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Intonjurat tu deosebită dragoste, intr-o atmosferă de entuziasm popular

IOVARASUL NICOLAE CEAUSESCU
s-a întîlnit ieri cu fruntași

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit pe prințul Henrik al Danemarcei

ai agriculturii din județul Olt• Rezultatele cooperativelor vizitate demonstrează marile posibilități ale agriculturii noastre socialiste.o Secretarul general al partidului a felicitat pe cooperatorii de la Scornicești și Izbiceni, a adresat întregii țărănimi îndemnul de a munci cu hărnicie, de a face totul pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole din această toamnă, pentru a obține recolte și mai mari în anii ce vin.
Dialog despre producția de porumb actualâ țl viitoare

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la adunarea populară din comuna ScorniceștiDragi tovarăși,Doresc să vă adresez dumneavoastră, locuitorilor din Scornicești, tuturor celor prezenți la această adunare, locuitorilor din întregul județ Olt, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a mea personal. (A- plauze, urale puternice. Se scandează : „Ceaușescu-P.C.R." I).Aflîndu-ne în cel de-al XXX-lea an de la eliberarea României de sub dictatura fascistă și dominația Germaniei hitleriste și în ajunul celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, am considerat necesar să avem unele în- : tîlniri cu muncitorii, țăranii, in- i telectualii, cu oamenii muncii din | România pentru a discuta împreună I atît despre ceea ce am realizat, cît și despre ce avem de ’ făcut pentru înfăptuirea neabătută a programului de făurire a socie- I tății socialiste multilateral dezvol- i tate în patria noastră socialistă I l (Aplauze puternice).j în acest cadru general se înscrie șl vizita în Scornicești. La a- ceasta se adaugă faptul că am 

dorit să cunosc cum lucrează și ce rezultate obțin consătenii mei, cei cu care am învățat în școală și apoi, rămînînd aici, în comună, au continuat și continuă să acționeze pentru înfăptuirea idealurilor de dreptate și bunăstare ale Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice).Am constatat cu multă bucurie și satisfacție că locuitorii comunei Scornicești, cooperativa de producție agricolă de aici au obținut în acest an rezultate deosebit de bune. înrolîndu-vă în marea întrecere pentru sporirea producției agricole ați reușit, în zona respectivă de productivitate, să vă înscrieți pe primul loc, ceea ce va face, probabil, ca de Ziua recoltei să obțineți Medalia de Aur și titlul de Erou al Muncii Socialiste pentru producțiile de grîu din acest an. (Aplauze. Se scandează : „Ceaușescu-P.C.R.“ !).Am constatat că și la porumb șt la alte culturi, inclusiv în zootehnie, rezultatele sînt bune. După cîte mi s-au spus, producția la porumb va fi mai mare chiar decît 

se prevede în Decretul pentru a- cordarea titlului de Erou al Muncit Socialiste la această cultură — peste 6 500 kg la hectar. Pentru această zonă este o producție bună, deși nu este tot ceea ce ar putea să se realizeze, ținînd seama că în Scornicești s-au obținut în acest an, pe unele suprafețe, recolte de peste 10 000 de kg la hectar. Deci, chiar dacă veți primi în acest an și pentru porumb titlul de Erou al Muncii Socialiste, aceasta nu înseamnă că nu mai aveți nimic de făcut în viitor. Dimpotrivă, aceasta va trebui să însemne un angajament și o îndatorire în plus pentru a depune eforturi mai mari. Obținînd producții mai înalte atît la porumb, cît și la grîu, va crește și venitul fiecăruia dintre voi, precum ți bunăstarea și fericirea întregului nostru popor. (Aplauze. Se scandează : „Ceaușescu-P.C.R."!).Constatînd că ați depus o activitate bună, că pe o serie de suprafețe aveți recolte mari, ținînd seama că cooperativa — țăranii, specialiști^ inginerii — au de

monstrat că sînt hotărîțl să facă totul pentru a spori recoltele, am discutat astăzi să încercăm ca a- nul viitor producția să depășească 10 000 kg porumb la hectar. Să ne propunem ca pe o suprafață de 50 sau 100 de hectare să depășim 15 000 kg de porumb la hectar, în condițiile aplicării normelor științifice corespunzătoare. (Aplauze puternice). îmi dau seama că aceasta nu este o sarcină ușoară ; dar am considerat că prin munca voastră, a tuturor, a specialiștilor din comună, cu ajutorul consiliului popular județean, al comitetului județean de partid și al Ministerului Agriculturii, fără să mai vorbesc de sprijinul Academiei de Științe Agricole — s-ar putea realiza anul viitor o producție de 15 000 kg porumb lă hectar, în felul acesta veți demonstra că pămîntul românesc poate da mai mult decît astăzi, poate asigura poporului nostru condiții de viață demne de societatea comunistă pe care dorim s-o înfăptuim în cel mai scurt timp. (Vii aplauze).
Nu este o sarcină ușoară j unii

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, în după-amia- za zilei de 2 octombrie, într-0 vizită protocolară, pe Alteța Sa Regală Prințul Henrik al Danemarcei, care face o vizită în țara noastră.
Pentru lucrătorii ogoa
relor, pentru organize* *"  
țiile de partid de la sate

