a întreprinderii 
lor.

mașini bistrițeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a promis că va reveni 
în mijlocul lor.

— Eu vă felicit și vă doresc noi 
succese I Ați început bine și vă urez 
ca întreprinderea dumneavoastră să 
devină o unitate de prim rang, mo
dernă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat au poposit, de asemenea, la 
expoziția care ilustrează modalitățile

★

Momentul culminant al vizitei de 
lucru în acest județ l-a constituit 
adunarea populară desfășurată în 
piața noului și frumosului centru 
civic al Bistriței, unde au venit a- 
proape toți locuitorii orașului pen
tru a saluta, cu ovații și urale 
entuziaste, pe secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintul de deschidere a adunării 
a fost rostit de primul secretar al co
mitetului județean de partid, Adalbert 
Crișan. Avem deosebita satisfacție de 
a vă putea raporta că, printr-un efort 
susținut, prin entuziasm și abnegație, 
o serie de întreprinderi industriale și 
unități economice au îndeplinit, pînă 
la această dată, planul pe patru ani 
ai cincinalului, iar altele și-au reali
zat integral. încă la finele trimestru
lui III, sarcinile de export pe între
gul cincinal — a spus vorbitorul.

Pe baza proiectului de Directive ale 
Congresului al XI-lea al partidului, 
unul, din .marii beneficiari ai investi
țiilor din cincinalul 1976—1980 va fi 
și județul Bistrița-Năsăud. Vom a- 
tinge un ritm de dezvoltare indus
trială anuală. în cincinalul viitor, de 
aproape 40 la sută, vom construi 
peste 30 de noi întreprinderi indus
triale, precum și importante obiecti
ve social-culturale.

Afirmăm cu cea mai deplină și 
sinceră convingere că atenția deose
bită acordată județului nostru, spri
jinul primit, îndemnurile și chemă
rile înflăcărate pe care ni le-ați 
adresat constituie pentru noi progra
mul zilnic de activitate, pe care îl 
vom. înfăptui cu toată răspunderea.

A luat apoi cuvîntul Petre Lupu, 
directorul Complexului de prelucrare 
a lemnului din Bistrița, care a sub
liniat hotărîrea organizației de partid, 
a întregului colectiv al unității de a 
nu precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a hotărîrilor 
ce vor fi adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres.

în ovațiile nesfirșite ale oamenilor 
muncii, a luat, apoi cuvintul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintele secretarului genera! al 
partidului. îndemnul adresat bistrițe-

prln care se vor materializa impor
tante investiții ce vor fi acordate în 
cincinalul următor acestui județ.

Remarcînd preocupările organelor 
locale pentru folosirea rațională a 
terenului din perimetrul localităților, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a anun
țat că problemele sistematizării ur
bane și rurale, în perspectiva obiec
tivelor următorului cincinal, vor face 
obiectul unei analize de ansamblu, 
care urmează să traseze liniile direc
toare in acest sens.

★

nilor de a-șî aduce o și mai mare 
contribuție la înflorirea patriei noas
tre socialiste vor rămîne puternic 
incrustate în conștiința locuitorilor 
județului, constituind o călăuză sigu
ră in întreaga lor viață și muncă.

Am deosebita onoare și mîndrie să 
vă raportez,, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, â spus, in încheiere, Adal
bert Crișan, că toți comuniștii, toată 
suflarea de pe plaiurile Bistriței și 
Năsăudului și-au exprimat, intr-un 
spirit de mare entuziasm, hotărîrea și 
dorința fierbinte ca la cel de-al 
XI-lea Congres să fiți reales in înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, convinși fiind 
că aceasta este'prima garanție a îna
intării cu succes pe calea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului în România, spre: bine
le și fericirea întregului nostru popor.

Manifestind asemenea simțăminte 
Înălțătoare, izvorite din adincuj con
științei noastre de comuniști, de con
structori activi ai orinduirii noastre 
noi, sintem pe deplin convinși că în
trunim adeziunea și aprobarea una
nimă a întregului partid și popor de 
a vă ști mereu, neobosit in fruntea 
partidului și a statului, spre binele 
și fericirea națiunii noastre socia
liste.

Participants la marea adunare 
populară de la Bistrița au aprobat 
cu vii și îndelungi urale și ovații 
propunerea realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca secretar (gene
ral al partidului, reafirmîndu-și și 
pe această cale dragostea lor ne
țărmurită față de Partidul Comunist 
Român, precum și hotărîrea de (a în
făptui neabătut politica partidului de 
dezvoltare multilaterală a României 
socialiste.

în această atmosferă înflăcărată, de 
puternic entuziasm, in care a luat 
sfirșit marea adunare populară, to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au parcurs pe jos 
drumul pînă Ia reședință, prin mij
locul mulțimii, însoțiți de ovațiile 
nesfirșite ale cetățenilor, care i into
nau în cor călduroasa urare „La 
multi ani !“.

Vizita de lucru întreprinsă timp de două zile de secretarul general 
al partidului in județele Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Bistrițâ-Nă- 
săud se înscrie în cronica vieții politice a tării, în preajma marelui 
forum al comuniștilor, ca un moment marcant în amplul proces de 
consultare a tuturor oamenilor muncii asupra prevederilor de o ho- 
tăritoare importantă pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre, pre
vederi cuprinse în documentele programatice pe care le va dezbate 
și adopta cel de-al XI-lea Congres al partidului.

în același spirit profund democratic, caracteristic politicii partidului 
nostru, stilului de muncă al secretarului său general, dialogul cu oa
menii muncii din localitățile și întreprinderile vizitate s-a axat pe 
problemele concrete ale dezvoltării economico-sociale a județelor, in 
lumina proiectelor de documente ale partidului. Fructuoasele dez
bateri purtate in cadrul acestei importante vizite de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu au reliefat, cu pregnanță, adeziunea deplină 
a comuniștilor, a întregului nostru popor Ia politica internă și externă 
a partidului, convingerea fermă că prevederile cuprinse în proiectele 
documentelor elaborate de partid corespund intru totul intereselor fun
damentale ale întregii noastre națiuni.

în căldura și entuziasmul care au caracterizat întreaga atmosferă 
a vizitei și-a găsit, o grăitoare expresie dorința fierbinte a comuniș
tilor și a tuturor oamenilor muncii; români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să tic reales, de 
apropiatul Congres, in înalta funcție de secretar general al partidului, 
alegere în care poporul nostru vede garanția făuririi cu succes a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, a înaintării României spre 
comunism. (Agerprcs)Despărțindu-se de constructorii de

Din cantitatea totală de porumb 
recoltată de unitățile agricole din 
județul Ialomița de pe cele 40 400 
hectare au fost transportate în ba
zele de recepție, pină la 17 octom
brie, numai circa 15 la sută din can
titatea prevăzută. Peste 100 000 tone 
au fost livrate fabricilor de nutrețuri 
combinate sau depozitate în pătuiele 
cooperativelor agricole. în perioada 
4—8 octombrie, media zilnică la re
coltat a fost de 2 000 hectare, intre 
8 și 15 octombrie a scăzut la 1 200 
hectare. Ne-am adresat pentru ex
plicații inginerului Ibn Cristea, di
rector al direcției agricole județene.

— în ultimele zile, ritmul la recol
tatul și transportul porumbului a 
fost încetinit deliberat, datorită fap
tului că toate forțele au fost concen
trate cu prioritate la însilozarea po
rumbului, transportul sfeclei de za
hăr, iar tractoarele — la însămința- 
tul griului. Zilnic transportăm in 
depozitele de furaje 10 000 tone po
rumb siloz. Ne mai trebuie două 
săptămîni și întreaga cantitate care 
se află in cîmp va fi la adăpost.

Sint totuși unități. între clare se 
numără cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Gheorghe Doja, 
care, datorită organizării exemplare 
a muncii, sînt cu toate lucrările 
„la zi".

La silozul din Țăndărei, din canti

tățile de porumb prevăzute în. grafic, 
s-a depozitat prea puțin. La baza 
de recepție de la Bucu, cîțiva 
cooperatori descarcă porumbul din 
două camioane. Pină joi s-a li
vrat 16 la sută din cantitatea pre
văzută. Cooperatorii din Bucu au 
predat 450 tone de porumb din 640, 
cei din Scinteia — 174 tone din 1 200. 
Mai puțin — 50 tone — au predat 
cooperatorii din comuna Gheorghe 
Lazăr.

Incepînd de săptămina viitoare, 
ritmul recoltatului la porumb va 
spori la 5 000 hectare zilnic. Odată 
cu terminarea însămințatului, uni
tățile agricole din județ au raportat 
încheierea acestei lucrări pe în
treaga suprafață de 159 800 hectare 
— tractoarele rămase disponibile vor 
fi folosite la transportul porumbului.

★

Pină vineri, 18 octombrie, în co
operativele agricole din județul Con
stanța porumbui a fost recoliat de 
pe 46 la sută din suprafețele culti
vate. Această medie ascunde insă 
mari diferențe între o unitate și alta

Printre unitățile în care lucrările 
se desfășoară în ritm nesatisfăcător 
se află și cooperativa agricolă Stra
ja. în ziua raidului, la orele 
prînzului, pe cîmp nu se aflau 
decit cîțiva cooperatori răzleți care 

culegeau porumbul de pe parcelele 
lucrate in acord global. în schimb, 
în fața sediului cooperativei se afla 
vicepreședintele Tudor Pintea, în bi
rouri cîțiva contabili și economiști 
de la ferme, precum și tehnicianul 
cu probleme de irigații. In curte,

Transportul recoltei trebuie urgentat
Corespondenții „Scînteii“ transmit din județele 

Ialomița, Constanța și Mehedinți
mai mulți mecanizatori cu remorcile 
și tractoarele, detașați de la S.M.A. 
Băneasa să ajute la recoltat și trans
portat, se pregăteau să plece la ca
sele lor. O situație similară exista 
și la cooperativa agricolă Moreni. 
In ziua raidului, zeci de oameni 
forfoteau prin curtea cooperati
vei. însuși președintele cooperativei, 

Ion Mareș, se afla acasă, la stor
sul strugurilor. Situația in sine 
explică întîrzierea nu numai la cu
lesul porumbului, dar și Ia cele 80 
de hectare cu legume (sînt încă in 
cîmp mari cantități de roșii, cartofi 
și alte produse). Și cu toate că uni

tatea dispune de suficiente mijloace 
de transport (8 autocamioane, două 
tractoare cu remorci), pe cîmp se 
află netransportate 400 tone de știu- 
leți.

★
In ultimele zile, ca urmare a mă

surilor luate de către biroul comite
tului județean de partid Mehedinți. 

s-a accelerat ritmul tuturor lucrări
lor agricole de toamnă. Mijloacele de 
transport — așa cum s-a indicat — 
sînt folosite zi și noapte la transpor
tul produselor din cîmp in spațiile de 
înmagazinare. La bazele de recepție 
din județ programul de lucru s-a 

prelungit pînă la orele 24. Ca urma
re, pînă ieri, 18 octombrie, porumbul 
a fost recoltat de pe mai bine de 
65. la sută din suprafața cultivată în 
cooperativele agricole. în 29 de fer
me agricole de stat și cooperative a- 
gricole s-a încheiat această lucrare.

împreună cu inginerul Ilarion Țir- 

că, director adjunct la direcția agri
colă județeană, am urmărit cum se 
desfășoară aceste ample acțiuni, cum 
se respectă indicațiile date. Ne-am 
oprit la cooperativa agricolă din 
Jiana. Undeva în cîmp, pe o parce
lă unde se recolta de zor, îl întîlnim 
pe președintele unității, Ion Smeu. 
„Cu cîteva zile în urmă am înche
iat semănatul griului — ne spune 
președintele. De acum ne-am con
centrat forțele pe ultimele parcele 
cu porumb, lucrare pe care o vom 
încheia în această săptămînă. Chiar 
din prima zi de campanie noi ne-am 
organizat în așa fel activitatea îneît 
prin grăbirea recoltatului să asigu
răm front de lucru tractoarelor și 
semănătorilor. Zilnic avem în cîmp 
peste 1 000 de cooperatori. în ace
eași zi, recoltăm porumbul de pe 
60—70 hectare, eliberăm terenul și 
transportăm întreaga producție. Nu 
lăsăm pe cîmp nici măcar un kilo
gram de porumb". La cooperativa a- 
gricolă din Gîrla Mare, peste 800 de 
cooperatori și 350 de elevi culegeau 
porumbul. Pe o parcelă, președintele 
cooperativei agricole, Ilie Bărăitaru, 
Erou al Muncii Socialiste, și Aurel 
Cergă, secretarul comitetului comunal 
de partid, lucrau alături de coopera

tori la încărcat. Șoferii Amza Dumi
tru, Nicolae Ștefănescu și Gheorghe 
Pîrnichie ne-au spus că numai în a- 
ceastă zi au transportat cu autoca
mioanele 70 tone porumb direct din 
cîmp în baza de recepție. Pe tot cu
prinsul județului, peste 50”000 de oa
meni — cooperatori, funcționari, elevi 
— lucrează la eliberatul terenului și 
transportul produselor din cîmp.

Am intilnit desigur și aspecte care 
dovedesc că în unele locuri munca 
nu este bine cțrganizată, că mijloa
cele de transport nu sînt folosite cu 
prioritate la eliberatul terenului de 
coceni și transportul producției. La 
cooperativa agricolă din Vînjuleț, de 

x exemplu, peste 120 de cooperatori se 
aflau pe loturile personale, la recol
tatul strugurilor. în cooperativele a- 
gricole din Drincea, Voloiac, Punghi- 
na au rămas in cîmp din cauza sla
bei organizări a muncii peste 80 tone 
porumb. De asemenea, în unitățile 
agricole de stat au rămas, zi de zi, 
netransportate din cimp zeci de tone 
de porumb. Cînd vor fi lichidata 
aceste neajunsuri ?

Lucian CIUBOTARU 
George MIHĂESCU 
Virgil TATARU
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Probitatea altului critic t V AUTOGOSPODĂRIREA
Critica literară a cunoscut în a- 

ceste decenii o continuă afirmare, s-a 
accentuat prezența ei în ziare și în 
revistele literare, săptămînale și lu
nare. Spre deosebire de trecut, cînd 
asemenea rubrici erau deținute de un 
singur titular, se practică astăzi al
ternarea excesivă a recenzenților și a 
cronicarilor, exprimindu-se uneori, 
în corpul aceleiași publicații, la 
intervale scurte, simțitoare diver
gențe de opinii. E bine 
e rău ? Un dicton latin ar 
punde prin afirmativă, din 
spectiva hedonistă a spectacolului : 
„Variatio delectat". Da, varietatea 
place, dar nu e mai puțin adevărat 
că publicul cititor dorește să fie o- 
rientat cu fermitate, să i se spună 
limpede că o carte este bună (ca să 
și-o procure) sau proastă (ca să nu 
se păcălească, pierzindu-și banii și 
timpul liber). Deși sînt mai multe 
păreri în această privință, mi se pare 
că unica valabilă, impusă de însăși 
condiția operei ca mesager al epocii, 
este aceea care cere criticii fermitate 
în mînuirea judecăților de valoare, 
criterii severe și sincera lor afirma
re, fără ocoluri și eufemisme.

Datorii nobile, de mare responsa
bilitate socială și umană, subliniate 
încă o dată în proiectul de Program 
al partidului, ne obligă să investim 
în actul critic o profundă cunoaștere 
a realității, deplină stăpînire a căilor 
de investigare materialist-dialectică 
a substanței operelor. Autoritatea cri
ticului, de altfel, ’se întemeiază pe 
franchețe, pe siguranța recoman
dării și pe motivarea convingătoare 
a acesteia sau a respingerii.