Gâza). — Plnă la 30 septembrie, un număr de 10 întreprinderi industriale din județul Covasna au anunțat realizarea prevederilor planului pe patru ani ai cincinalului. Printre acestea se află : întreprinderea textilă „Oltul" Sfintu-Gheorghe, Fabrica de confecții Tirgu-Secuiesc, întreprinderea de prelucrare a lemnului Covasna, fabrica de mobilă și fabrica „Spicul" ale Întreprinderii de Industrie locală ș.a.• DEVA (Corespondentul „Scinteii", Sabin Ionescu). — Colectivele de muncă de la Atelierele centrale de utilaj minier și reparații Crișcior și de la Șantierul de construcții căi ferate Petroșani au Îndeplinit în aceste zile planul de producție pe 4 ani ai cincinalului. Ca urmare, numărul întreprinderilor din județul Hunedoara, care. în intîmpinarea Congresului al XI-lea al P.C.R., au realizat sarcinile pe 4 ani ai cincinalului, se ridică la 12. Pină la finele anului 1974 aceste colective fruntașe vor realiza o producție industrială suplimentară în valoare de peste 615 milioane lei.
ce put să producă, cu trei luni mai devreme, o jumătate din capacitatea filaturii de tip bumbac.ROMAN (Corespondentul „Scinteii". Ion Manea). — Datorită eforturilor conjugate ale constructorilor si beneficiarului, etapa I a primei instalații de laminat și tras la rece, realizată la întreprinderea de tevl din Roman, a început să producă în termenul «tabilit prin plan. '

— o unică deviză :

■ încheierea insă**  
mînțărilor în această 
decadă
■ Depozitarea neîn- 
tirziată a recoltei
Pentru fiecare colectiv 
muncitoresc, o ches
tiune de onoare :

■ Sarcinile de plan
— optim îndeplinite
■ Angajamentele în
trecerii — integral 
materializate*
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pot fi neîncrezători. Dar îmi a- mintesc că și acum 25 de ani, cînd am trecut la cooperativizarea a- griculturii, erau mulți neîncrezători, chiar aici, în Scornicești, inclusiv printre cei mai în vîrstă dintre dumneavoastră. Aceasta era de înțeles ; era un lucru nou, era încă greu să se înțeleagă ce va reprezenta cooperativizarea agriculturii. De ce să n-o spunem, mulți erau sub influența propagandei regimului burghezo-moșieresc, care — după cum știți și după cum știu cei mai bătrîni — prezentau comunismul și pe comuniști în culori nu prea bune. Cu toate acestea s-au găsit și în Scornicești, încă în 1949, anul începutului cooperativizării, un număr — nu prea mare, este adevărat — de țărani care au trecut la cooperativizare. E drept, nu a mers prea ușor ; mulți ani cooperativa nu a mers prea bine. Treptat, oamenii au căpătat însă încredere, s-au convins că politica partidului comunist este singura ce cores-
(Continuâre în pag. a III-a)

Prințul Henrik a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu călduroase urări de sănătate și fericire personală din partea Maiestății Sale Regale Margrethe a II-a a Danemarcei.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să
--------------------------------------------------------------- -

Marea întrecere

socialista

în cinstea

Congresului

La muncă bine organizată 
- rezultate exemplare

• întreprinderi cu planul pe patru ani 
ai cincinalului îndeplinit

INDUSTRIA JUDEȚULUI 
VASLUI• VASLUI (Corespondentul „Scinteii", Crăciun Lăluci). — Angajați plenar în marea întrecere socialistă în întimpi- narea Congresului al XI-lea al partidului, oamenii mpneii din județul ( Vaslui au înscris un succes de seamă in înfăptuirea angajamentelor asumate : îndeplinirea planului la producția globală industrială pe patru ani ai cincinalului. Ei s-au angajat ca în cinstea celui de-al XI-lea Congres să realizeze suplimentar o producție de 1 miliard lei.• Evidențele Direcției Județene de statistică Mureș arată că 20 întreprinderi industriale și unități economice mureșene au raportat îndeplinirea sarcinilor pe 4 ani ai cincinalului. Calculele atestă că industria județului a obținut, în perioada care a trecut din actualul cincinal, o producție suplimentară egală cu producția realizată in întregul an 1960.• SFtNTU-GHEORGHE (Corespondentul „Scinteii", TomfirI

• Produc la termen... și chiar mai devremeSUCEAVA (Corespondentul „Scinteii", Gheorghe Parascan). — în cronica marii întreceri socialiste pe care o desfășoară oamenii muncii suceveni în cinstea Congresului al XI-lea al partidului au fost consemnate, zilele acestea, noi si remarcabile fapte de muncă. In municipiul Suceava au intrat în producție fabrica de bere, precum și un. modern centru de calcul electronic. In același timp, la Gura Humorului a ln-
V- ____________  

transmită din partea sa Reginei Margrethe un cordial salut și cela mai bune urări.Cu acest prilej a avut loc • convorbire cu privire la relațiila bilaterale, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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AM INTRAT ÎN LUNA PREMERGĂTOARE CONGRESULUI
Pentru lucrătorii ogoarelor, pentru organizațiile de partid de la sate o unică deviză

ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR ÎN ACEASTĂ DECADĂ
DEPOZITAREA NEÎNTÎRZIATĂ A RECOLTEI

Unde era inginerul la prima ora a dimineții?Grăbirea semănatului și executarea unor lucrări de bună calitate Impun inginerilor agronomi să conducă direct, pe teren desfășurarea însămînțărilor. în mod deosebit te cere specialiștilor să țină seama de starea solului In ce privește aprovizionarea cu apă, cit și de celelalte elemente, care condiționează obținerea unor recolte mari la hectar.
Această cerință de mare însemnătate a fost bine înțeleasă și se respectă în județul VRANCEA, de pildă, unde au fost create condiții optime centru desfășurarea intr-un ritm accelerat a însămînțărilor. Din indicația biroului comitetului județean de partid, aceste lucrări se desfășoară direct sub îndrumarea si lui specialiștilor.Ancheta noastră referitoare dul cum lucrează specialiștii calizaț-o la cooperativele ; care fac parte din consiliul intercooperatist Panciu. împreună cu ing. Ion Giurgiulescu. directorul S.M.A. Panciu. am făcut un prim popas la marginea unei sole a coonerativei agricole Soveja. Inginerul-șef. Ion Gătej. traversa tarlaua în diagonală, onrindu-se din cînd în cînd pentru a controla adincimea stratului de sol afinat. Ne-a explicat că terenul fiind uscat, la arat au ieșit bolovani si de aceea a trebuit să se discuias- că de două ori. Constatînd că nu-1 suficient, a hotărît să se ' lucreze odată cu tăvălugul inelar și apoi din nou cu polidiscul „Supraveghez atent lucrările pentru ca semănatul să se tacă nuimai în teren bine pregătit. Nu dau ordin de lucru pină nu controlez amănunțit fiecare solă". Aflăm că la Soveja a fost semănată 61 la sută din suprafața planificată. Pe inginerul-șef Niță Vîlcu, de la Movilița, l-am întîlnit, de asemenea, lingă semănători. Tocmai terminase de verificat o semănătoare. „Am

contro-t la mo- am lo- agricole

semănat pînă acum 300 ha din cele 500 ha planificate și semănătorile s-au mai dereglat" — ne-a explicat el.Pe ogoarele cooperativei agricole din Panciu l-am intilnit pe inginerul șef al consiliului intercooperatist, tov. Grigore Săvescu. „încă din iulie, ne-a explicat el, specialiștii din unitățile care fac parte din cadrul consiliului, cu sprijinul laboratorului a- grochimic din Bacău, au stabilit un plan de fertilizare pe sole. Numai că nu s-au primit toate îngrășămintele chimice comandate. Cooperativei a- gricole din Panciu, din 225 tone i s-au livrat doar 100 tone. Am hotărît ca cele care pe solele iurile de mînd ca Excelsiortimpul iernii.Și la Fitlonești, Străoane. i-am întîlnit. pe .specialiști lind pe teren desfășurarea lucrărilor. •Ca urmare, pînă la 1 octombrie, în cooperativele agricole din județul Vrancea fuseseră semănate cu grîu și secară peste 16 600 hectare, respectiv 58 la sută din suprafața planificată. Și — fapt deosebit de important — se poate aprecia că în mare măsură lucrările sint de bună calitate tocmai pentru că mecanizatorii sint sprijiniți, controlați și îndrumați îndeaproape de specialiști.

au venit să fie administrate unde vor fi semănate so- grîu Caucaz și Aurora, ur- pentru soiurile Favorit și fertilizarea să se facă inRăcoasacontro

LA SEDIU, ANALIZA... DE CE SE PIERDE TIMPULȘi tn județul ALBA există preocupare pentru grăbirea lucrărilor, pentru rezolvarea operativă a problemelor care se ivesc. Pînă la 1 octombrie au fost însămințate în cooperativele agricole peste 8 300 ha cu grîu. 26 la sută din plan. Aici însă, apeheta noastră ne-a dezvăluit un alt aspect și anume cel al încercării de a cp( ”iWme agricol». r-la aparținînd cooperativei agrî- Sebeș era pra 9. dimineața și două semănători nu intraseră încă în brazdă.— Inginerul n-a fort pe aici — ne-a lămurit brigadierul Gheorgha

Dumitreasp. Vine precis mai tîrziu. Dar in fiecare seară ne intilnim și facem în birou planul de lucru pentru a doua zi.— Ce indicații v-a dat— Să lucrăm din plin.Este oare suficient 1 sar ca specialistul. încă ore ale zilei, să fie în
aseară ?Este nece- din primele cîmp ca să

nînd cooperativei agri- Pe Inginerul-șef al cooperativei agricole din Cilnic. 1-am găsit ia'se"’ diu privind pe fereastră. „M^rge' greu cu semănatul — ne sipune. Terenul este tare. Arăm cu două brăzdare la plug. iar mecanizatorii

sint nedisciplinați. îi trimiți într-o parte și se duc în altă parte. Se pierde mult timp. Am semănat 30 ha 330 ha prevăzute", dreptate ingine- de Dar pentru a se executa calitate trebuie adoptate de lucru adecvate. Cine stabilească acestea ? Ingi- Nu la sediu, ci in cîmp.
grîu din cele In parte, are rui-șef. Terenul resimte lipsa umiditate, lucrări de tehnologii trebuie să nerul-șef. __________ _ „ „ ____în comuna Gîrbova de Sebeș am în- tilnit o situație deosebită. Cei trei ingineri agronomi din cooperativele agricole de pe raza comunei fuseseră chemați la consiliul popular pentru a aduce niște date. O jumătate de zi pierdută pentru cei trei ingineri acum, in plină cînd lucrările se o zi la alta, esteDesigur, aceste din teren nu le în județul Alba, a specialiștilor din unitățile agricole muncesc cu sirguință, fiind zilnic în cîmp. Este însă de datoria direcției agricole județene să urmărească în permanență ca, în fiecare unitate, specialiștii să-și facă pe deplin datoria, urmărind direct in cirap desfășurarea lucrărilor. ■

campanie, aglomerează de la un lux cîteva putem marea
nepermis I constatări generaliza, majoritate

lori NISTOÎÎ
Sîefan DIM CA
corespondenții „Scinteii'

Exemplele bune trebuie nu 
numai aplaudate, ci și urmate• în mal puțin de 7. zile, cooperatorii din Rocșoreni, județul Mehedinți, au Încheiat semănatul griului pe Întreaga suprafață planificată de 300 hectare. S-au însămînțat totodată încă 140 hectare cu orz și secară masă verde. De la inceperea însămînțărilor, cooperatorii și mecanizatorii au realizat zilnic viteza de lucru stabilită. La a- ceasta au concurat buna organizare a muncii, folosirea la întreaga capacitate a tractoarelor și mașinilor, a fiecărei ora bune de lucru în cîmp.• în săptămină trecută, declarată „săptămină record pentru strînsul recoltelor", aproape 21 000 de elevi din licee și școlile generale din județul Teleorman au venit în sprijinul lucrătorilor de pe ogoare. Ei au contribuit la recoltarea a peste 26 000 tone roșii, fasole verde, ardei, porumb, floarea- soarelui, sfeclă da zahăr, cartofi. bumbac și struguri. Ajutorul lor s-a concretizat, de a- semenea. in încărcarea și transportarea a 390 tone porumb, sortarea a 397 tone legume, de- pănușarea a 195 tone porumb și