Am preconizat și preconizez me
reu critica la obiect, în care criticul 
să nu urmărească a se scoate pe el 
însuși în relief, prin tururi de forță 
ale ingeniozității, ci să se supună 
obligației firești de a servi textul 
prin puterea sa de interpretare o- 
biectivă, surprinzînd intențiile auto
rului, mijloacele și procedeele sale 
artistice, succesul sau insuccesul său,

sau 
răs- 
per-

parțial ori total. Pretutindeni criti
cul este chemat să devină factor de 
selecție, să impună literatura valo
roasă, cu puternic mesaj uman, să 
fie deopotrivă alături de operă și 
de cititor, apropiindu-i prin înțele
gere. Severitatea critică este singu
ra garanție de bună credință și de 
rigoare intelectuală ; ea implică in
formație bogată, lectură continuă, 
din toate literaturile, cunoașterea 
clasicilor antichității și a celor mo
derni, lărgirea continuă a perspecti
vei culturale și o fermă orientare

*

însemnări de
Șerban C1OCULESCU

ideologică. Condițiile acestea nu ml 
se par exorbitante, ba chiar pot a- 
firma că în decursul celor trei de
cenii s-au ridicat un număr conside
rabil de critici care corespund aces
tor exigențe și exercită mandatul 
lor ca o magistratură.

Faptul că în domeniul criticii au 
continuat să se manifeste numeroa
se personalități ale scrisului nostru 
a sporit dimensiunea actului critic 
cu noi valori, i-au dat prestigiul și 
autoritatea necesară împlinirii che
mării sale. în toți acești ani, scrisul 
unor prestigioși artiști cum au fost 
Perpessicius, G. Călinescu, Tudor 
Vianu sau Vladimir Streinu a de
monstrat cotidian caracterul necesar, 
utilitatea unei asemenea îndeletni
ciri, dar și virtuțile, înaltele calități 
artistice ale genului slujind un fond 
de idei nou ce se cerea luminat din 
perspectiva frumosului. Probitatea 
criticii a fost demonstrată cu priso
sință concomitent cu sporirea parti
cipării criticilor la afirmarea unei 
literaturi noi, 'născută din realități
le timpului nostru, punînd în mișca
re idei, opțiuni și idealuri ale socie
tății noastre. Această înaltă misiu-

e A.R.I.A. (la sala ansamblului 
„Rapsodia română") : Ansamblul 
ele stat de întecc și dansuri popu
lare al Republicii Populare Mon
gole — 20.
® Teatrul Național București (sa
la mică) : Năpasta — Conu’ Leo
nida — 19,30.
o Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Pedro Ig
nacio Calderon (Argentina) — 20. 
o Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
o Teatrul de comedie : Volpone 

■— 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 
19,30, (sala din str. Alex. Sahia) : 
A 12-a noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Stîlpii societății 
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Cei șase — 19,30, (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste — 
19. *
o Teatrul Giulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
A Teatrul evreiesc de stat : Casa 
cu șapte buclucuri — 19,30.
® Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar 1 — 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popes
cu — 19.30.
® Teatrul. Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) : Joc la soare — 
10: 15, Farse medievale (Teatrul 
de păpuși din Iași) — 17.

Tă

i

national cubanez

ne, slujită fidel de generațiile ac
tuale 
ecou 
face 
prea
Iul de lansare a unei cărți slabe, 
cronica peste măsură de eiogioasă, 
abia temperată cu cite o neînsemna
tă obiecție. Tinerii critici nu se pot 
plînge. Nu puțini sînt aceia care la 
un an sau doi de la primele lor în
semnări au obținut de la edituri ti
părirea primei lor cărți, urmată, 
după un alt an-doi, de al doilea vo
lum. Primejdia rezidă așadar în in
flație — în... economia literară.

Merită o fugară atenție și căută
rile mai recente de înnoire a meto- 
dologiei critice. Intre acestea stilis
tica rămîne, 
compartiment al 
și-o revendică cu 
trebuie să uităm 
cînd, din retorică, 
că, s-a emancipat ____
lingvistică și tinde, prin surprinde
rea semnificațiilor de subtext ale 
cuvintelor, să se ridice la critica 
înaltă a valorilor etice și estetice. în 
ultimul timp, stilistica s-a lăsat fu
rată de metodele matematice și nu 
mică va fi mirarea cititorului neini
țiat în acestea din urmă de a vedea 
punerea în pagină a uhor scheme 
geometrice și a unor calcule algebri
ce, pentru ilustrarea semnificațiilor 
unei opere literare. Oricit am admi
ra tendința către extrema rigoare 
de ordin matematic a noului val 
de stilisticieni, ne exprimăm îndoia
la că statistica matematică și apa
ratele electronice ar putea elucida 
mai bine decît critica la obiect na
tura și valoarea operei literare. Se 
poate recunoaște însă că rostul sti
listicii este de a pune în valoare 
încărcătura emotivă sau intelectuală 
a unui cuvint, însă nu luat izolat, ci 
în context, ân raporturile lui cu alt 
cuvint sau într-o sintagmă nouă. 
Cuvintele nu pot fi nici inventate, 
nici siluite, așa cum obișnuiește mai 
ales o parte din poezia nouă, care 
de fapt nu face decît să abuzeze de 
natura, numai în parte, ludică a 
creației artistice. Poezia nu poate 
fi, între adulți, o nouă jucărie a cu
vintelor sau un joc de-a „ala-bala 
portocala", și este rostul criticii de 
a reaminti mereu noilor jucăuși câ 
poezia, ca și literatura în genere, 
este, nu poate fi altceva și trebuie 
așadar să fie expresia completă a 
sufletului omenesc și a marilor as
pirații colective. Nu este loc, deci, 
într-o cultură socialistă, ca a noas
tră, pentru jocul de yo-yo al cuvin
telor, acrobațiile verbale, stilcirea 
vorbelor către exprimă în fond ceea 
ce au mai înalt și mai nobil sufle
tul individual și cel colectiv. O lun
gă tradiție culturală, de mai multe 
sute de ani, a consfințit cuvîntului 
scris și scrisului meșteșugit rostul 
de a exprima idei și sentimente, ca 
să se preschimbe în conștiința ge
nerală și să fie bunul tuturor, întru 
progresul spiritual al națiunii noas
tre. Critica literară orientată ideolo
gic de materialismul dialectic și is
toric, de estetica marxistă militează 
tocmai pentru salvgardarea acestor 
valori perene ale culturii noastre, 
pentru creșterea și strălucirea lor 
continuă.

de critici, ar avea mai mare 
in viața literară dacă nu s-ar 
uneori apel sau nu s-ar primi 
lesne recenzia amicală, artico-

cel puțin formal, 
lingvisticii, 
exclusivitate, 
însă că ea, 

de la gramati- 
propriu-zis de

un 
care 

Nu 
ple-

PROGRAMUL I
10,00 De la Alfa la Omega — en

ciclopedie pentru elevi.
10,20 Film serial pentru tineret 

„Cireșarli".
11,05 Telecinemateca.
13,00 * ■ -
15,00

închiderea programului. 
Fotbal : U.T.A. " ' 
tatea Craiova 
Transmisiune 
Arad. 
Telex.
Tenis : Finala 
ternațional 
Ilie Năstase 
(Suedia).

18,10 Caleidoscop 
— emisiune 
actualitate literară, 
cinematografică și plastică. 
Anotimpul împlinirilor — e- 
mislune de versuri și cîn- 
tece patriotice. 
Lumea copiilor. 
Telejurnal

20,00 Teleeneiclopedia a Arta pre- 
bizantină. Prezintă Andrei 
Pleșu o Himeji (castel In Ja
ponia) • Ocean (II) • Zo- 
orama : Urs.

20,40 Film serial „Un șerif la New 
York" — „Elita societății, 
mamă 1". în distribuție: Den
nis Weaver, J.D. Cannon, Ro
bert Weber. Regia : Alex. 
March.
Telejurnal, 
„întilnirea de la ora 10...“. . 
închiderea programului.

Universi- 
(dlvizia 

directă de
A). 

la

ln-turneului
de la Madrid : 

— Bjorn Borg

cultural-artistic 
de informație și 

teatrală,

/

18,30

19.00
19.30

21,50
22,00
23,00

A apărut :

„MUNCA M PARTIDl«

nr 14 — octombrie 1974
Noul număr al revistei se 

deschide cu articolele : „O pro
fundă analiză a realizărilor, a 
modului cum trebuie acționai 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului" ; „Afirmare plenară 
a spiritului de exigență și com
bativitate comunistă" ; „Indica
ții de mare însemnătate pentru 
organizațiile de partid din în- 
vățămîntul superior"; „Adunări
le și conferințele pentru dări 
de seamă și alegeri".

în continuate, un șir de arti
cole sînt grupate în rubricile : 
„Proiectele de documente ale 
Congresului în dezbatere" și 
„Organizațiile de partid, factor 
unificator al eforturilor pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen".

Sub genericul „Invățămintul 
politico-ideologic și economic 
de masă", cititorii sînt infor
mați, între altele, cu privire la 
modul în care ziarele și reviste
le centrale vor veni în spriji
nul învățămîntului politico-ideo
logic și economic de masă. Re
vista publică, de asemeni, ru
bricile : „Cum se înfăptuiește 
rolul conducător al organelor și 
organizațiilor dc partid", „Pro
gramul de educație comunistă a 
maselor prinde viață" etc. iar 
în încheiere — note critice și 
răspunsuri la întrebările citi
torilor.

o „lecție" pe care elevii o învață cu plăcere
' Pentru rezultate deosebite în pregătirea viitorilor mun

citori și educarea lor în spiritul înaltelor idealuri comuniste, 
al dragostei de muncă și simțului gospodăresc, Grupului 
școlar minier din Baia Mare i-a fost acordat, recent, „Ordi
nul Muncii" clasa I.

un mu- va. temperamentul cu 
cucerește pu- . care artiștii i-au conr 

prin coloritul 'dus desfășurarea. '
,,Cecilia Valdes" este 

.guaracha", : povestea unei iubiri 
romantice, care are ca 
fundal tablouri din 
lumea aristocratică și 
cadre care dezvăluie 
lumea celor săraci. La 
sărbători galante se 
dansează menuetul, se 
cintă „salida". in car
tierul mărginaș al o- 
rasului se aude un 
cintec trist despre 
Havana. Dragostea lui 
Jose Dolores Pimienta 
pentru Cecilia Valdes 
este pătimașă. La rin
dul ei, Cecilia are cele 
mai frumoase ginduri 
pentru Leonardo. Cin- 
iece nostalgice, de 
dragoste, cintece pline 
de speranță povestesc 
de fapt despre triste
țea acelui sentiment 
pe care îl strivește 
goana după avere. In 
cel mai reușit tablou 
al zarzuelei — in „Cin- 
tecul sclavilor de pe 
plantația de cafea"* — 
am simțit cu adevărat 
clocotul dansurilor a- 
fricane in care percu
ția și strigătele și miș
cările erau într-o fre
netică dezlănțuire, 
vorbeau despre pute-

Zarzuela 
sicăl 
blidul 
unor ritmuri, unor me
lodii ca: ,
„bolero“-ul, „contra- 
danza", al acelor pre
lucrări folclorice de 
„tango-conga", „bem- 
be“, „pr eg on-afro".
Are momente de an
samblu cu caracter o- 
peristic, împletește 
momente vorbite cu 
duete comice, cu due
te de dragoste (ca in 
operete), la care a- 
daugă, cu o notabilă 
grație și finețe artis
tică, captivante obi
ceiuri populare. 
'„Zarzuela intitulată 
„Cecilia Valdes" 
Cirilo Villaverde 
mancier cubanez 
prima jumătate a 
colului al XlX-lea), 
cu muzica compozito
rului Gonzalo Roig Y 
Lobo (autorul lucrări
lor „La Hija del Sol" 
și „La Habana del 
Noche ) — este spec
tacolul de mare suc
ces al Teatrului 
național 
Roig". L-am 
cu ocazia 
bucureștean al ansam
blului liric din Hava
na, am apreciat ver-

de 
(ro
din 
se- ■

liric 
„Gonzalo 

urmărit 
turneului

rea celor multi, despre 
înfrățirea omului cu 
pămintul, despre acea 
miraculoasă sursă ăe 
energie, de vitalitate 
cîntecul.

Am apreciat vocile 
soliștilor Ramon San
tana, Ramon 
participarea 
Valdes, jocul 
Ester Peiret. 
vat partitura 
trală cu aplomb : or
chestra simfonică a 
Filarmonicii de stat 
din Ploiești, avind la 
pupitru pe Felix Guer
rero. i

Talentatul ansamblu 
al Teatrului liric na
tional „Gonzalo Roig", 
mesager al artei muzi
cale cubaneze, s-a bu
curat de succes. Melo
diile, culoarea speci
fică, ritmurile, scenele 
de autentic folclor, 
prefuite pentru calita
tea interpretării, pen
tru farmecul inedit, 
au fost, pe drept cu
vint, mult aplaudate. 
„Cecilia Valdes" — 
zarzuelă cubaneză de 
mare popularitate — a 
ineînțat publicul bucu- 
reștean.

Smaranda 
OȚEANU

n

— Care considerați a fi cheia suc
ceselor colectivului dumneavoastră in 
activitatea instructiv-educativă ?

— în primul rînd, strădania de 
perfecționare continuă a procesului 
de învătămînt, de îmbinare cît mai 
strînsă a acestuia cu cerințele speci
fice ale industriei miniere — ne răs
punde prof. Nicolae Fornade, direc
torul școlii.

— Dar și preocupările de a face 
eficient întregul program de educa
ție din clasă, laborator și atelier, de 
a nu permite dezordinea și risipa — 
de timp, de energie, de bunuri — de 
a face utilă, în cel mai înalt grad, 
încă de pe băncile școlii, activitatea 
elevului — completează prof. Geor- 
geta Barcsi, secretara organizației de 
partid din școală. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit autogospodărirea este o 
„lecție" pe care elevii o învață cu 
plăcere.

Ne convingem „pe viu" de această 
afirmație vizitînd școala. în atelierul 
de lăcătușerie, o grupă de elevi de 
la școala profesională lucrează la re
alizarea unei comenzi pentru Cen
trala miniero-metalurgică din oraș : 
mici țevi pentru perforatoarele 
mină. Maistrul instructor Lazăr Co
vaci ne dă amănunte : elevii au ges
tiunea asupra întregului atelier, gos
podăresc cu grijă sculele și materia
lele, controlează calitatea producției 
și veghează la îndeplinirea ritmică a 
planului de producție. Opinia colec
tivului sancționează cu exigență ori
ce rebut, orice greșeală de execuție, 
pe care uneori chiar profesorii ar 
fi înclinați să o treacă cu vederea 
fiind vorba de elevi — ucenici care 
abia învață meseria. Așa sînt de
prinși viitorii muncitori să se gospo
dărească eficient I 
să prevină risipa 
rezultat concret : ; 
lierele-școală de 
producție de 1123 
și valorificată prin centrala minieră 
și prin inspectoratul școlar județean.

în căminul Grupului școlar, cură
țenie și ordine perfecte. Nici un bec 
nu „concurează" lumina zilei, robi
netele de apă nu lasă să se scurgă 
nici o picătură/ de prisos. „Noi ne 
gospodărim singuri — ne spune cu 
mîndrie elevul Nistor Coteț, din anul 
III — școala profesională. Facem or
dine, spălăm dușumelele și geamu
rile, măturăm, ștergem praful. Și nu 
ne este deloc greu, sîntem peste 
1 400“. în cursul verii, echipele de 
elevi, sub îndrumarea cadrelor di
dactice, au lucrat la repararea mobi
lierului în sălile de. clasă, labora
toare. cămine, ateliere. Au revizuit 
și reparat instalațiile de apă și în
călzire din întreaga clădire, iar la 
căminele vechi a fost realizată o în-

de

la locul de muncă, 
de orice fel. Și un 
anul trecut, în ate- 
aici s-a realizat o 

! 000 lei, contractată

treagă rețea electrică subterană, lu
crare pretențioasă dar și costisitoa
re, dacă ar fi fost plătită din buge-, 
tul școlii. Și pe această cale, viito
rii muncitori sînt obișnuiți să admi
nistreze cu grijă și simț practic bu
nurile materiale din școală, ce le 
sint puse la dispoziție pentru învă
țătura și muncă, pentru formare pro
fesională.

Experiența rodnică a Grupului 
școlar minier din Baia Mare de e- 
ducare a elevilor în spiritul muncii 
eficiente, al economisirii tuturor’ 
mijloacelor materiale de care bene
ficiază, al participării harnice la în
treținerea și îmbogățirea bazei di
dactice a școlii nu este singulară. 
Pretutindeni în țară, acolo unde co
lectivele profesionale, organizațiile 
de partid din școli au înțeles că 
a-1 învăța pe elev să gospodărească 
și să conducă este un act educativ 
de mare însemnătate, activitatea 
harnică și entuziastă a elevilor își 
află materializarea în realizări re
marcabile : laboratoare și cabinete 
înzestrate prin autodotare, ateliere- 
școală amenajate pentru a realiza 
efectiv o producție utilă, cămine și 
cantine întreținute gospodărește etc. 
Toate acestea reprezintă, evident, o 
reală economie de fonduri în buge
tul școlilor și, în același timp, un 
mijloc educativ deosebit de convin
gător pentru a demonstra tinerilor 
semnificațiile sociale, economice, po
litice profunde ale eforturilor' întregii 
noastre societăți pentru utilizarea 
mai rațională și economisirea resur
selor și bunurilor ce aparțin întregu
lui popor. Pe alocuri, însă, principiile 
educative și acțiunile- propriu-zise în 
aceste direcții nu sînt întotdeauna 
în perfectă armonie. Iată și cîteva 
exemple.

De regulă, atelierele-școală oferă 
cadrul cel mai prielnic pentru a le 
dezvolta elevilor spiritul gospodăresc 
și de economie. Unele dintre ele pre
iau din unități economice mașini și 
instalații cărora se străduiesc să le 
prelungească „viața" activă de pro
ducție. Cele mai multe folosesc ca 
materie primă de lucru materiale 
rămase după procesul de fabricație 
din marea producție, pentru a le da 
o întrebuințare cît mai folositoare. 
Deci principiul educativ este clar : 
economic dc utilaje, economie de 
materii prime, valorificarea lor efi
cientă prin munca elevilor, îndru
mați de profesorii lor. Ce se con
stată însă în unele Școli ? Deși pe 
plan economic național se duce o 
adevărată campanie de economisire 
a metalului, în București (și nu nu
mai aici) metalul — fie el piese re- 
butate sau deșeuri furnizate de între-

prinderile patronatoare — reprezintă 
principala materie primă de lucru 
în numeroase ateliere-școală. Se 
„produc" in cantități deloc neglija
bile tot felul de obiecte, din fier : 
garduri- și plase pentru ferestre, 
cuiere și vitrine, suporturi de flori, 
măsuțe etc. La Liceul real-uma- 
nist din Urziceni toate vitrinele de 
pe coridoare sînt din fier forjat. La 
liceul „Dumitru Petrescu" ” "
tală cele două vestiare au 
țeavă de fier. Cuiere din 
jat sînt „în pregătire" și 
rele-școală ale altor licee 

■ ne. „Fierul forjat este la 
ni se explică — înfrumusețează inte
rioarele". De acord, dar în zeci și 
zeci de școli, cu sute și mii de cla
se, asemenea obiecte nu reprezintă 
oare o adevărată risipă a unui pro
dus de care economia națională are 
stringentă nevoie 1 
găsi materiale mai 
pe plan economic 
interioarele școlilor 
najările absolut necesare bunei des
fășurări a învățămîntului ?

Tot o formă de risipă, oarecum 
mai puțin vizibilă, este și practica 
întîlnită în unele școli de a cheltui 
banii realizați cu trudă prin munca 
elevilor și a cadrelor didactice, în 
atelierele-școală sau în campaniile 
de recoltare, pentru achiziționarea 
unor aparate didactice costisitoare, 
care stau apoi închise în dulapuri, 
„să nu se strice", sau a unor utilaje 
destinate atelierului-școală pentru 
care nu sînt însă asigurate planuri 
de producție și comenzi rentabile.

Nu puține sînt .școlile în care elevii 
sînt antrenați, prin intermediul orga
nizațiilor de tineret, la acțiuni cu 
caracter gospodăresc, de întreținere 
și curățenie a localurilor de școală, 
de autoservire în cămine și cantine. 
Adeseori însă scopul acestor acțiuni 
este formulat simplist : economisirea 
fondurilor destinate întreținerii șco
lii ! Prea puțin li se explică elevi
lor semnificațiile mai ample ale par
ticipării lor directe la 
rea bunurilor de care 
necesitatea păstrării 
bune pentru a putea 
multor pro.moții de elevi. Insuficient 
sînt antrenați în acest proces edu
cativ părinții, pentru realizarea 
unități de vederi și cerințe în 
duita elevilor în școală și acasă.

Dezvoltarea, încă de la vîrsta 
mai fragedă, din anii de școală, a 
spiritului gospodăresc și de econo
mie, a grijii pentru păstrarea bunu
rilor materiale încredințate de so
cietate oferă cadrelor didactice, orga
nizațiilor de partid și de tineret un 
vast teren de activitate educativă, 
cetățenească, care se cere mai intens 
valorificat.

din Capi- 
cuiere din 
fier for- 
în atelie- 

bucurește- 
modă —

Nu s-ar putea 
puțin solicitate 
pentru a decora 
sau pentru ame-

autogospodări- 
se folosesc, 

lor în condiții 
servi cît mai

unei 
con-

cea

Fîorica D1NUEESCU
Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteil"

(Urmare din pag. I)

nicil, asigurarea unei abundente de 
bunuri materiale care să satisfacă 
din plin toate necesitățile, determi
nate științific, ale populației.

în anii construcției socialiste, și 
cu deosebire în perioada care a tre
cut de la Congresul al IX-lea, s-au 
făcut pași însemnați pe calea lichi
dării rămînerii in urmă economice 
moștenite de la regimul burghezo- 
moșieresc, a dezvoltării tuturor ra
murilor producției materiale, și cu 
deosebire a acelora care condițio
nează nemijlocit progresul întregii 
economii și creșterea productivi
tății muncii sociale. Aceste procese 
economice se vor intensifica în mod 
considerabil în cursul cincinalelor 
viitoare, pe măsura accentuării la
turilor calitative ale industrializării 
socialiste. Subramurile de vîrf ale 
progresului tehnic — electronica și 
electrotehnica, optica și mecanica 
fină, petrochimia și industria chimi
că de sinteză fină, energetica nu
cleară etc. — vor înregistra ritmuri . 
de creștere deosebit de rapide, mai 
înalte decît cele din actualul cin
cinal. Tocmai făurirea unei struc
turi moderne a întregii economii, 
încorporind cele mai înaintate cu
ceriri ale științei și tehnicii, va face 
posibilă ridicarea la un nivel înalt 
a productivității muncii, potrivit ce
rințelor înaintării spre comunism.

Parcurgerea unei etape de dez
voltare multilaterală a societății 
socialiste este necesară, îfi al doi
lea rînd, pentru a se asigura matu
rizarea. și perfecționarea relațiilor 
de producție, în strînsă interdepen
dență cu dezvoltarea forțelor de 
producție, realizarea unei concor
danțe tot mai depline intre cele 
două laturi ale producției sociale. 
Este știut că, după victoria socia
lismului, noile relații de producție, 
cu toate că asigură egalitatea tutu
ror membrilor societății sub rapor
tul dreptului de proprietate asupra 
mijloacelor de producție, mai poar
tă încă în multe privințe pecetea 
vechii societăți. Astfel, repartiția,

Chavez,
Esterei 
actriței 

A rezol- 
orches-

Producție a studiourilor engleze. Scenariul și regia : JAMES HILL

România-film prezintă pe ERIC PORTER, RACHEL ROBERTS, BILL TRAVERS SPECTACOL DE GALĂ PREZENTAT DE ANSAMBLUL
DE STAT DE ClNTECE SI DANSURI DIN R. P. MONGOLĂJ

înfăptuită în raport cu munca șl 
contribuția fiecăruia la dezvoltarea 
societății, diferă uneori destul- de 
mult, de la un individ la altul, ca 
urmare, în special, a deosebirilor 
însemnate ce mai persistă pe planul 
calificării profesionale ; repartiția 
egală după munca depusă conține 
în ea însăși anumite inegalități, 
pentru că, de pildă, doi oameni de- 
punînd aceeași muncă și fiind re- 
tribuiți egal de societate, au însă 
necesități diferite (unul poate avea 
o familie mult mai numeroasă) — 
ceea ce face ca repartiția egală să

terea gradului de calificare a! tu
turor oamenilor muncii, lărgirea 
orizontului lor de cultură. Promo
varea susținută a progresului teh
nic este în măsură să accelereze 
apropierea proprietății cooperatiste 
de proprietatea de stat, să inten
sifice colaborarea și 
atit între 
științifică, 
esențiale 
muncii.

Procesul 
lațiilor de . 
în egală măsură, promovarea

conlucrarea 
cit și cu cercetarea 
determine mutații 
diviziunea socială a

perfecționare a re-de
producție are în vedere,

' ' ' ,*;■»: ■

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, vineri seara a. 
avut loc în Capitală un spectacol de 
gală prezentat de Ansamblul de stat 
de cântece și dansuri din R. P. Mon
golă, care ne vizitează țara în cadrul 
planului de colaborare culturală din
tre România și R. P. Mongolă. An
samblul, alcătuit din soliști, cor, un 
grup de dansatori și o orchestră de 
instrumente populare, a oferit un 
program care a ilustrat bogăția și ori
ginalitatea folclorului acestei țări. 
Cintecele și dansurile prezentate, în 
care își găsesc expresie frumusețile 
patriei și aspirațiile poporului mon
gol, în care sînt cîntate prietenia și 
pacea, au obținut admirația spectato
rilor bucureșteni. Aceștia au răsplătit 
talentul interpreților cu vii aplauze.

în asistența la spectacol se aflau 
tovarășii Dumitru Ghișe, vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Constantin Potîngă, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Manolescu, ad
junct al ministrului educației și în- 
vățămîntului, președintele Asociației 
de prietenie româno—mongolă, func
ționari superiori din Ministerul Ăfa-

cerilor Externe, reprezentanți al 
vieții noastre culturale și artistice, 
un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Giflmbyn Niamma, ambasadorul R.P. 
Mongole in țara noastră, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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FILMULUI — 10;

DOINA — 11,30;
tuirea repartiției comuniste creîri- 
du-se — așa cum s-a arătat mai 
sus — prin dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție și asigurarea 
unei abundente de bunuri.

Societatea comunistă va fi o so
cietate fără clase, in care se va 
realiza un înalt grad de omogeni
zare socială. Acest proces se va 
realiza însă în timp, el presupune 
profunde schimbări pe multiple 
planuri, fapt care, dc asemenea, de
termină necesitatea obiectivă a e- 
tapei făuririi societății socialiste' 
multilateral dezvoltate. în această

are menirea de a asigura perfec
ționarea formelor de organizare și 
conducere, știut fiind că societatea 
comunistă presupune o organizare 
superioară a muncii, a întregii acti
vități economico-sociale. Spre acest 
obiectiv converg măsurile preconi
zate în proiectul de Program pen
tru creșterea rolului partidului co
munist ca forță conducătoare a în
tregii societăți ; creșterea atribuțiilor 
statului în organizarea și conducerea 
unitară a tuturor laturilor activității 
sociale ; desfășurarea întregii acti
vități economico-sociale

nu le asigure de fapt condiții egale 
de 
de . .
a relațiilor de producție, suferă u- 
nele imperfecțiuni, care fac ca in 
procesul cooperării dintre cele două 
clase ale societății noastre — mun
citorimea și țărănimea — să apară 
și anumite contradicții neanta- 
gonice, sesizabile în sfera aprovi
zionării tehnico-materiale, formării 
prețurilor etc.

Tocmai către înlăturarea acestor 
imperfecțiuni, și desăvîrșirea rela
țiilor de producție socialiste sînt în
dreptate ansamblul de măsuri pre
conizate de proiectul de Program 
al partidului. Astfel, o direcție prin
cipală de acțiune are în vedere dez
voltarea intensivă a proprietății so
cialiste sub cele două forme ale sale 
— de stat și cooperatistă — în sco
pul asigurării unor condiții de mun
că și de existentă superioare și tot 
mai unitare tuturor categoriilor 
populației, -atit de la orașe, cît și 
de la sate, concomitent cu creș-

viață. La rindul său, schimbul 
activități, ca parte componentă

mai puternică a principiilor socia
liste de muncă și repartiție. în so
cietatea noastră, sursa tuturor ve
niturilor o constituie munca socială 
utilă pentru sine și în folosul so
cietății, fiecare cetățean fiind re
tribuit în raport nemijlocit cu con
tribuția adusă la dezvoltarea socie
tății socialiste. Aplicîndu-se in mod 
consecvent principiile eticii și echi
tății socialiste, se va urmări reali
zarea unui raport cît mai cores
punzător între veniturile mici și 
veniturile mari. Proiectul de Pro
gram definește, ca o orientare de 
ansamblu, acțiunea tot mai stărui
toare în direcția satisfacerii într-o 
măsură sporită, de către societate, 
a unor necesități comune tuturor 
cetățenilor ; tocmai pe această cale 
se vâ realiza împletirea tot mai 
strînsă în viitor a principiului re
partiției socialiste după muncă 
cu mărețul principiu al comunis
mului „de la fiecare după capaci
tate, fiecăruia după necesități" — 
premisele materiale pentru infăp-

etapă, ca urmare a dezvoltării for
țelor de producție și perfecționă
rii relațiilor de producție, a creș
terii nivelului de cunoștințe și ca
lificare al tuturor oamenilor mun
cii, va avea loc, așa cum se arată 
în proiectul de Program, dispari
ția treptată a deosebirilor esenția
le dintre munca fizică Și munca 
intelectuală : de asemenea, se va 
intensifica procesul de apropiere și 
ștergere a deosebirilor esențiale 
dintre munca agricolă și cca in
dustrială. Aceste transformări, care 
se vor accentua pe măsura edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate, vor genera o tot 
mai mare apropiere între munci
torime, țărănime și intelectualitate, 
Intre toate categoriile sociale, vor 
determina întărirea unității și co
eziunii întregului popor, mareînd 
noi progrese pe calea formării po
porului muncitor unic al societății 
comuniste.

Totodată, noua etapă de dezvol
tare multilaterală a socialismului

planului național unic ; generaliza
rea celor mai moderne forme și me
tode de organizare și conducere a 
întreprinderilor, centralelor indus
triale și unităților intercooperatiste.

Perfecționarea conducerii societă
ții implică, deopotrivă, dezvoltarea 
democrației socialiste, creșterea gra
dului de participare a tuturor oa
menilor muncii la conducerea tre
burilor obștești. Pe această linie, 
partidul no6tru a inițiat în ultimii 
ani ample măsuri, în viitor urmînd 
să se asigure — după cum preconi
zează Programul — lărgirea și per
fecționarea formelor de participare 
activă și efectivă a oamenilor mun
cii la conducerea societății, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului. Adîncirea continuă 
a democrației se conturează drept 
calea spre autoconducerea caracte
ristică societății comuniste.