I

Carul e mare, dar nici buturuga nu e mica• în județul Suceava, recoltarea cartofilor este avansată. Așa cum se arăta intr-un articol publicat nu de mult în „Scinteia", această acțiune a fost bine organizată. Cu totul altfel stau lucrurile t în ce privește sortarea, depozitarea și livrarea cartofilor. între cantitatea recoltată și cea livrată la fondul de stat există un decalaj de aproape 40 la sută care, exprimat cantitativ, inseamnă circa 100 000 tone de cartofi strînși în grămezi sub cerul liber.O cauză principală a acestui decalaj o constituie, desigur, organizarea necorespunzătoare a muncii din unele cooperative agricole. Consiliile de conducere respective au neglijat sortatul și livrările la fondul de stat. Așa este, bunăoară, cazul eoeperati- ... velor agricole din Bunești, Liteni- Fălțiceni. Schela, Baineț, Botoșana, Serbănești, Costina, Fălticeni, Plo- peni, Pleșești și Dărmănești care, într-o perioadă de recoltare de mai bine de 20 de zile, nu au livrat la

fondul de stat decît cantități mici de cartofi.La cooperativa agricolă din Fălticeni, de exemplu, din discuția avută cu contabilul-șef loan Bălașa rezulta că membrii consiliului de con-
goanele de marfă in unele sstafii. Toate acestea duc la blocarea rampelor de încărcare, la redistribuirea mijloacelor de transport 6pre alte centre de preluare, operații inutile de descărcare a cartofilor pe rampe.

Măsuri necesare pentru urgentarea sortării 
și transportării cartofilor în județul Suceavaducere au hotărît ca pentru sortatul și livratul cartofilor să se afecteze doar o singură zi pe săptămină, ur- mind ca după terminarea recoltatului să se lucreze exclusiv numai la aceste operații. Or, la capacitatea de transport a cooperativei, aceasta ar însemna prelungirea livrărilor pînă după data de 1 noiembrie.Restanțele resc insă și în preluarea determinate, defectuos în

mari Ia livrări se dato- defecțiunilor existenta cartofilor, neajunsuri In principal, de modul cara sint asigurate va-

reîncărcarea lor apoi din grămezi în vagoane. Cu cîțiva ani în urmă, în halta C.F.R. Arghira s-a construit o rampă modernă, destinată exclusiv cartofilor. Zilnic ar urma să se Încarce aici circa 1 000 tone. I.L.F. Suceava, a dotaț rampa cu 6 buncăr» cuplate la , tot atitea elevataar.e Ia qAre pot băscula, concomitent, ” 12 autovehicule. Durata de descărcare și încărcare direct In vagon este de maximum o jumătate de oră de fiecare mijloc de transport. Din lipsă de vagoane, acestea funcționează,
u>- h
«I

potrivit scopului penlru» cara au fost, construite, doar cu 40 la sută din capacitatea de lucru. Lipsind vagoanele, instalația a fost folosită la înălțarea stivelor de carțofi pe rampă.Cu acuitate se ridică și problema respectării vitezei de circulație a vagoanelor spre locurile de destinație. Din sondajele făcute rezultă că sint încă situații în care acestea depășesc mult timpul admis. Dăm doar exemplele vagoanelor nr. 515369595766, 215214703120, plecate din stația Arghi- ra pe data de 13 septembrie și care nu au ajuns in București nici pe data de 20 septembrie. Aceeași soartă au avut-o și cele două vagoane expediate din stația Dărmănești spre Baia Mare, pe data de 10 septembrie. Iată de ce se așteaptă din partea Departamentului Căilor Ferate măsuri operative in aceste di- recții. Sirit sarcini de stringentă actualitate. a căror rezolvare nu poate •uferi nici o amînare.
Iosif POP

eliberarea a peste 27 ha teren agricol.• La 1 octombrie, unitățile agricole cooperatiste și de stat din Dolj au terminat de insă- mînțat orzul, cultură ce ocupă 21 600 hectare. De asemenea, s-a încheiat strîngerea recoltei de floarea-soarelui de pe cele aproape 32 000 hectare cultivate cu această plantă. în ultimele zile, ritmul de lucru în unitățile agricole din județul Dolj a crescut cu peste 30 la sută. Ca urmare, pînă în prezent au fost recoltate culturile de toamnă de pe mai mult de 80 000 hectare.• Cooperativele agricole din județul Neamț au însămînțat 29 la sută din suprafețele prevăzute aSint unele cooperative în care viteza de lucru la semănat a fast depășită din primele zile. Aceste rezultate se datoresc, în mare parte, pregătirii din vreme a terenului. La Bărgăoani. de pildă, se lucrează cu un e- vana de aproape 100 ha la pregătirea terenului. Ca urmare, înainte de 10 octombrie se va încheia insămințarea griului pe toate cele 350 ha planificate. Tot așa se muncește și la Gru- măzești, Buruienești, Dochia, Izvoarele, Gherăești, Gigoești, Țibucani ș.a., unde pînă acum griul a fost însămînțat pe a- proape jumătate din suprafețele prevăzute. în alte unități, cum ar fi cele din Zănești; Bănău- ’șeștf, Români, ' Drăgărfeștf etc.însămînțatusl griului a început tîrziu și nu s-au realizat decît suprafețe minime. O primă cauză constă în lipsa terenului pregătit, cu toate că marea majoritate a suprafețelor destinate acestei culturi sfint eliberate. Nu se poate lucra și aici ca in unitățile fruntașe 7• Pentru buna desfășurare e însămînțărilor, în județul Satu- Mare sint unele probleme ca- re-și așteaptă rezolvarea. Spre exemplu, se impune urgentarea reparării celor două tractoare S.M. 400 pentru arat în pantă, cane stau de două luni la centrul de reparații Odoreu ; ele eint așteptate de unitățile din raza consiliului Tășnad. Cooperativele agricole din consiliul lntercoopenatist întîm-pină greutăți la selectarea semințelor, întrunit singurul selector de la C.A.P. Babța este insuficient

s-e cultiva cu grîu.

Pentru fiecare colectiv muncitoresc/ o chestiune de onoare:

SARCINILE DE PLAN - OPTIM ÎNDEPLINITE
ANGAJAMENTELE ÎNTRECERII - INTEGRAL MATERIALIZATE

La întreprinderea de mecanică fină din București:

„AU REALIZĂRI EXCELENTE TOCMAI PENTRU
CĂ SÎNT MEREU NEMULȚUMIȚI DE ELE

S-AU ANGAJAT PENTRU ANUL 1974: ...Șl AU REALIZAT ÎN 9 LUNI i

La producția-marfă — o producție supli
mentară de 7,2 milioane lei.
La export — depășirea sarcinilor de 
plan cu 5 la sută.
Beneficii peste plan — 2,5 milioane lei. 
Productivitatea muncii pe un lucrător 
— depășirea prevederilor cu 1 700 lei.

O producție-marfă suplimentara in va
loare de peste 28 milioane iei.
La export — sarcinile de plan au fost 
depășite cu 15 la sută.
Beneficii peste plan de circa 17 milioane 
hi. /
Productivitatea muncii pe un lucrător 
prevederile au fost depășite cu 1 300 lei

Secretarul comitetului de partid al întreprinderii de mecanică fină din Capitală, ing. Petre Dobrescu, ne prezenta datele de mai sus. O primă impresie prinde contur : colectivul întreprinderii a muncit excelent ! împărtășim secretarului de partid această impresie. Replica sa surprinde :— Putem spune că angajamentul asumat, Ia începutul anului, de către colectivul nostru In cinstea Congresului al XI-lea al P.C.R. In linii mari s-a înfăptuit. La unele obiective am înregistrat sporuri spectaculoase față de angajament. Totuși, nu aș împărtăși intru totul concluzia dumneavoastră. Aș califica rezultatele de pînă acum ca bune, și nu excelente.Aceasta, pentru că rezervele Interne ’n-au fost ........... *"nivelul maxim
— Concret ?— Tn primul rind, folosirea mai bună

laposibilităților.valorificate 
al am în vedere ____ _____  a timpului de lucru, lntrucît Indicele de utilizare a acestuia este în prezent de numai 95 la sută, tn al doilea rind, folosim încă într-o măsură destul de mare materiale supradimensionate și ca atare 15—20 la sută din cantitatea de materiale cu care ne aprovizionăm se irosește. în al treilea rlnd, în întreprindere mai șint multe de făcut, pe linia or- k_________—__________

ganizțjrii producției în flux tehnologic.în ce privește îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului de lucru, aceasta constituie o direcție principală de acțiune a organizațiilor de partid, sindicat și tineret. Intensificăm munca politico-edu- cativă la fața locului, acolo unde intervin abateri de la disciplina de producție. Pentru folosirea mai judicioasă a resurselor de materii prime și materiale vom trece de urgență la corelarea mai rațională a planului de aprovizionare teh- nico-materială cu planul de producție șl, cu sprijinul centralei Industriale și al Întreprinderilor importatoare, această problemă va fi rezolvată cit mai curind posibil. O- dată cu darea tn funcțiune a unor noi capacități de producție — termenele nu sint prea Îndepărtate — se vor soluționa în mare măsură și problemele de organizare a producției in flux tehnologic.
— Ce experiențe sau iniția

tive deosebite s-au afirmat în 
colectivul întreprinderii ?— Extinderea deservirii mai multor mașini de către un singur lucrător — a fost una din cele mai eficiente acțiuni din acest an. Pentru aceasta s-au luat o serie de

măsuri organizatorice privind amplasarea mașinilor, dotarea secțiilor și atelierelor, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație. Policalificarea lucrătorilor este o altă experiență pozitivă care merită reținută. în acest an, de pildă, peste 30 de muncitori — în general, cu studii medii — si-au însușit a doua meserie, în acest fel avînd de ciștigat întreprinderea și fiecare dintre ei. De altfel, aceasta a constituit una din condițiile de bază pentru extinderea deservirii mai multor mașini de către un singur lucrător. Dintre Inițiative aș mai a- mlnti pe aceea a colectivului atelierului de montaj aparate speciale, care a proiectat șl executat, cu forțe proprii, un dispozitiv de rodat releele de timp : dacă înainte rodarea releelor se făcea bucată cu bucată, acum se rodează 6 bucăți simultan, la aceeași mașină și cu același consum de energie electrică. Asemenea exemple sint numeroase In Întreprindere — iarre, na ne azi
lipsa spiritului de automulțuml- aprecierea realistă că fntotdeau- puteam și putem face mai mult dă încredere că succesele de vor fi dezvoltate in continuare.