Etapa dezvoltării multilaterale a 
societății socialiste este obiectiv ne
cesară nu numai pentru pregătirea 
premiselor materiale, ci și pentru

crearca premiselor spirituale ale 
afirmării comunismului. Schimbările 
radicale pe care le incumbă comu
nismul pe planul dezvoltării forțelor 
de producție, al perfecționării rela
țiilor prin trecerea de la repartiția 
după muncă la cea după nevoi, al 
adîncirii democrației sînt 
solubil legate de formarea 
turor membrilor 
meni cu un larg 
ral, cu un' înalt 
știință, împletită 
pregătire științifică 
profesională, incit 
muncii să lucreze cu maximă pro
ductivitate în domeniul său de ac
tivitate, să participe cu toate for
țele la dezvoltarea și administrarea 
avuției naționale. Or, aceasta im
pune o vastă activitate educativă, 
cu atit mai mult cu cît — așa cum 
este bine știut — instaurarea relații
lor de producție socialiste nu deter
mină schimbări automate in con
știința oamenilor. O lungă perioa
dă de timp după desființarea rela
țiilor de producție capitaliste con
tinuă să se facă simțite în gîndirea 
și comportarea oamenilor rămășițe
le vechiului, care pot fi dezrădăci
nate numai printr-o susținută acti
vitate de propagare a concepției 
științifice despre lume, de promo
vare a principiilor eticii și echității 
socialiste.

Din cele| înfățișate rezultă con
cluzia că etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate nu 
este expresia unei voințe subiecti
ve, ci se Impune în mod obiectiv 
ca o etapă superioară de dezvoltare 
a socialismului,.în care au loc ma
turizarea puternică a noii orînduiri, 
dezvăluirea din plin a superiorită
ții sale față de capitalism. în 
această etapă, care va dura, proba
bil, cîteva cincinale, ■ se vor afirma 
plenar principiile socialismului în 
toate sectoarele vieții economico- 
sociale și, totodată, vor încolți vi
guros germenii societății comuniste.

indi- 
tu- 

societății ca oa- 
orizont cultu- 
nivel de con- 
cu o temeinică 
și competență 
fiecare om al

Prof. unîv. dr.
Constantin MANOUESCU

o Misterul vasului „Mary Deare“; 
PATRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30; 
20, BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13,15; 
16; 18,30; 20,45.
© Vizuina vulpii : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
© Floarea de piatră : VICTORIA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
o Tatăl risipitor : BUCEGI — 16; 
18; 20, FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,15, MOȘILOR — 15,30; 18; 20.
© Ruy Bias : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,30; " ---------------
9; 11,15; 13,30; 
VORIT — 9,15;
18,15; 20,30.
q Ciclul î CASA
16; 19,30.
© Frații Jderi :
17; 19,45.
e Desene animate ; DOINA — 
9,45; 15,45.
• Casa păpușilor : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
© „Stejar" — extremă urgență : 
PACEA — 16; 18; 20, COSMOS' — 
15,30; 18; 20,15.
© Rîul roșu ' ’
14,30;
17,30;
• ,In
CEfNI 
© 36 
8,45; 11; 13,15; 15,30;
FRÂȚIREA INTRE 
15,30; 18; 20,15.
e Joe Limonadâ ;
16; 13,15; 20,30.
• Sufletul negrului _ _ __
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. ■
o Prietena mea Sybille : DACIA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. 
A Extravagantul domn Deeds : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
o Scurtă vacanță : GRIVIȚA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
© Șapte păcate : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30, ARTA — 15,30; 17,30;
19.30,
• Ordinul Ana : BUZEȘTI — 16; 
18,15; 20,15.
o Tunurile din Navarone : GIU
LEȘTI — 15,30; 19, MUNCA —
15,30: 19.
o Ultima luptă : UNIREA — 15; 
17.30; 20.
e Vandana : DRUMUL SĂRII — 
10,30: 15,30; 19, PROGRESUL —
10; 15.30; 19.
o Apașii : CRINGAȘI — 16: 18,15. 
a Atac împotriva lui Rommel : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,30; 18; 20,15.
O Fără un adio : FERENTARI — 
15,30: 18; 20,15. '
a Goana după aur : VOLGA — 
9; 11: 13; 14.45; 16,30; 18,15; 20,
MIORIȚA — 9: 11,15: 13.30: 15,45; 
18; 20,15, FLACĂRA — 16; 18; 20. 
A Piele dc măgar : VIITORUL — 
15,30; 18.
o Fata de pe Kosmaj : VIITORUL
— 20.15.
O Trei inocenți : LIRA — 15,30; 
18; 20.15.
a 50 000 de dolari recompensă : 
VITAN — 15,30: 18; 20.
A Urmărește-mă : CLUBUL UZI
NELOR REPUBLICA — 14; 16;
18: 20.

9; 11,45;
— 14,45;

LUMINA —
17,15; 20, POPULAR
20.
cer șl pe pâmlnt :
— 14; 16; 18; 20.
de ore : TIMPURI

18; 20.15, IN- 
POPO'.RE —

COTRO-

NOI

RAHOVA —

Charley: FE-
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Excelenței Sale
General YAKUBU GOWON

Șeful Guvernului militar federal,
Comandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii Federale NigeriaCu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere vă transmit sincere felicitări și urări cordiale de viață îndelungată, sănătate și fericire personală, succese tot mai mari în opera de făurire .a unei Nigerii independente și prospere, spre binele și bunăstarea întregii națiuni ni- geriene.Sînt ferm încredințat că relațiile de cooperare și prietenie dintre cele două țări și popoare ale noastre vor continua să se dezvolte și să se întărească.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului LUBOMIR STROUGAE
Președintele Guvernului Republicii Socialiste CehoslovaceStimate tovarășe președinte,A 50-a aniversare a zilei dv. de naștere îmi oferă plăcuta ocazie ca, în numele guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 

să vă adresez un călduros salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor dezvolta neîncetat în toate domeniile de activitate, în interesul unității țărilor socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.Vă doresc, stimate tovarășe Strougal, multă sănătate, fericire și noi succese în activitatea dv. dedicată înfloririi Cehoslovaciei socialiste.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HAROLD WILSON
Prim-ministru al Regatului Vnit al Marii Britanii 

și al Irlandei de NordCu prilejul reasumării înaltei funcții de prim-ministru, îmi este plăcut să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. îmi exprim convingerea că bunele relații existente între România și Marea Britanie se vor dezvolta în continuare, în interesul progresului și prosperității ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

AU ÎNCHEIAT iNSĂMlNȚĂRILE
Județele Argeș, Dîmbovița, Ialomița și Ilfov
Unitățile agricole de stat și 

cooperatiste din județul Ilfov au 
încheiat vineri însămînțarea griu
lui. în prezent, toate forțele sînt 
concentrate pentru terminarea cit 
mai grabnică a recoltării culturilor 
de toamnă și executării arăturilor 
pe întreaga suprafață planificată, 
punînd în felul acesta bazele unei 
recolte sporite în 1975. în. telegra
ma adresată cu acest prilej Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se arată între altele : 
Sintem hotărîți, stimate tovarășe 
secretar general, să muncim neabă
tut pentru a întîmpina cel de-al 
XI-lea Congres al partidului cu 
rezultate de seamă, în vederea spo
ririi contribuției județului Ilfov Ia 
întărirea și înflorirea scumpei noas
tre patrii,.- Republica Socialistă 
România.

însămînțările de toamnă au fost 
terminate și in județul Dîmbovița.

Campionatele mondiale de caiac-canoeDe luni, la Palatul sporturilor și culturii 

FINALELE CAMPiONATELOR NAȚIONALE DE BOX

o Au fost desemnați ,',capii de serii" ® Viitoare finale 
Pometcu — Ciochină, Lazăr — Tone, Cuțov — Dobrescu ?

• Mijloacele de transport spre locul galelor

Numărul candidaților la cele 11 ca
tegorii este de 109. La majoritatea 
categoriilor s-au înscris cite zece 
boxeri, excepții fiind la 63,5 kg și 
71 kg unde candidează cite 11 pugi- 
liști, la 81 kg — 9 concurenți și Ia 
+ 81 kg — 8 concurenți. In pofida 
retragerii celor trei medaliați la re
centele campionate mondiale — C. 
Gruiescu, Alee Năstac și S. Cuțov 
— retragere, după părerea noastră, 

I perfect justificată prin necesitatea 
refacerii și economisirii forțelor a- 
cestor boxeri în vederea unor între
ceri internaționale viitoare, campio
natele își păstrează aproape intact 
interesul. Astfel, iată cum va arăta 
situația la fiecare dintre categorii 
din punctul de vedere al favoriților 
„capi de serii" : semimuscă — Al. 
Turei, M. Aurel, Cosma Remus, P. 
Ganea (dar aici va lupta și tînărul 
Petre Dragu 1) ; muscă — I. Fare- 
din, Robu Niță, St. Băiatu, Dinu 
Condurat ; cocoș — Marian Lazăr 
și Mircea Tone (în subsidiar — St. 
Duminecă și C. Buzduceanu) ; pană 
— Gabriel Pometcu și Gheorghe 
Ciochină ; semiușoară — I. Vladimir 
și C. Stefanovici (în subsidiar, vor fi 
separați pe grupe C. Dia și Gh. Vlad, 
ambii de la „Muscelul") ; ușoară — 
Calistrat Cuțov și Paul Dobrescu ; 
semimijlocie — Victor Silberman, D. 
Cimpoieșu, I. Fuicu și Al. Popa ; 
mijlocie mică — S. Tirîlă și St.1 Flo
rea (dar vor fi separați la „sorți" V. 
Filip și A. Tirboi, de la Farul, și

Astăzi, la hochei pe gheață...
încheind, zilele trecute, competiția 

dotată cu „Cupa României" (care a 
constituit și criteriul de repartizare a 
echipelor în două grupe valorice), 
hocheiștii fruntași încep astăzi între
cerea pentru noul campionat națio
nal. Prima etapă a grupei A progra
mează astăzi, în cuplaj, următoarele 
partide : Dinamo — S. C. Miercurea 
Ciuc (ora 16) și Steaua — Dunărea

...și la
Trei din cele nouă partide ale eta

pei a IX-a a diviziei A de fotbal se 
desfășoară astăzi după amiază, cu 
începere de la ora 15, după cum ur
mează : la București, Dinamo — F.C. 
Galați (pe stadionul Dinamo) ; la 
Arad, U.T.A. — Universitatea Craio
va ; la Brașov, Steagul roșu — Olim
pia Satu Mare. După cum se observă, 
fiecare dintre aceste meciuri prezintă 
puncte de atracție. Cel mai echili
brat, puțind fi de altfel considerat 
derbiul etapei, este jocul de la Arad, 
unde actualii campioni, al căror start 
în noul campionat este încă necon
vingător (doar 8 puncte din 8 parti
de) vor să-și îmbunătățească poziția 
în clasament (acum, locul 8). Gazdele 
păstrează, totuși, suficiente șanse. 
Interesante sînt, la rîndul lor, și par. 
fidele de la București și Brașov, 

în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din acest județ se lu
crează intens la recoltatul fructelor 
și legumelor, la strînsul și însiloza- 
tul furajelor, la eliberarea terenu
rilor și executarea . arăturilor de 
toamnă. în telegrama adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune : Vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral, că lucrătorii ogoarelor dîmbo- 
vițene, strîns uniți în jurul parti
dului, al Comitetului său Central, 
vor munci cu toată hotărîrea și 
dăruirea pentru ca, în cinstea Con
gresului al XI-lea al partidului, să 
raporteze, cu sentimentul datoriei 
împlinite, încheierea în condițiile 
unei calități ireproșabile a tuturor 
lucrărilor agricole din această 
toamnă.

Au mai anunțat încheierea însă- 
mînțărilor de toamnă județele Ar
geș și Ialomița.

V. Didea și P. Istrate, de la Dina
mo) ; mijlocie — I. Gyorfi și M. Ba- 
nu (vor fi separați la „sorți" L. 
Moldovan și I. Răducu, ambii de la 
A.S.A. Cluj-Napoca ; semigrea — C. 
Dafinoiu, M. Simon, C. Văran și M. 
Constantinescu ; grea — I. Alexe, 
A. Iancu, I. Dascălu și V. Lehăduș.

Reamintim că toate galele acestui 
turneu vor avea loc la Palatul spor
turilor și culturii, după următorul 
program : luni, marți și miercuri, 
cite două reuniuni preliminare pe 
zi, de la orele 15 și, respectiv,_ 19 ; 
joi și vineri, de la ora 18,30, cite o 
gală semifinală ; duminică, de la ora 
10, gala finală. Mijloacele de trans
port în comun, spre Palatul spor
turilor și culturii sînt, prin B-dul 
Dimitrie Cantemir : troleibuzele nr. 
82 și 87, autobuzele nr. 44, 75, 120 
și 116 (stația „Liceul Gheorghe Șin- 
cai“) ; , prin Calea Văcărești, trolei
buzele nr. 83, 94 și 95, autobuzul nr. 
31 (stația Abatorul) ; prin Șoseaua 
Olteniței : autobuzele 32, 32 barat, 
41, 44, 116 și 120, tramvaiele 9, 11 și 
22 (stația „Constantin Brâncoveanu"). 
Accesul autoturismelor va fi permis 
spre locurile de paraaj din jurul 
palatului, numai cu ocazia galelor, 
prin b-dul Dimitrie Cantemir și,-' din 
Șoseaua Olteniței, prin strada Piscu
lui. Prețul biletelor la galele preli
minare. va fi de 10 și 15 lei. Biletele 
s-au pus în vinzare la casele de bi
lete obișnuite pentru manifestările 
sportive.

Galați. Ambele meciuri vor avea Ioc 
pe patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală.
_ Echipele din grupa B vor evolua 
astăzi și mîine pe patinoarul din 
Miercurea Ciuc : Tîrnava Odorhei cu 
A.S.E. București și Liceul nr. 1 din 
Miercurea Ciuc cu Agronomia Cluj- 
Napoca.

fotbal
căci echipele gazdă — pe lîngă do
rința de a realiza victoriile, de altfel, 
posibile — au în vedere și un rodaj, 
o ultimă verificare a jucătorilor 
înaintea debutului lor în etapa a doua 
a „Cupei U.E.F.A.", miercuri cu F.C. 
Koln și, respectiv, Hamburger S. V.

Meciurile echipei naționale 
în primăvara anului viilor :
Aseară, biroul F.R.F. a definitivat 

programul meciurilor din primăvara 
viitoare ale echipei naționale : la 19 
martie, cu Turcia ; la 31 martie, cu 
Cehoslovacia ; la 17 aprilie, cu Spa
nia, pentru campionatul european. 
Toate acestea in deplasare. La 11 
mai. cu Danemarca, iar la 1 iunie, 
cu Scoția — ambele la București, în 
cadrul campionatului european.
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Tovarășa ol. dr. ing. Elena
a primit pe acad. prof. Gorges Champetier

Tovarășa Elena Ceaușescu. direc
tor general al Institutului central de 
cercetări chimice, a primit vineri 
Ia amiază pe Georges Champetier, 
profesor de chimie macromoleculară, 
directorul Școlii superioare de fizico- 
chimie industrială din Paris, care 
întreprinde o vizită în țara noastră 
în cadrul Programului de colaborare 
culturală, științifică și tehnică din
tre România și Franța.

Au fost prezenți prof. Ioan Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și ing. 
Gheorghe Manolescu, adjunct al mi
nistrului industriei chimice.

în cursul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale colaborării știin

Cronica zilei
Vineri dimineața, tovarășul Mihai 

Dalea, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a primit delegația 
Uniunii internaționale a minerilor 
din Statele Unite ale Americii și Ca
nada, care efectuează o vizită de 
prietenie și schimb de experiență în 
țara noastră, la invitația Comitetului 
Uniunii sindicatelor minerilor din 
România. Delegația este alcătuită din 
John Delany, Karl Kafton și Lou 
Antal, membri ai Comitetului Exe
cutiv al uniunii, |

în cursul convorbirii care a avut 
loc într-o atmosferă caldă, priete
nească, s-a procedat la un schimb de 
păreri referitor la preocupările ac
tuale ale U.G.S.R. și Uniunii inter
naționale a minerilor din S.U.A. și 
Canada. Oaspeții au exprimat mulțu
miri pentru posibilitatea oferită de a 
cunoaște România, realizările oame
nilor muncii pe plan economic, so
cial și cultural, de a se informa des
pre activitatea sindicatelor din ra- 
ramura minieră.

Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a plecat, vineri dimineața, 
în Irak, unde va face o vizită la in
vitația ministrului irakian al econo
miei, Hikmat Azzawi.

Pe aeroportul Otopeni au fost pre
zenți Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat, și alți membri 
ai conducerii Ministerului Comerțu
lui Exterior și Cooperării Interna
ționale.

A fost de față Adil R. Al-Mufti, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Irak la București.

★
Vineri dimineață, tovarășul Gheor

ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, a primit delegația de ju
riști din R.S.F. Iugoslavia, condusă 
de Ivan Franko, secretar federal 
pentru justiție și administrație, care 
a făcut o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au participat Teodor Vasi- 
liu, ministrul justiției, și Petar Do- 
dik, ambasadorul Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia la Bucu
rești.

Ieri, delegația de juriști din R.S.F. 
Iugoslavia a părăsit Capitala,,

★
Vineri la amiază s-a înapoiat în Ca

pitală delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Ion Iliescu,

Astăzi șl mîine, semifinalele 
printre calificați

Astăzi, pe apele pistei olimpice 
mexicane care găzduiește campiona
tele mondiale de caiac-canoe se 
desfășoară semifinalele și primele 
finale ale celei de-a Xl-a ediții a 
acestei competiții. în cursul dimine
ții sînt programate o serie de semi
finale, iar după-amiază vor avea loc 
finalele la cele 7 probe olimpice cla
sice — masculin (1 C00 m), caiac sim
plu, dublu și 4, canoe simplu și du
blu ; feminin (500 m), caiac simplu și 
dublu.

Indiscutabil, cu maxim Interes este 
așteptată evoluția campionului nos
tru mondial Ivan Patzaichin in pro
ba de canoe simplu. El a cîștigat cu 
ușurință seria preliminară, dar as
tăzi lupta va fi deosebit de strînsă 
căci printre finaliști se află și bi- 
necunoscuții Iurcenko (U.R.S.S.), 
Wichman (Ungaria), Zeissler (R.D.G.). 
Alături de sportivii consacrați, o bu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BASCHET. — Aseară, în sala spor

turilor Floreasca din Capitală s-a 
disputat meciul internațional amical 
de baschet dintre selecționatele mas
culine ale cluburilor Dinamo (Mosco
va și Dinamo București. învinși în 
prima partidă disputată zilele trecu
te, baschetbaliștii bucureșteni au ob
ținut de data aceasta victoria cu 
scorul de 95—84 (48—41).

TENIS. — Turneul internațional de 
tenis de la Barcelona, pentru trofeul 
„Conde de Godo" a continuat ieri cu 
partidele sferturilor de finală ale 
probei de simplu bărbați. Jucătorul 
român Uie Năstase l-a învins cu 
6—1, 0—6, 6—1 pe Harold Solomon 
(S.U.A.), calificindu-se astfel pentru 
semifinale. Iată și rezultatele celor
lalte trei partide din „sferturi" : 
Borg (Suedia)—Kodes (Cehoslovacia) 
0—6, 9—7, 7—5 ; Orantes (Spania)— 
Fillol (Chile) 6—1, 7—5 ; Jauffret 
(Franța)—Fibak (Polonia) 6—1, 6—2.

ȘAH. — în turneul internațional 
de șah de la Manila, după 11 runde 
și disputarea partidelor întrerupte, 
în clasament conduce marele maestru 
sovietic Evgheni Vasiukov cu 7,5 
puncte, urmat de fostul campion 
mondial Tigran Petrosian (U.R.S.S.)
— 7 puncte, Florin Gheorghiu (Ro
mânia) și Bent Larsen (Danemarca)
— 6.5 puncte, Zvetozar Gligorici, Liu- 
bomir Liubojevici (ambii Iugoslavia) 
și Miguel Quinteros (Argentina) — 
cite 6 puncte etc. Florin Gheorghiu 
a pierdut la Vasiukov și a ciștigat 
partida întreruptă cu filipinezul Tor
re. Tigran Petrosian a ciștigat toate 
cele trei partide întrerupte, invingind 
succesiv pe Gligorici, Liubojevici și 
Kraidman. Larsen a pierdut la Pfle- 
ger, iar Vasiukov l-a învins pe Lajos 
Portisch.

Meciul de șah pentru finala tur
neului candidaților la titlul mondial, 
care se dispută la Moscova între 
marii maeștri sovietici Anatoli Kar
pov și Viktor Korcinoi, a continuat 

țifice și tehnice, in domeniul chi
miei, dintre România și Franța, din
tre institutele de specialitate din 'cele 
două țări. Relevîndu-se bunele rela
ții tradiționale stabilite între oame
nii de știință români și francezi, de 
ambele părți a fost exprimată do
rința de a adinei și extinde colabo
rarea științifică româno-franceză.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

•k
în aceeași zi,, oaspetele francez a 

prezentat, în aula ICECHIM, o confe
rință cu titlul „Progrese în domeniul 
fibrelor chimice", la care au partici
pat specialiști din cercetare, proiec
tare și învățămint.

membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.S.U.G., a 
făcut o vizită în schimb de experien
ță în R. D. Germană.

*
Delegația de activiști ai P.C.R., con

dusă de Lucian Drăguț, vicepreședin
te al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, care, la invitația C.C. al 
U.C.I., a .făcut o vizită în schimb de 
experiență în R.S.F. Iugoslavia, s-a 
înapoiat în Capitală.

★

Vineri după-amiază, delegația mi
litară suedeză, condusă de generalul 
de brigadă Bertil Kamph, și-a înche
iat vizita în România.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au fost primiți de generalul 
de armată Ion Ioniță, ministrul apă
rării naționale al Republicii Socia
liste România, au vizitat instituții de 
învățămint și unități militare, obiec
tive culturale și turistice din Capi
tală și din unele județe ale țării.

La plecare, pe aeroportul Otopeni 
delegația a fost - salutată de genera- 
lul-locotenent Gheorghe Logofătu, 
de generali și ofițeri superiori ai ar
matei române.

★
în cursul zilei de vineri, la Bucu

rești, au luat sfirșit lucrările semi
narului internațional cu tema „Con
strucții în regiuni seismice sau cu 
condiții dificile de teren".

Organizat sub egida Comisiei e- 
conomice a O.N.U. pentru Europa- 
Comitetul pentru locuințe, construc
ții și sistematizare, seminarul a re
unit, timp de cinci zile, la masa 
dezbaterilor, specialiști din 23 de 
țări, precum și reprezentanți ai unor 
organizații și organisme internațio
nale.

★

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România a acordat 
un ajutor Crucii Roșii din Honduras, 
compus din alimente și medicamente, 
destinat populației sinistrate în urma 
ciclonului „Fifi".

★

■Vineri au început în aula filialei 
Iași a Academiei lucrările unei 'Se
siuni. științifice omagiale consacrate 
împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
marelui savant C. I. Parhon.

(Agerpres)

și finalele. Sportivii români, 
la toate probele
nă comportare, apreciață ca atare 
de specialiști, o au și tinerii caiaciști 
români Vasile Diba și Nicușor Eșa- 
nu, debutanți la C.M. Cei doi (Diba 
la caiac simplu 500 m, în echipajul de 
caiac patru 1 000 m și la ștafetă-, iar 
Eșanu la caiac patru — 1 000 m) vor 
fi prezenți la semifinalele probelor 
respective, păstrind, firește, șanse 
la calificarea chiar în finale.

în afara probelor olimpice clasice, 
în program au fost introduse și noile 
probe olimpice, pe distanța de 500 m. 
Și Ia startul acestora,; caiaciștii și 
canoiștii noștri s-au evidențiat, ur- 
mind a lua parte la semifinale sau 
direct in finale, la caiac simplu (V. 
Diba), caiac dublu (V. Serghei — 
P. Malihin), canoe simplu (I. Patzai
chin), canoe dublu (Gh. Danilov — 
Gh. Simionov), ștafeta masculină de 
caiac (P. Erast, M. Zafiu, A. Sciot- 
nic, V. Diba).

cu partida a 14-a, Încheiată remiză 
la mutarea a 30-a. Scorul a devenit 
7,5—5,5 in favoarea lui Karpov.

în turneul, feminin de la Su- 
botița, Suzana Makai (România) a 
invins-o in runda a 6-a pe iugoslava 
Cejici. O altă jucătoare româncă, 
Gertrude Baumstark, a remizat în 39 
de mutări cu Karakas (Ungaria). 
Margareta Teodorescu a cîștigat par
tida cu Kesegi.

HANDBAL. — Turneul feminin de 
handbal de la Belgrad a fost ciști
gat de echipa locală Radnicki, care 
în finală a învins cu 14—13 (8—8) 
echipa Universitatea Timișoara. Pen
tru locurile 3—4, formația poloneză 
Ruh a dispus cu 21—18 (8—9) de 
echipa maghiară Csepel.

TENIS DE MASA. — A Început 
noua ediție a Cupei ligii europene la 
tenis de masă. La Miskolc, Ungaria— 
U.R.S.S. 4—3. La Praga, Cehoslova
cia — Anglia 6—1. La Norrkoeping, 
Iugoslavia — Suedia 4—3. La Sarre- 
louis, R.F.G. — Franța 4—3.

RUGBI. — Selecționata studențeas
că de rugbi a Franței (A.S.S.U.)1 se 
pregătește în vederea turneului pe 
care-1 va întreprinde în România. 
Echipa franceză va intîlni la 10 no
iembrie, la Timișoara, selecționata 
studenților din România, iar trei zile 
mai tîrziu va evolua la Cluj-Napoca 
în compania formației Agronomia.

CICLISM. • Vest-germanul Guent
her Haritz este noul campion euro
pean în proba cu antrenament me
canic. în cadrul competiției care a 
avut loc la Dortmund, el a realizat 
pe 60 km timpul de 53’15”2/10. • Ci- 
clista italiană Maria Cressari (31 de 
ani) a stabilit un nou record mon
dial în proba de 100 km (2h 41’32” 
6/10) în . cadrul unei tentative care a 
avut loc pe velodromul din Milano. 
Vechiul record (2h 44’54” 8/10) apar
ținea finlandezei Mykanen,

Sosirea președintelui
Partidului Socialist

din Cipru (E.D.E.K.)
Vineri după-amiază, a sosit în Ca

pitală Dr. Vasos Lyssaridis, președin
tele Partidului Socialist din Cipru 
(E.D.E.K.), care face o vizită de prie
tenie în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întimpinat de tova
rășii Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Din agenda 
Tîrgului internațional 

București 71 .
Opinii ale participanșilor 

străini
Ivan Atanasov Gologacev, directo

rul pavilionului R.P. Bulgaria : „Par
ticiparea noastră în acest an la TIB 
se desfășoară sub semnul împlinirii 
a 30 de ani de la instaurarea puterii 
populare în România și în Bulgaria. 
Dezvoltarea economică rapidă a ce
lor două țări socialiste oferă necon
tenit posibilități noi de lărgire a re
lațiilor economice bilaterale, de per
fecționare a formelor de cooperare. 
Un rol dinamizator în adîncirea co
laborării economice româno-bulgare 
revine participării constante a țării 
noastre la edițiile tîrgului de la 
București. La TIB ’74, pavilionul 
bulgar expune produse din domeniile 
construcțiilor de mașini, de transpor
tat și ridicat, electronicii, electroteh
nicii ș.a. Am încheiat cu parteneri 
români un volum important de tran
zacții' comerciale, estimat la citeva 
milioane de ruble. Menționăm con
tractele semnate de „Electroim- 
pex“ cu „Electroimportexport" și 
de „Himimport" cu „Danubia
na" și „Chimimport". Pînă la în
cheierea tîrgului, sintem siguri, acest 
volum va spori considerabil. Pavilio
nul bulgar la TIB ’74 demonstrează 
încă o dată posibilitățile crescinde de 
perfecționare a căilor de colaborare 
economică dintre țările noastre, în 
spiritul avantajului reciproc, de pro
movare a unor forme noi de specia
lizare și cooperare în producție, fo- 
losindu-se condițiile favorabile ofe
rite de apropierea geografică și prie
tenia tradițională dintre România și 
Bulgaria".

Maurice Hoorn, directorul pavilio
nului Belgiei : „Participarea țării 
noastre are loc pe o suprafață dublă 
față de aceea de la TIB '72. Sint 
prezente 16 firme belgiene din sectoa
rele electronicii, materialelor electrice 
și termice, industriei fotografice, de 
tratare a apei, radiologiei industriale 
etc. La TIB '74 âm inaugurat o prac
tică nouă în activitatea noastră de 
participare la tirguri și expoziții in
ternaționale : organizarea.de confe
rințe tehnice, însoțite de proiecții de 
filme și diapozitive și discuții. A- 
cestea prilejuiesc un dialog fructuos, 

. un schimb valoros de experiență în- 
,tre specialiștii români și cei belgieni, 
care — sperăm — se vor 'răsfrînge 
pozitiv asupra dezvoltării relațiilor 
economice româno-belgiene. Mai 
multe firme, printre care „Cercle 
Europe", „Ridge-Tool", „Balteau", 
au încheiat tranzacții importante cu 
întreprinderi românești. Sintem foar
te satisfăcuți de contactele avute cu 
cercurile economice din România, Pe 
de altă parte, TIB '74 ne oferă un 
cadru âdecvat pentru cunoașterea 
mai aprofundată a potențialului teh
nic și industrial al partenerului 'ro
mân. Sintem conștienți că pentru a 
vinde pe piața dv. trebuie să cum
părăm tot mai multe mărfuri româ
nești. Iar expoziția din acest an a 
țării dv. demonstrează clar că Româ
nia are posibilități multiple de ex
tindere și diversificare a exporturi
lor sale pe piața belgiană".

' O TlRIli SOCIMISTE
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R. S. CEHOSLOVACĂ

„Arhitectura pentru toți"
Intr-una din sălile 

Hradului praghez au 
fost reunite intr-o am
plă expoziție retro
spectivă realizările u- 
tui sfert de veac de ar
hitectură socialistă ce
hoslovacă. Este prima 
încercare de după răz
boi de a strînge la un 
loc tot ceea ce s-a 
creat mai frumos și 
mai durabil in acest 
domeniu de simbioză 
dintre artă, știință și 
tehnică și, în același 
timp, cea mai amplă 
consultare a publicu
lui intr-un sector atit 
de important al con
strucției socialiste.