Convorbire realizata de
Iile ȘTEFAN

RĂSPUNSUL MINISTERULUI INDUSTRIEI METALURGICE LA ARTICOLUL

DACĂ DIN ȘTIVA DE DOSARE S-AR FI RIDICAT ZIDURILE FABRICIIi...“

S-a adoptat planul 
pentru accelerarea

In „Scinteia" nr. 9 987, din tombrie a.c., intr-un articol „____cat sub titlul : „Dacă din stiva de dosare s-ar fi ridicat zidurile fabricii..." au fost criticate stările de lucruri de pe șantierul viitoarei Fabrici de produse refractare Pleașa — Prahova. însemnate rămîneri in urmă la execuția tuturor obiectivelor întreprinderii aflate în construcție, un ritm lent de lucru, pe de o parte, iar pe de altă parte, corespondență birocratică voluminoasă, grafice și programe de măsuri nerealizate sau nefinalizate, slabă cooperare între constructor, beneficiar și centrala din care face parte — iată stadiul în care se află dezvoltarea Fabricii de produse refractare Pleașa. Perspectivele punerii în funcțiune ? Trimestrele I—III din 1975, cu intirzleri de pină la un an față de termenele stabilite inițial. Care este punctul de vedere al Ministerului Industriei Metalurgice, titularul investiției, tn legătură cu această situație ?— Ceea ce trebuie subliniat din capul locului este că termenele la care constructorul promite că fabrica va începe să producă nu pot fi acceptate — ne-a răspuns ing. Ion Potocoanu, director general In Ministerul Industriei Metalurgice, în strinsă conlucrare cu Comitetul Județean de partid Prahova, ministerul nostru a stabilit o serie de măsuri practice, terme, a căror aplicare imediată este urmărită cu maximă rigurozitate, cu întreaga răspundere.Am reținut intre aceste măsuri : se va mări numărul de dulgheri — prin detașarea lor de la întreprinderea de construcții și montaje metalurgice Tirgoviște la Pleașa, cit și printr-un ajutor mai amplu din partea unor unități pra-

1 oc- publi- hovene ; Vor fi întărite efectivele de lăcătuși pe șantier, asigurlndu-se astfel un ritm alert de montaj al utilajelor, pe un front larg ; la stația de preparare și la alte obiective, cele mai întirziate, se va organiza lucrul și duminica ; de asemenea, se va avea in vedere folosirea completă a fiecărei zile de muncă, lichidlndu-se „capetele"
• In ceasul al... 13-lea pe 
șantierul Fabricii de pro
duse refractare Pleașa- 
Prahova • Cadre de con
ducere ale ministerului de
semnate pentru urmărirea 
investiției • O precizare, 

totuși, imprecisă

mai puțin productive, ale începutului și sfirșitului de săptămină. Totodată, echipe constituite de către beneficiar vor participa efectiv la montaj. Alte măsuri de urgență privesc repartizarea pe șantier a unei macarale de 60 tone, In vederea creșterii ritmului de muncă la operațiunile de montaj și asigurarea unui număr suplimentar de agregate (pompe) pentru turnarea betonului — toate acestea fiind prevăzute să sosească pe șantier în următoarele zile. Lucrătorii din conducerea întreprinderii constructoare din Tirgoviște vor fi detașați la Pleașa pînă la punerea în funcțiune a fabricii, garantind o îndrumare calificată a lucrărilor de construcții-montaj, rezolvarea „din mers" a tuturor problemelor

de măsuri
lucrărilor

ce pot apărea pe parcurs. întreaga această acțiune este condusă de factori de răspundere din Ministerul Industriei Metalurgice, in vederea unui ridicat grad de operativitate, de eficiență.— Consemnind măsurile prezentate, cînd vor intra, totuși, in funcțiune noile capacități ?— în momentul de față se elaborează programe-grafice extrem de amănunțite, pentru fiecare lucrare și pentru fiecare obiectiv al viitoarelor capacități, urmărindu-se fructificarea oricărei posibilități prin care termenul de punere în funcțiune a acestora poate fi adus mai aproape. în clipa în care aceste programe vor fi gata, adică in următoarele zile, vom putea stabili cu precizie data cind noile obiective vor începe să producă. Faptul că de aceste obiective răspund in mod nemijlocit un adjunct al ministrului și un director general din ministerul nostru cred că evidențiază atenția și fermitatea cu care privim grăbirea punerii in funcțiune a acestei noi întreprinderi.Reiese, deci, că redacția ziarului rămine in așteptarea comunicării termenelor definitive pe care le va preciza ministerul și pe care le vom aduce imediat Ia cunoștință. în ce privește măsurile enunțate, acestea sint, fără îndoială, pozitive, chiar dacă ele se iau in al... 13-lea ceas. Esențial este insă acum ca intensitatea cu care s-a pornit la această acțiune de redresare să as mențină și chiar să sporească. Produsele refractare care se vor fabrica la Pleașa sint absolut necesare e- conomiei naționale și nici un efort nu este prea mare pentru ca noile capacități să inceapă să producă tn cel mai scurt timp posibil.
Dan MATEESCU J
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™ de LUCRmovflMiui n» on
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)punde pe deplin intereselor națiunii noastre socialiste, poate asigura bunăstarea și fericirea poporului, independența și suveranitatea patriei, un loc demn României In rîndul națiunilor lumii. (Aplauze 
puternice).Cei mai în vîrstă de aici — să nu spun mai bătrîni — știu că înainte de război, și chiar apoi, pînă prin 1950—1955, dacă se obțineau 1 000 de kg de porumb la hectar, aceasta era socotită o producție bună. Recolta de 6 500 kg la hectar obținută în acest an este de 6 ori mai mare. Dacă am propune ca în următorii 10—15 ani să obțineți de 6 ori mai mult, ar însemna să ajungem la 30—36 000 kg pe hectar. Să nu credeți că prin 1990—2000 nu vom ajunge la a- ceasta! Seva ajunge la această producție în România, ca, de altfel, și pe plan mondial. Dacă am reușit să sporim într-o perioadă de circa 15 ani de 6—7 ori producția, fără îndoială că vom reuși în următorii ani — cu tehnica și știința modernă, prin aplicarea îngrășămintelor ți executarea lucrărilor de mecanizare și chimizare — să obținem producții și mai mari. De aceea, am încredere că se va realiza aceasta nu numai de către cooperatorii din Scornicești — pentru că, după cum se spune în România, ,,cu o floare nu se face primăvară" — ci de către întreaga țărănime. Numai cu o asemenea producție pe 50 de hectare n-am putea construi societatea socialistă multilateral dezvoltată și comunismul în România. Sperăm însă că o astfel de floare va vesti primăvara care va duce la înflorirea unei agriculturi noi, comuniste în România. (Aplauze puternice). De altfel, producția de aici nu este unică în România. Dacă ar fi așa, ar fi într-adevăr numai o floare •— și ar fi rău. Producția noastră agricolă asigură aprovizionarea corespunzătoare a populației, precum și nevoile generale ale economiei.Am văzut șl alte realizări în Scornicești care nu sînt unice. Pe lîngă realizările din agricultură, 
am constatat rezultate bune și In dezvoltarea învățămîntului. Există aici un liceu ; este adevărat, profilul său nu corespunde pe deplin specificului comunei. Sperăm însă că va fi reorganizat, devenind 
un liceu agricol-industrial, menit 
să pregătească cadrele necesare unei agriculturi moderne, științifice — în care mecanizarea, chimizarea, biologia modernă au un 