Arhitectura — a- 
ceastă pecete de pia
tră a istoriei — recla
mă din partea sluji
torilor ei cehoslovaci 
înalte exigente. Ei sînt 
chemați să dea mereu 
soluții pentru conser
varea zestrei arhitec
tonice lăsate de îna
intași. Veacurile tre
cute și-au lăsat pece
tea adine imprimată 
în sute de cetăfi și 
castele, în cartiere în
tregi, pe un important 
număr de clădiri pu
blice și așezăminte de 
cultură. Iată și moti
vul pentru care, prin 
hotărîre guvernamen
tală, 30 de orașe ale 
Cehoslovaciei- socia
liste au ■ fost decreta
te, în întregimea lor, 
„monumente ale ar
hitecturii". A le pre
lungi cit mai mult 
viața printr-o acțiu
ne permanentă șl bi
ne gândită de conser

vare și înfrumusețare 
se apreciază aici ca o 
manifestare patriotică.

Epoca nouă, socia
listă, a adus cu ea și 
îndemnul condensat 
in semnificativa for
mulă des uzitată. 
„Arhitectura pentru 
toți", l-au fost înțe
lese atit sensul. cit 
și scopul : nu un grup 
de edificii, nu doar 
palate și clădiri re
prezentative trebuie 
să se nască din fante
zia, talentul și știința 
arhitectului, ci cartie
re întregi, uneori ora
șe întregi.

Acestui comanda
ment îi răspunde ac
tivitatea celor 76 de 
institute de proiec
tări, răspîndite aproa
pe uniform pe întreg 
teritoriul republicii. 
In ele lucrează peste 
46 000 de specialiști, a- 
dică un număr egal 
cu acela al salariaților 
celui mai mare com
binat siderurgic al ță
rii — „Klement Got
twald". In cadrul ex
poziției, panouri mari 
și grafice sugestive 
oglindesc proporția la 
care se materializea
ză gindurile și gus
tul arhitectilor : în 
cei 25 de ani de ac
tivitate, pusă în sluj
ba socialismului, în 
Cehoslovacia au fost 
construite și date în 
folosință 1 788 000 lo
cuințe, școli noi pen
tru 1 127 000 elevi, gră
dinițe și cămine pen
tru aproape 100 000 de 
copii, spitale cu peste

în zilele de 15—17 octombrie 1974 
a avut loc, la Moscova, cea de-a șai
zeci și noua ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședință au participat : T. Țolov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, R. Rohlicek, vicepreședinte al 
Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace, F. Garcia Valles, locțiito
rul reprezentantului permanent al 
Republicii Cuba în C.A.E.R., G\ 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, M. Ja- 
gielski, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Gheorghe Radulescu, vice
prim-ministru ai Guvernului Repu
blicii Socialiste România, G. Lazar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, M. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste. în conformitate cu con
venția dintre C.A.E.R. și Guvernul 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, la lucrările Comitetului 
Executiv a participat B. Iovici, mem
bru al Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F.I.

Ședința a fost prezidată de G. La
zar, reprezentantul permanent al 
Republicii Populare Ungare.

Comitetul Executiv al C.A.E.R. a 
luat cunoștință că cea de-a XXIX-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat rezoluția prin care 
se acordă Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc statut de observator 
pe lîngă Adunarea Generală a 
O.N.U. Comitetul Executiv a trasat 
lui N. Faddeev, secretarul consiliu
lui, sarcina să întreprindă măsurile 
necesare, decurgînd din rezoluția 
menționată a Adunării Generale a 
O.N.U.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost marcată aniversarea a 10 ani de 
la intrarea în vigoare a convenției 
dintre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I. 
cu privire la participarea Iugoslaviei 
la lucrările organelor C.A.E.R. Luind 
cuvintul în legătură cu aceasta, 
G. Lazar, președintele in exercițiu 
al Comitetului Executiv, și B. Iovici, 
reprezentantul permanent al R.S.F.I. 
pe lîngă C.A.E.R., au relevat că prin 
convenția respectivă a fost creată o 
bază trainică pentru colaborarea 
economică și tehnico-științifică mul
tilaterală dintre țările membre ale 
C.A.E.R. și Iugoslavia, pentru întă
rirea continuă a prieteniei și dezvol
tarea .legăturilor reciproce frățești 
dintre ele.

In cei 10 ani care au trecut, în co
laborarea dintre țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. în cadrul 
C.A.E.R. au fost obținute rezultate 
însemnate. S-a extins de peste două 
,pri sfera domeniilor în care R.S.F.I. 
participă la lucrările organelor 
C.A.E.R.

Țările membre ale C.A.E.R. sînt 
parteneri importanți de comerț exte
rior ai R.S.F.I. ; lor le revine apro
ximativ 30 la sută din volumul total 
al schimburilor comerciale ale Iugo
slaviei. Țările membre ale C.A.E.R. 
și Iugoslavia au încheiat peste 50 de 
convenții privind colaborarea în do
meniul specializării și cooperării in 
producție. R.S.F.I. participă la nouă 
convenții multilaterale în probleme 
ale colaborării tehnico-științifice, e- 
laborate în vederea îndeplinirii Pro-

★

MOSCOVA 18 (Agerpres). — To
varășul Gheorghe Rădulescu, vice
prim-ministru al guvernului Repu
blicii Socialiste România, președin
tele părții române în Comisia in- 
terguvernamentală româno-sovietică 
de colaborare economică, a avut, în 
cursul zilei de 18 octombrie, o întîl- 
nire cu M. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al U-

10 000 locuri. Caracte
ristic pentru arhitec
tura contemporană 
cehoslovacă este efor
tul de a găsi soluții 
pentru a se crea o 
punte bine sudată in
tre tot ceea ce au rea
lizat, durabil și fru
mos, înaintașii și con
strucțiile ce se înalță 
în condițiile socia
liste, de astăzi — pen
tru a evita, printr-un 
efort continuu de in
ventivitate, uniformi
tatea și șablonul. Ar
hitecta cehi și slovaci 
depun eforturi pentru 
a asigura locuitorilor 
marilor orașe condi
ții cit mai bune de 
locuit, a-i feri cit mai 
mult posibil de agen
ții nocivi ai vieții mo
derne — de zgomot, 
poluare,' supraaglome
rare.

Sintetizînd toate a- 
ceste eforturi și preo- 
:upări, expoziția „25 
de ani de arhitectură 
socialistă" și-a mai 
propus și un alt scop: 
să fie primul pas în 
direcția organizării 
unei „arhive naționa
le" a arhitecturii ce
hoslovace. Adunind 
din toate colțurile ță
rii o mare bogăție de 
imagini, organizatorii 
speră că acestea vor 
constitui surse de in
spirație pentru făuri
torii imaginii moder
ne a orașelor și sate
lor cehoslovace.

C. PRISĂCARU
Praga
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gramului complex. R.S.F.I. participă 
la activitatea unor organizații inter
naționale create de țările membre 
ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv și-a exprimat 
satisfacția față de rezultatele cola
borării multilaterale dintre țările 
membre ale C.A.E.R. și Iugoslavia.

Călăuzindu-se după hotărîrea celei 
de-a XXVII-a sesiuni a C.A.E.R., 
Comitetul Executiv a examinat și a- 
doptat programul general al cola
borării ' multilaterale dintre țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. pe 
perioada pină în anul 1980 în dome
niul protecției și îmbunătățirii me
diului înconjurător și, legat de aceas
ta. al folosirii raționale a resurselor 
naturale, program elaborat de Comi
tetul C.A.E.R. pentru colaborare teh
nico-științifică.

Comitetul Executiv a apreciat in 
mod deosebit însemnătatea lucrărilor 
preconizate în acest program referi
tor la desfășurarea colaborării tehni
co-științifice multilaterale în acest 
domeniu, inclusiv înfăptuirea colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. in ce privește problemele 
respective de cercetare fundamen
tală și aplicativă.

Acordind o mare importantă adin- 
cirii in continuare a colaborării ță
rilor membre ale C.A.E.R. in dome
niul invențiilor și brevetării,. Comi
tetul Executiv a examinat și adoptat 
direcțiile și sarcinile principale ale 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul invențiilor și 
brevetării, precum și măsurile pri
vind colaborarea țărilor interesate 
membre ale C.A.E.R., în acest dome
niu, elaborate de consfătuirea con
ducătorilor organelor pentru inven
ții din țările membre. Aceste măsuri 
vor contribui la soluționarea mai e- 
ficientă a problemelor invențiilor în 
spiritul , îndeplinirii Programului 
complex al adîncirii și perfecționării 
în continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice socia
liste a țărilor membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a adoptat pro
punerile pregătite de consfătuirea 
reprezentanților țărilor membre ale 
C.A.E.R. pentru probleme juridice, 
referitoare la creșterea răspunderii 
materiale a organizațiilor economice 
pentru neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligațiilor re- 

. ciproce. S-a trasat sarcina Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru co
merț exterior să introducă modificări 
și completări in „condițiile generale 
de livrare a mărfurilor între orga
nizațiile membre ale C.A.E.R.", în 
conformitate cu propunerile adoptate 
de Comitetul Executiv.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost examinat și adoptat Regulamen
tul Comitetului Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc pentru colaborare 
în domeniul aprovizionării tehnico- 
materiale și, de asemenea, a fost exa- 
mjriaț,^i aflpptat,.regulamentul con-, 
sfătuirii, conducătorilor, organelor de' 
stat pentru prob’l’enșele muncii din 
țările membre ale C.A.E.R., care și-a 
început activitatea în cadrul C.A.E.R., 
în anul curent.

Au fost, de asemenea, examinate 
și alte probleme ale dezvoltării și 
perfecționării colaborării tehnico- 
științifice a țârilor membre ale 
C.A.E.R., asupra cărora au fost a- 
doptate hotărîri corespunzătoare.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

*
niunii Sovietice, președintele părții 
sovietice in aceeași comisie.

Cu acest prilej, s-a examinat sta
diul perfectării unor acțiuni de co
laborare economică dintre cele două 
țări și au fost convenite măsuri pen
tru finalizarea acestora in perioada 
imediat următoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de lucru.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut în 

general frumoasă șl a continuat să se 
răcească ușor. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin in sudul țării. Izolat, 
?n sudul Banatului și în sud-vestul 
Transilvaniei s-a semnalat ceață, iar 
în zona de munte și chiciură. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit, cu inten
sificări în zonele muntoase. Tempera
tura aerului, la ora 14, oscila între 6 
grade la Toplița și Joseni și 18 grade 
la București și Turnu-Măgurele. In 
București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul mai mult senin. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 octombrie. In țară : Vreme în 
general frumoasă, dar rece seara și di
mineața în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea, în sudul țării. In nord se vor 
semnala ploi izolate. Vînt slab, pjnă lâ 
moderat. Temperatura în creștere u- 
șoară in a doua parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între zero și 
10 grade, local mai coborîte la început, 
iar maximele vor oscila între 8 și 18 
grade. In prima noapte, local, se va 
produce brumă. In București : Vreme 
în general frumoasă, dar rece noaptea 
și dimineața la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea. Vînt slab, pînă la moderat. 
Temperatura în creștere ușoară în a 
doua parte a intervalului. Brumă în 
prima noapte.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 18 OCTOMBRIE 1974

Fond general de cîștiguri : 1 198 926 
lei din care : 442 534 lei REPORT.

Extragerea I : 33 37 42 77 36 88 53 
25 48.

Extragerea a Il-a : 40 13 5 84 83 28 
73 45 68.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE 

DIN 8 OCTOMBRIE 1974
Faza I : Cat. 2 : 2,40 variante a 

43 399 lei ; Cat. 3 : 2 variante 25% a 
10 850 lei și 20 variante 10% a 4 340 
lei ; Cat. 4 : 38,30 a 3 986 lei ; Cat. 5 : 
101,35 a 400 lei ; Cat. 6 : 167,75 a 300 
lei ; Cat. 7 : 240,10 a 200 lei ; Cat. 8 : 
1 944,65 a 100 lei.

Faza a II-a : 
10% a 5 379 lei ;

Cat. A : 2 variante
Cat. B : 4,05 varian-

organizarea.de
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Comunicat la încheierea intilnirii 
consultative a reprezentanților partidelor 

comuniste și muncitorești din Europa
în zilele de 16—18 octombrie a 

avut loc, la Varșovia, din inițiativa 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
și a Partidului Comunist Italian, o 
întîlnire consultativă a partidelor 
comuniste și muncitorești din Eu
ropa. Au participat reprezentanții 
următoarelor partide : Partidul Co
munist din Austria, Partidul Comu
nist din Belgia, Partidul Socialist 
Unit din Berlinul occidental, Parti
dul Comunist din Marea Britanie, 
Partidul Comunist Bulgar, Partidul 
Comunist din Cehoslovacia. Partidul 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru, Partidul Comunist din Dane
marca, Partidul Elvețian al Muncii, 
Partidul Comunist Finlandez, Parti
dul Comunist Francez, Partidul Co
munist German, Partidul Socialist 
Unit din Germania, Partidul Comu
nist din Grecia, Partidul Comunist 
din Irlanda, Partidul Comunist Ita
lian, Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia, Partidul Comunist din 
Luxemburg, Partidul Comunist din 
Norvegia, Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, Partidul Comunist Portu
ghez. Partidul Comunist Sanmarinez, 
Partidul Comunist din Spania, Parti
dul de Stînga — Comuniștii din Sue
dia, Partidul Comunist din Turcia, 
Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Din partea Partidului Comunist 
Român a participat o delegație for
mată din tovarășii Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Ștefan Voicu, membri ai C.C. 
al P.C.R., Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

I

După un schimb de păreri larg și 
frățesc, la care au participat toate 
partidele reprezentate, s-a convenit 
că ar fi util și oportun să se con
voace și să se pregătească o confe
rință a partidelor comuniste și mun
citorești din Europa.

S-a considerat de dorit ca această 
conferință să se desfășoare către ju
mătatea anului 1975.

S-a convenit că ea ar trebui să fie 
consacrată problemei : „lupta pentru 
pace, pentru securitate, cooperare și 
progres social în Europa".

Dorința exprimată ca lucrările 
Conferinței să se desfășoare în Re
publica Democrată Germană a fost 
primită în mod cordial de reprezen
tanții Partidului Socialist Unit din 
Germania.

Participanții la întîlnire și-au ex
primat satisfacția pentru atmosfera 
democratică și de colaborare fră
țească în care s-a desfășurat această 
întîlnire consultativă, in spiritul 
principiilor egalității în drepturi, 
respectului părerilor tuturor partide
lor și cu voința de a se ajunge la 
poziții comune. Ei au subliniat ho- 
tărirea ca pregătirea și desfășurarea 
conferinței să aibă loc in același 
spirit.

O întîlnire pregătitoare a Confe
rinței partidelor comuniste și mun
citorești din Europa va avea loc în 
decembrie 1974 sau ianuarie 1975.

Lucrările întîlnirii consultative 
s-au desfășurat în spiritul de înțe
legere reciprocă și de solidaritate 
proletară, potrivit normelor de ra
porturi dintre partidele comuniste și 
muncitorești.

miîitanții luptei împotrivi 
libertate, democrație’ I

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. NJJ. 

„România susține adoptarea de măsuri 
eficiente pentru abolirea apartheidului" 

Intervenția reprezentantului țârii noastre 
în Comitetul pentru probleme politice speciale

Reprezentantul președintelui României 
primit de președintele Venezuelei

i

Participanții la întilnirea consulta
tivă de la Varșovia a reprezentanți
lor partidelor comuniste și muncito
rești din Europa au reafirmat spriji
nul permanent al comuniștilor din 
Europa față de miîitanții luptei îm
potriva imperialismului și neocolo- 
nialismului, împotriva -reacțiunii și 
agresiunilor. Ei au reafirmat solida
ritatea frățească a partidelor lor cu 
popoarele Indochinei, Orientului A- 
propiat, Africii de Sud, cu poporul 
din Cipru, care luptă pentru inde
pendența și integritatea teritorială a 
țării sale, împotriva oricărui amestec 
străin, cu poporul Irlandei, care lup
tă pentru drepturi democratice și na
ționale, cu toate popoarele care lup
tă pentru independență, pentru drep
tul de a decide liber asupra proprii
lor destine, de a dispune de resur
sele lor naționale.

Participanții la întîlnirea consulta
tivă își exprimă solidaritatea fierbin
te și "frățească cu toți milițanții îm
potriva juntei care a acaparat pu-

terea în Chile șl cer eliberarea lui 
Luis Corvalan, a tuturor patrioților 
și democraților din Chile supuși pri
goanei. Participanții cer, în mod ca
tegoric, eliberarea din închisoare a 
tovarășului Rodney Arismendi, a tu
turor militanților pentru libertate și 
democrație din Uruguay.

Partidele reprezentate la întîlnirea 
de la Varșovia își exprimă solidari
tatea frățească și călduroasă cu par
tidul comunist, cu clasa muncitoare, 
cu întregul popor spaniol care luptă 
pentru eliberare de sub tirania fas
cistă și cer eliberarea tovarășilor 
Marin, Montero, Inguanzo, Lobăto, a 
conducătorilor Comisiilor Muncito
rești — Marcelino Camacho și tova
rășii săi —, a tuturor celor ce sînt 
deținuți în temnițele franchiste.

Participanții la întilnirea consulta
tivă salută popoarele Portugaliei și 
Greciei, care au răsturnat dictatura 
fascistă și luptă pentru consolidarea 
cuceririlor democratice.

(Agerpres)

Uitimele trupe portugheze 
au părăsit Guineea-Bissau

BISSAU 18 (Agerpres). — Ultimele 
trupe portugheze au părăsit terito
riul Guineei-Bissau în dimineața zi
lei de 15 octombrie, înainte de 31 oc
tombrie — răgazul prevăzut de acor
durile de la Alger dintre Republica 
Guineea-Bissau și Portugalia.

Odată cu plecarea celor două nave 
ce transportau ultimele trupe și cîte- 
va mici unități ale marinei de război 
portugheze, o altă pagină a capito
lului final al istoriei vechiului impe
riu colonial lusitan a fost întoarsă. 
Pentru Republica Guineea-Bișsau se

întoarce însă o alta, de început a noii 
ere de existență independentă.

Concomitent cu ultimele unități 
militare, a părăsit definitiv această 
țară și generalul Carlos Fabiao, fost 
guvernator portughez al acestui te
ritoriu colonial, devenit la 10 sep
tembrie — in urma recunoașterii ofi
ciale de către guvernul de la Lisabo
na a statului independent Guineea- 
Bissau — ultimul delegat al Portu
galiei în Guineea-Bissau. După cum 
s-a hotărît, el va fi înlocuit de un 
ambasador ce urmează să fie desem
nat de autoritățile portugheze.

NAȚIUNILE UNITE 18 - Trimisul 
Agerpres, V. Martalogu, transmite : 
Comitetul pentru probleme poli
tice speciale al Adunării Generale 
dezbate in aceste zile problema po
liticii de apartheid practicată de 
guvernul Republicii Sud-Africane. 
Luind cuvîntul in cadrul dezbaterilor 
pe această temă, reprezentantul țării 
noastre a arătat că apariția, pe har
ta politică a Africii, a Republicii 
Guineea-Bissau ca stat independent 
și primirea sa în rîndurile membrilor 
O.N.U. au confirmat caracterul ire
versibil al procesului decolonizării, 
în același timp, evoluția pozitivă a 
raporturilor internaționale a eviden
țiat cu mai multă pregnanță caracte
rul anacronic al continuării politici
lor de apartheid și de discriminare 
rasială, pericolul pe care acestea îl 
reprezintă pentru pacea șf securita
tea internațională. Vorbitorul a sub
liniat necesitatea adoptării de urgen
ță a unor măsuri hotărite și, mai 
ales, eficace. împotriva apartheidului, 
de către întreaga comunitate inter
națională.

„România — a relevat el — con
damnă in modul ccl mai hotărît a- 
ceastă politică și practicile rasiste 
promovate de regimurile minoritare 
din Republica Sud-Africană și Rho
desia, perpetuarea exploatării colo
niale nemiloase a popoarelor din a- 
ceste teritorii".

„Atitudinea guvernului român față 
de apartheid — a continuat vorbito
rul — decurge din opoziția fermă, de 
principiu, pe care România o adoptă 
față de orice politică de forță, față 
de tendințele de dominare a unei 
țări de către alta, din atașamentul 
său Ia principiile unanim recunos
cute în dreptul internațional". Po
porul român consideră că popoarele 
care se găsesc încă sub jugul colo
nial au dreptul sacru de a folosi orice 
formă de luptă, inclusiv cea armată, 
pentru a-și asigura libertatea, și 
acordă o înaltă apreciere acestei 
lupte.

în încheiere, reprezentantul țării 
noastre a arătat că România nu în
treține relații diplomatice, consulare, 
economice sau de altă natură cu Re
publica Sud-Africană și Rhodesia, 
conformîndu-se pe deplin rezoluțiilor 
Adunării Generale șj Consiliului de 
Securitate. Țara noastră va susține 
și în viitor adoptarea oricăror măsuri 
menite să sporească rolul și eficien
ța O.N.U., inclusiv în sfera decoloni
zării și lichidării apartheidului, pen
tru asigurarea dreptului imprescrip
tibil al tuturor popoarelor la o viață 
liber|, demnă și civilizată.

★

„în numele poporului portughez, 
adresez un salut frățesc tuturor po
poarelor lumii din această demnă 
Adunare" — a declarat președintele 
Portugaliei, generalul Francisco da 
Costa Gomes, în cuvîntul său rostit 
in plenara Adunării Generale. Apre
ciind că Națiunile Unite ău depus 
serioasă eforturi pehtfir a asigbra 
un climat de pace, securitate și drep
tate în lume, președintele portughez 
declară că guvernul său dorește să 
respecte litera și spiritul Cartei 
O.N.U., ca și angajamentele interna
ționale politice, comerciale și finan
ciare contractate.

El a reafirmat apoi hotărîrea de 
a acționa pentru aplicarea principa
lelor obiective cu caracter revoluțio
nar ale guvernului, între care a men
ționat acela ■ de a reda poporului por
tughez demnitatea pierdută, instau- 
rind condiții de viață mai juste, cu 
instituții democratice, bazate pe vo
ința liber exprimată a poporului, 
continuarea și desăvîrșirea procesu
lui ireversibil și definitiv al decolo
nizării teritoriilor sub administrație 
portugheză. El a adăugat că demo

cratizarea vieții publice portugheze 
va fi dublată de „dezintoxicarea spi
ritelor de propaganda de extremă 
dreaptă făcută timp de o jumătate de 
secol". „în cursul procesului de de
colonizare vom rămîne fideli princi
piilor dreptului internațional — 
autodeterminarea și independența".

în ce privește relațiile internațio
nale, șeful statului portughez a re
levat că Portugalia va căuta să in
tensifice relațiile economice și poli
tice cu toate popoarele lumii, arătind 
că „originile culturale latine vor 
permite mai ușor întărirea solidari
tății cu toate țările latine din Eu
ropa și America".

în sfirșit, președintele Costa Go
mes a făcut apel la solidaritatea ță
rilor democratice ale lumii, pentru 
depășirea dificultăților economice și 
financiare pe care le întîmpină țara 
sa, exprimîndu-și speranța că O.N.U. 
și instituțiile sale specializate vor 
proceda în curînd la ridicarea em
bargoului și tuturor restricțiilor ce 
au fost impuse Portugaliei.

★
într-o conferință de presă, secre

tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a apreciat că recenta hotărîre 
a Adunării Generale privind partici
parea reprezentanților Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la dez
baterile de la O.N.U. în chestiunea 
palestineană reprezintă o recunoaș
tere a „rolului O.E.P. în eforturile 
pentru soluționarea problemei Orien
tului Apropiat". EI și-a exprimat 
speranța că eforturile depuse ar pu
tea conduce la reluarea conferinței 
de la Geneva privind Orientul Apro
piat, în vederea elaborării unei so
luții. Secretarul general a atras însă 
atenția asupra complexității proble
mei, arătînd că sînt necesare încă 
„multe eforturi și multă bunăvoință 
din partea tuturor părților, pentru 
realizarea unui acord care să con
ducă la o pace durabilă în regiune".

CARACAS 18 (Agerpres). — Carlos 
Andres Perez, președintele Republicii 
Venezuela, l-a primit, la Palatul Mi- 
raflores, pe Vasile Pungan, reprezen
tantul personal al președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, care i-a prezentat șefului 
statului venezuelean un mesaj. El a 
transmis din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate 
și fericire personală președintelui 
Carlos Andres Perez, urări de progres 
și prosperitate poporului venezuelean.

Mulțumind .pentru mesaj, președin
tele Venezuelei a dat o înaltă apre
ciere interesului manifestat de pre
ședintele României pentru promova
rea relațiilor dintre cele două țări, a 
evocat cu plăcere convorbirile avute 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
anul 1973, cu prilejul vizitei sale în 
Venezuela, și a transmis un călduros 
salut șefului statului român.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a participat 
Petrache Dănilă, ambasadorul țării 
noastre la Caracas.

PgETUTlNDOil

REUNIUNI ALE PREZIDIULUI R. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 18 — (Corespondență 

de la S. Morcovescu) : în zilele de 
14, 15 și 17 octombrie, în capitala 
iugoslavă au avut loc o serie de șe
dințe ale Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, în cursul cărora au fost exami
nate mai multe probleme din dome
niul actualelor evenimente din țară 
și străinătate.

A fost ales un nou consiliu pentru 
apărarea națională al Prezidiului 
R.S.F.I.

La ultima ședință, prezidată de pre
ședintele R.S.F.I., Iosip Broz Tito, au 
fost examinate unele probleme ale 
activității Iugoslaviei in domeniul 
politicii externe, în lumina actualei 
situații internaționale.

• ADUNARE A IN
DIENILOR SUD-AMER1- 
CÂNI diferitelor tri
buri de indieni care trăiesc pe 
continentul sud-american s-au 
întrunit, pentru prima oară, la 
San Bernardino în Paraguay, 
pentru a dezbate probleme de 
interes comun. în cursul delibe
rărilor, ei au cerut populației 
„albe" să rezolve fără întirziere 
problema lor vitală — pămint 
pe care să-1 muncească. Ei s-au 
pronunțat, totodată, pentru un 
sistem educativ care să păstreze 
particularitățile culturii indiene.

r

„Norvegia se pronunță pentru un sistem 
de relații care să favorizeze o largă 

cooperare economică11
\

Declarația premierului T. Bratteli
OSLO 18 (Agerpres). — Primul mi

nistru norvegian, Trygve Bratteli, a 
declarat in Parlament că țara sa re
fuză să facă parte dintr-un sistem 
care divizează lumea în trei grupuri : 
o organizație a țărilor exportatoare 
de petrol, o alta a unor state con
sumatoare și, pe de altă parte, ță
rile sărace. „Norvegia dorește un 
sistem care să permită o largă coo
perare între toate țările lumii" — a 
spus Bratteli.

Observatorii politici din Oslo, ci
tați de agenția France Presse, apre
ciază, în legătură cu această decla
rație oficială, că Norvegia s-ar pu-

tea retrage în curînd din „Grupul 
celor 12 de coordonare în probleme
le energetice", din care face parte, 
alături de Statele Unite, Canada, 
Japonia și țările Pieței comune (mai 
puțin Franța). De altfel, Comisia pen
tru afacerile externe a parlamentului 
norvegian urmează să se întruneas
că pentru a dezbate această ches
tiune.

Se estimează că, în jurul anului 
1980, Norvegia va fi una dintre prin
cipalele țări exportatoare de petrol 
și produse petrolifere din Europa, 
datorită exploatării zăcămintelor pe
trolifere din Marea • Nordului.

agențiile de presă
Ambasadorul României 

în Iugoslavia, Virgil Caz3cu- 3 
fost primit, vineri, de Kiro Gligorov, 
președintele Adunării R.S.F.I., mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., cu 
care a avut o convorbire cordială, 
prietenească. Tot vineri, ambasado
rul român a fost primit de Voislav 
Srzentici, membru în Comitetul E- 
xecutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I

La Moscova 3 3VUt loc ?e‘ 
dința grupei de lucru a Ministerului 
Industriei Chimice din România și a 
Ministerului Industriei Petrochimice 
și de Prelucrare a Țițeiului din 
Uniunea Sovietică. A fost semnat un 
protocol care stipulează dezvoltarea 
și adîncirea, în continuare, a colabo
rării celor două țări în domeniul in
dustriei petrochimice și al petrochi
miei.

Conferința generală a 
UNSSCO care se desfășoară la 
Paris a hotărît admiterea R.P.D. Co
reene și Republicii San Marino — 
ca membri, iar statul Papua — Noua 
Guinee ca membru asociat.

Guvernul irakian 3 hotărît
să ofere Republicii Vietnamului de

sud un ajutor în valoare de 3 mili
oane dolari pentru sprijinirea acti
vității Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al R.V.S. de edificare a zo
nelor eliberate și de aplicare a pre
vederilor Acordului de pace de la 
Paris asupra Vietnamului, a anunțat, 
potrivit agenției V.N.A., Taha Ma- 
hieddin Maarouf, vicepreședinte a) 
Irakului.

Cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a Zilei armatei Repu
blicii Socialiste România, în di
ferite capitale au avut loc, n>a- 
nifestări consacrate acestui eve
niment. Astfel, la ambasadele 
țării noastre de la Londra, Cairo, 
Roma, Paris și Sofia au fost or
ganizate gale de filme la care au 
participat oficialități militare și 
civile din țările respective, re
prezentanți diplomatici.

Cancelarul R. F. Germa
nia, Schmidt, urmează să
efectueze, în zilele de 28—31 octom
brie a.c., o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică, însoțit de ministrul -vest- 
german al afacerilor externe,' Hans- 
Dietrich Genscher — informează a- 
genția T.A.S.S.

SITUAȚIA ECONOMICĂ ÎN LUME
e fenomene • implicații • preocupări actuale

Problemele economice atit de acute care confruntă in prezent țările 
occidentale, in general, și dificultățile de același ordin cărdra trebuie 
să le facă față in prezent Italia țin de mai mult timp „capul de afiș" 
al presei italiene. Chiar în această perioadă de criză de guvern, ziarele 
acordă un spațiu preponderent problemelor legate de inflație, depre
cierea monedei naționale, deficitul balanței comerciale. In legătură cu 
aceste probleme, am solicitat opinia cunoscutului economist italian
Eugenio Peggio.

Criza economică cu care sînt con
fruntate în prezent țările occiden
tale — ne-a spus la început dom
nia sa — poate fi considerată ca 
cea mai complexă, mai dificilă și 
poate mai dramatică din cite au zgu
duit lumea capitalistă de la înche
ierea celui de-al doilea război mon
dial. Pentru prima oară după mulți 
ani, țări ca, de pildă, Japonia, Sta
tele Unite. Marea Britanie cunosc 
o reducere absolută a venitului lor 
național. Pe ansamblul țărilor in
dustrializate membre ale O.E.C.D. 
(Organizația pentru cooperare și 
dezvoltare economică) se prevede 
pentru 1974 o creștere zero, adică 
stagnare.