rol hotărîtor. Rezultatele în în- vățămînt își au rolul lor în dezvoltarea agriculturii, dar, trebuie să spun, învățămîntul poate avea un cuvînt mai important în realizarea producțiilor de 15—20 000 kg de porumb la ha, de 6—8 000 kg de grîu la ha ș.a.m.d. Trebuie să ne preocupăm ca învățămîntul să țină seama și să se reorganizeze în concordanță cu necesitățile dezvoltării moderne a societății noastre, cu cerințele bunei organizări a muncii — care constituie factorul hotărîtor al progresului oricărei societăți, deci și al societății noastre socialiste, al făuririi comunismului în România. (Aplauze puternice).Am constatat cu multă bucurie că ați început să dați un aspect orășenesc, urban comunei. Desigur, provenind din această comună, acest lucru constituie o deosebită satisfacție pentru mine. Este un început bun. Am discutat astăzi ca dezvoltarea viitoare a comunei să se facă într-un spirit cît mai economic, evitîndu-se tendințele de grandomanie. Dacă, de exemplu, pe această șosea au circulat zeci de generații, sute și sute de ani, o mai pot folosi încă cî- teva generații. Nu trebuie să aruncăm banii pe o nouă șosea, stri- cînd și pămîntul. Aceasta face parte din buna chibzuință, din spiritul gospodăresc. Am discutat ca șoseaua pe care au umblat moșii și strămoșii să rămînă în continuare șoseaua principală. Chiar din punct de vedere simbolic nu trebuie s-o părăsim niciodată. Pe căile pe care au mers strămoșii noștri — ale independenței și suveranității — trebuie să mergem întotdeauna. (Aplauze, 
urale).Socialismul și comunismul nu se pot construi decît ținînd seama de tradițiile și specificul fiecărui popor ; în fiecare localitate și comună în parte să nu uităm specificul și tradițiile, să le cultivăm și să le ridicăm la un nivel superior. Să avem permanent în vedere că putem obține rezultate bune nu prin grandomanie și risipă, ci printr-o bună gospodărire, prin chibzuință. Mijloacele de care dispunem la un moment dat să le folosim la maximum spre a ridica mai rapid nivelul de dezvoltare al fiecărei localități, al țării și, pe a- ceastă bază, bunăstarea și fericirea întregului popor. (Aplauze puter
nice). •Mie,< ca să vă spun drept, mi-ar 
fi și greu ca, venind în Scornicești, să mă duc la casa unde m-am născut și unde am locuit mergînd 

pe alt drum decît pe acela pe care mergeam în fiecare zi, de trei sau patru ori, de la școală pînă acasă. De'ce să construim altă șosea cînd cea existentă este destul de bună, satisface necesitățile ? Spun aceasta nu numai pentru Scornicești, ci în general pentru localitățile noastre. Să judecăm cu spirit gospodăresc, să nu facem lucruri inutile ! Să nu considerăm că ne dovedim mai deștepți schimbînd cu orice preț ceea ce există de veacuri ! Să modernizăm și să ridicăm pe o treaptă superioară ceea ce au construit strămoșii și părinții noștri I (Vii aplauze).Desigur, casele noi pe care le-am văzut astăzi sînt frumoase, dar pot fi și mai frumoase. Aș recomanda arhitecților, cît și fiecăruia dintre voi să asigurați ca fiecare casă să poarte specificul localității, al județului. Să nu renunțăm la lucrurile care înfrumusețează și dau specific unui județ sau localități. Socialismul și comunismul nu sînt ceea ce spuneau și mai spun încă — desigur, tot mai puțini — dușmanii : uniformizare. Dimpotrivă, comunismul înseamnă înfrumusețarea vieții omului, îmbunătățirea condițiilor de trai, de muncă, învățătură și cultură, folosind în acest scop și tradițiile, tot ceea ce 
a creat mai bun de-a lungul secolelor și mileniilor omenirea. Ceea ce a creat valoros poporul nostru timp de peste 2 000 de ani trebuie să stea la baza socialismului și comunismului în România 1 (Aplauze 
puternice, urale).Văd aici foarte mulți tineri. în general, poporul nostru se caracterizează prin tinerețe, atît din punct de vedere fiziologic, cit și al gîndirii. Așa a fost el întotdeauna. Aș dori să mă adresez tineretului, să-l îndemn să înțeleagă că trebuie să facă totul pentru a învăța, pentru a se pregăti, punînd în slujba socialismului și comunismului tot elanul și entuziasmul lor. Mulți din părinții și strămoșii voștri și-au dat viața pentru ca națiunea noastră să existe și să se dezvolte pe acest pămînt. De-a lungul secolelor nici o furtună, nici o năvălire străină nu au înfrînt spiritul de dreptate, de independență al poporului nostru. Voi trăiți în alte timpuri, dar nu uitați că aveți datoria să duceți mai departe ceea ce au făurit strămoșii și părinții voștri. Veți putea face aceasta dacă vă veți iubi patria, poporul, dacă veți înfăptui politica Partidului Comunist Român — politică de înflorire a națiunii noastre — dacă veți munci spre a ridica națiunea noastră pe culmi tot mai 