Un fenomen cu efecte ruinătoare 
asupra vieții economice din aceste 
țări îl constituie inflația. Aceasta 
nu mai este „lină", ca în deceniul 
trecut, ci cunoaște un ritm galo
pant, ceea ce își găsește expresie 
în creșterea vertiginoasă a prețuri
lor.

— Care sînt, după părerea 
dv., cauzele principale ale a- 
cestor fenomene 1

— Cauzele sînt, desigur, multi
ple. Mă voi referi numai la ce mi 
se pare primordial. Schimbarea ra
portului mondial de forțe, pe plan 
economic, intervenită în ultimele 
decenii — ca urmare a ritmului di
ferit de dezvoltare al țărilor capi
taliste industrializate; întărirea con
tinuă a potențialului țărilor socia
liste ; prăbușirea sistemului colo
nial și hotărirea tinerelor state in
dependente de a pune capăt proce
sului de jefuire a resurselor lor și 
de a le valorifica în propriul inte
res — nu și-a găsit un coresnondent 
in schimbarea relațiilor economice 
dintre state, a ordinii economice 
internaționale. Hotărîrea unilaterală 
a S.U.A., intervenită in 1971, de re
nunțare la convertibilitatea dola

rului în aur, precum și cele două 
devalorizări oficiale ale dolarului, 
intr-un interval de numai 14 luni, 
au urmărit să le asigure menține
rea în continuare a situației privi

surse, de a obține prețuri reale, 
echitabile, pentru aceste resurse ; 
și, pe de altă parte, manevrele so
cietăților multinaționale, care, cu 
puterea lor, reușesc să se sustragă 
de la controlul guvernelor și între
prind operațiuni și activități de di
ferite genuri, al căror efect este 
tocmai acela de a agrava impulsu
rile inflaționiste. în fața acestei si
tuații, devenită tot mai instabilă și 
mai precară, fiecare țară a încercat 
să acționeze după propriile posibi
lități : unele țări au acceptat rate 
de devalorizare foarte ridicate pen

lor economice și sociale și, în sfir
șit, crizei politice care a dat naște
re, între altele, unor prelungite pe
rioade de paralizie a activității gu
vernului. în urma modificării pari
tăților de schimb de pe piața inter
națională, a creșterii prețurilor ma
teriilor prime, precum și ca o con
secință directă a devalorizării pe 
care a cunoscut-o lira începînd din 
1973, raportul dintre importuri și 
exporturi s-a deteriorat în propor
ție de mai bine de 30 la sută. In 
practică, prețurile de import au 
crescut mult mai mult decît cele

Cauzele adinei ale dificultăților 
prin care trece economia italiană

Interviu cu Eugenio PEGGIO,
secretar general al Centrului de studii pentru politică economică din Roma, 

director al revistei „POLITICA E ECONOMIA"

legiate a S.U.A. Rezultatul n-a fost 
insă decît in parte cel scontat. în 
realitate s-a înregistrat o creștere 
a dezordinii pe plan valutar : s-a 
prăbușit sistemul monetar interna
țional, instituit în. 1944 la Bretton 
Woods, a încetat să existe siste
mul de parități fixe. între diferite 
monede, dispărînd astfel unul din 
elementele de stabilitate din schim
burile internaționale. După aceste 
„evenimente" monetare și, mai a- 
les, odată cu fluctuația monedelor, 
care a intrat în acțiune în primele 
luni ale anului 1973, au apărut o 
serie de fenomene speculative pe 
piața schimburilor, pe piețele fi
nanciare și pe piețele de materii 
prime.

La baza creșterii actuale a prețu
rilor materiilor prime se află, după 
părerea noastră, două componente ; 
pe de o parte, voința țărilor produ
cătoare, a țărilor în curs de dez
voltare de a-și apăra propriile re

tru propriile monede în speranța că 
astfel vor putea să facă față situa
ției ; alte țări, pornind iBe la faptul 
că inflația a atins asemenea pro
porții și că deci resursele lor con
stituie obiectul unui adevărat jaf. 
au reacționat prompt caț de exem
plu, statele producătoare de petrol, 
făcînd front comun in fața statelor 
consumatoare.

— Față de această evoluție 
generală a situației economice 
in țările capitaliste, cum se pre
zintă lucrurile in Italia ?

— Efectele crizei economice in
ternaționale asupra Italiei sînt, du
pă părerea noastră, cu atît mai 
mari cuj cit Italia se îndrepta deja 
și singură către o serioasă criză — 
și aceasta datorită persistenței în 
perioada postbelică, in pofida unor 
succese reale, a slăbiciunii și îna
poierii unei mari părți a structuri

de export, iar astăzi Italia, pentru a 
putea importa aceeași cantitate de 
mărfuri pe care o importa înainte, 
trebuie să exporte cu o treime mai 
mult. Aceasta înseamnă, fără îndo
ială, că este necesar să se producă 
mai mult decit se producea înain
te. Este adevărat că, în primele opl 
luni ale acestui an, producția in
dustrială a înregistrat ritmuri de 
creștere de peste zece la sută față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui precedent. Dar, începînd din lu
na septembrie, s-au înregistrat pri
mele semne de recesiune. Se află 
in criză un șir de sectoare de bază 
ca, de pildă, industria de automo
bile, a cărei importanță este consi
derabilă in viața economică a țării.

Orientarea oficială din ultimul an 
în direcția limitării consumului in- > 
tern, atit pe calea creșterii impozi
telor. cit și pe calea restringerii 
creditului, a urmărit să ducă in 
principal la reducerea deficitului

balanței de plăți externe, deficit 
care urmează să se ridice pe 1974 
la un nivel aproape de patru ori 
mai mare decît anul trecut. în a- 
ceastă ordine de idei, se cuvine ,a 
fi relevat că, din 1958 și pînă in 
1972, Italia a avut în mod constant 
un sold activ al balanței de plăți. 
Actuala situație se datorează atit 
creșterii prețurilor materiilor pri
me pe plan mondial, cit și situației 
create în agricultură, sector în care 
Italia a devenit din țară exporta
toare țară importatoare. în sfirșit, 
trebuie subliniat și faptul că costul 
vieții urmează să crească in acest 
an in Italia cu circa 20 la sută față 
de 1973 — procent mult mai mare 
față de alte țări occidentale ca, de 
exemplu, R.F.G. Creșterea atit de 
ridicată a prețurilor se datorează 
devalorizării lirei (cu circa 20 la 
sută într-un an), manevrelor spe
culative care au loc într-o măsură 
tot mai mare pe piața italiană, pre
cum și lipsei unei politici eficiente 
de control al prețurilor.

— Care considerați că sînt so
luțiile, modalitățile concrete de 
depășire a actualei situații ?

— în mod cert, actuala criză eco
nomică în lumea capitalistă nu se 
anunță a fi de scurtă durată. După 
părerea noastră, pentru soluționa
rea ei este necesară dezvoltarea 
unei politici de largă cooperare 
economică între țările de pe con
tinentul european, intre Europa 
și țările în curs de dezvoltare. Se 
impun, de asemenea. înfăntnirea 
unui nou sistem monetar interna
țional, eliminarea tuturor discrimi
nărilor și barierelor din calea co
merțului internațional.

în ce privește Italia, înainte de 
toate este necesar să se găsească 
o soluție trainică crizei politice, să 
se asigure acea cotitură democra
tică in orientările guvernului, ce
rută de comuniști, de toate forțele 
de stingă. Pe aceste baze, se vor 
putea pune mai bine in valoare 
bogatele resurse umane și materiale 
de care dispune Italia, se vor putea 
depăși cu succes actualele dificul
tăți economice.

Radu BOGDAN
Roma
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iUCrU. Firma constructoare de au
tomobile „BMW" din R.F.G. a de
venit cea de-a patra întreprindere 
din această ramură care recurge la 
reducerea timpului de lucru al sa- 
lariaților săi. S-a anunțat că, înce- 
pînd de la 18 octombrie, 9 500 din cei 
26 000 de salariați ai firmei vor in
tra intr-un „concediu fără plată" de 
o săptămînă. La rîndul său, filiala 
companiei „Ford" din R.F.G. a anun
țat concedierea temporară, în cursul 
lunii viitoare, a 13 500 din cei 32 000 
de muncitori de la uzinele sale din 
Koln și Dusseldorf.

Au dat faliment,de 13 Sn* 
ceputul anului pînă în prezent, 800 
de firme americane din ramura con
fecțiilor de îmbrăcăminte. De ase
menea, în primele șapte luni ale a- 
nului au dat faliment 470 de firme 
mici și mijlocii din industria con
structoare de automobile, 119 între
prinderi din sectorul prelucrării lem
nului și fabricării materialelor de 
construcții, precum și 241 societăți 
din industria alimentară.

La Pekin. Li Sien-nien, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a primit delegația re
prezentanților Frontului Popular pen
tru Eliberarea Palestinei (F.P.E.P.), 
condusă de Taysir Koubba, membru 
al Biroului Politic.

„Sala Congreselor" din Haga a 
găzduit, timp de trei săptămini, 
expoziția de sculptură in lemn 
a artistului Gheza Vida.

Un nou schimb de pri
zonieri în Cipru a avut 100 vi_ 
neri după o întrerupere de aproxi
mativ trei săptămini. Au fost elibe
rați aproximativ 650 de prizonieri, 
ciprioți greci și turci.

Decorare. Cu prileJul îmPH* 
nirii vîrstei de 50 de ani, Lubomir 
Strougal. membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Guvernului R. S. Ceho
slovace, a fost decorat cu Ordinul 
Republicii.

Autoritățile chiliene au 
decis să „redea sectorului privat" 18 
bănci comerciale puse sub controlul 
statului în perioada guvernării Uni
tății Populare. Ministrul economiei, 
Jorge Canas, a anunțat că legea din 
1971, prin care se interzicea străini
lor să devină acționari de bancă, va 
fi anulată.

VIETNAMUL DE SUD

Apel la lărgirea frontului 
de luptă împotriva 
regimului saigonez

VIETNAMUL DE SUD 18 (Ager
pres). — Comitetul Central al Alian
ței forțelor naționale, democratice și 
iubitoare de pace din Vietnamul de 
sud a adresat tuturor păturilor popu
lației și organizațiilor politice și 
obștești sud-vietnameze un apel în 
care arată că această organizație se 
solidarizează cu lupta tot mai inten
să care se desfășoară împotriva re
gimului antipopular de la Saigon. 
Apelul cere, totodată, tuturor compa- 
trioților să lărgească frontul luptei 
împotriva regimului reacționar al lui 
Thieu, în vederea instaurării la Sai
gon a unui nou guvern, care să asi
gure pacea, libertățile democratice, 
reconcilierea națională, respectarea 
fermă a acordului de la Paris asu
pra Vietnamului și bunăstarea popu
lației.

• APĂRAREA SUGA
RULUI. Laptele de mamă 
conține nu numai substanțe nu
tritive, ci asigură in primele 
luni ale vieții și apărarea suga
rului împotriva diferitelor boli. 
Acest adevăr a fost demonstrat 
de un grup de biochimiști de la 
Universitatea din Texas. Odată 
cu laptele, sugarul înghite mi
lioane de globule albe conținînd 
substanțe care-1 protejează îm
potriva microbilor. Se pare că 
substanțele de imunizare care 
apar în organismul matern au 
menirea să apere noul născut 
pînă cînd in corpul acestuia ia 
naștere un sistem propriu de 
protecție.

• UN NOU SISTEM 
DE COMBUSTIE ? Un in- 
giner belgian afirmă că ar fl 
pus la punct un nou sistem de 
combustie, care ar reduce la o 
treime cantitatea de carburant 
consumat. Potrivit invenției 
sale, combustia ar urma să în
ceapă la temperatura mediului 
ambiant, înregistrind apoi o 
creștere mai mică decît motoa
rele obișnuite. în afară de a- 
ceasta, invenția ar contribui la 
diminuarea considerabilă a po
luării. După efectuarea unor ex
perimentări concludente — scrie 
agenția France Presse — ingi
nerul a declarat că, în decurs 
de cîteva luni, speră să constru
iască un autovehicul echipat cu 
un motor fabricat după sistemul 
său.

• VIATĂ ÎN CALO
TELE DE GHEATĂ. 1J<)i 
cercetători californieni, Roy Ca
meron și Frank Morelli, au des
coperit bacterii în stare de „hi
bernare" în solul etern înghețat) 
al Antarcticii. Virsta rocilor 
care conțineau aceste bacterii 
este apreciată ca fiind intre 
10 000 și un milion de ani. Izo
late în condiții sterile, micro
organismele „s-au trezit" și, 
puse într-un mediu de cultură 
adecvat, au început să se înmul
țească. Descoperirea deschide 
multiple piste de cercetare știin- , 
țifică. între altele, ea face să 
subziste speranța că pe Marte 
s-ar putea găsi microorganisme 
care să dormiteze în calotele 
polare ale planetei, la fel ca cele 
din Antarctica. Ceea ce sporește 
interesul pentru experiențele 
cosmice care-și propun să caute 
urme de viață pe Planeta Roșie.5

• AUTOSERVIRE POȘ
TALĂ. Poșta Elveției a hotărît 
să introducă, în curînd, autoser
virea în distribuirea curierului 
poștal, datorită penuriei de per
sonal. Scrisorile nu vor mai fi 
aduse de factorii poștali la des
tinatari, aceștia urmind să-și 
preia singuri corespondența din 
căsuțele poștale, amplasate în-j 
tr-o clădire centrală. Primele 
„Oficii de poștă cu autoservire" 

' vor fi instalate Ia Ziirich, Basel, 
Berna și Geneva.

• S-AU REÎNTORS 
'CIMPANZEII... ° 3fluents 
neobișnuit de mare de vizitatori 
se înregistrează în aceste zile în 
rezervația națională senegaleză 
Niokolo-Koba, care găzduiește 
animale tropicale rare. Sporirea 
numărului turiștilor se explică 
prin reapariția, pe colina Âssi- 
rik din rezervație, a 50 de cim
panzei. Ultimul cimpanzeu a 
fost văzut aici cu 15 ani in ur
mă. Oarfienilor de știință le ră
mîne să stabilească unde au dis
părut atunci acești precursori ai 
omului, dp unde și cum au re
apărut. 3

• ATAC AERIAN. Un 
uriaș vultur cu coadă albă se 
rotea deasupra lacului, pindind 
momentul înhățării vreunui peș
te, cînd sub el a apărut un a- 
vion de pasageri A.N.-2. Re- 
strîngîndu-și aripile, vulturul s-a 
aruncat, asemenea unui proiectil, 
asupra avionului. Urmărindu-1 
căderea, pilotul a manevrat spre 
a se feri de o ciocnire frontală, 
dar „întîlnirea" n-a putut-o evi
ta : vulturul a lovit o aripă a 
avionului cu o asemenea putere, 
îneît aparatul s-a zdruncinat. Pe 
aripa avionului a rămas o imen
să adîncitură. Totuși, zborul a 
continuat normal, pînă la desti
nație. Se consideră că vulturul 
a confundat avionul cu un „ri
val" în ale pescuitului și s-a 
hotărît să-1 elimine. întîmpla- 
rea, despre care relatează ziarul 
„Pravda",. s-a petrecut în regiu
nea siberiană Tiumen.

• RAVAGIILE INCEN
DIILOR. Anual, în Statele 
Unite 12 mii de oameni își pierd 
viața în incendii, iar 300 de mii 
se aleg cu arsuri grave. în 1973, 
pierderile materiale provocate 
de incendii au depășit trei mi
liarde dolari. Săptămînă trecută 
a fost declarată de Casa Albă 
„săptămînă de luptă împotriva 
incendiilor".

Din strâinătate, abonamentele se fac prin „ROMPRESFILATELIA- București --
40 360