înalte de civilizație și progres ! 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").Nu doresc să mă refer acum la problemele internaționale. Am vorbit despre ele la 23 August; voi vorbi la Congresul partidului despre felul în care se înfăptuiește politica noastră internațională. Viața demonstrează pe deplin justețea hotărîrilor și orientărilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale. Politica externă a României, de prietenie cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială, se dovedește justă, corespunde actualelor condiții internaționale. Ea a adus poporului român mulți prieteni pe toate meridianele globului. (Aplauze puternice).Vom discuta la Congres Programul și Directivele cu privire la dezvoltarea viitoare a țării. întregului nostru popor îi revin sarcini mari. Tot ceea ce am realizat pînă acum demonstrează că stă în puterea noastră să realizăm programul de viitor. Avem deplina garanție că, în condiții de pace, vom înfăptui tot ceea ce ne propunem pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea victorioasă a României spre comunism. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").Sînt fiu al poporului meu și întreaga mea muncă, gîndire și viață le închin poporului. Dar nu uit că m-am născut pe aceste meleaguri și aș dori ca locuitorii acestor ținuturi să nu fie printre ultimii, ci printre fruntașii în muncă. Alături de întregul popor, ei să aducă o contribuție tot mai însemnată la înfăptuirea Programului Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice).Cu aceste cuvinte, doresc, încă 
o dată, să vă urez tuturor succes în munca pentru creșterea producției agricole, pentru dezvoltarea și transformarea comunei într-o localitate orășenească modernă —ț la fel ca alte sute și mii de localități djn România — pentru progresul și bunăstarea întregului nostru popor. (Aplauze puternice, pre
lungite).Vă doresc multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze pu
ternice ; urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.". Cei pre- 
zenți la adunare ovaționează înde
lung pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Secretarul general al partidului «-a oprit in repetate rindurl In lanurile de porumb ale cooperativei agricole 
din Scornicești

Pe tarlalele cultivate cu efeclâ de zahâr ale cooperatorilor din Izblcenl

La ScorniceștiSecretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat miercuri o vizită de lucru în comune și cooperative agricole de producție din județul Olt.în această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. ‘al P.C.R., și Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor.înscrisă în cadrul general al numeroaselor întîlniri ale secretarului general al partidului cu oamenii muncii, al intensei activități politi- co-sociale ce caracterizează perioada din ajunul Congresului al XI-lea al P.C.R., această vizită de lucru a fost consacrată examinării unor probleme majbre, de interes actual șl de largă perspectivă, ale dezvoltării agriculturii noastre socialiste, ale ridicării vieții satului românesc la un tot mai înalt grad de civilizație și progres socialist.Vizita de lucru a început în comuna Scornicești. așezare vestită în Întreaga tară prin hărnicia și priceperea oamenilor săi. prin rezultate deosebite obținute în ultimii ani atit în dezvoltarea producției agrozootehnice, cît și în creșterea nivelului de trai material și spiritual al locuitorilor săi.La aterizarea elicopterului prezidențial. primul secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R. și președinte al consiliului popular județean, Constantin Sandu, președintele cooperativei agricole de producție, Vasile Bărbulescu, au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu emoționante cuvinte de bun venit.Se aflau aici, alături de cei din Scornicești, țărani din Prisaca, Valea Mare, Oborul. Tătulești și alte sate din Împrejurimi. Dintre ei s-a desprins bătrînul cooperator Florea Oanța, care, în>timpinîndu-l pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu tradiționala pline și sare, a adresat conducătorului tării cuvintele : „Bine ați venit pe meleagurile natale I Să trăiți In veci, să fiți fericit !“. Apoi, doi copii — Mariana Șerbă- nescu și Emil Iliescu — au dăruit tovarășului Nicolae Ceaușescu florile recunoștinței celei mai fierbinți, pentru minunata lor copilărie — luminoasă „ca florile în fereastră" — cum spunea unul din ei, îmbujorat de .emoție.După aceste clipe de sărbătoare populară, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a Îndreptat spre noul cartier de locuințe din Scornicești, o concretă anticipare a viitorului centru rural de tip urban.Vlzitlnd noul cartier, care, în final, va număra peste 100 de apartamente, tovarășul Nicolae Ceaușescu Mte intîmpinat cu dragoste de ță

ranii cooperatori care îl Invită cu inima deschisă, cu nespusă bucurie să le calce pragul.Secretarul general al partidului vizitează mai întîi apartamentul țăranului cooperator Dumitru Florea, care dispune, pentru cei opt membri ai familiei sale, de cinci camere, două băi, bucătărie, cămară și pivniță.— Ei, cum stați acuta ? Sînt mai bune condițiile de locuit ca pînă acum ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Foarte buna — răspunde proprietarul apartamentului. Nu mai stăm ca Înainte, toți intr-o singură cameră, și avem tot ce ne trebuie ca să trăim ca la oraș. Vă mulțumim din suflet pentru condițiile de viață create — li răspunde Dumitru Florea.Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează apoi apartamentul lui Ion Voi- ca, fiind întîmpinat cu aceeași dragoste și stimă de familia acestuia. „Să trăiți, tovarășe secretar general. Bine ați venit sănătos în casa noastră", îi urează proprietarul locuinței.Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu discută despre tipurile de apartamente care trebuie realizate în zonele rurale, necesitatea folosirii cit mai judicioase a spațiului de locuit. „Vă urez multă sănătate și fericire", spune in încheiere secretarul generai al partidului.Aceeași bucurie o resimtă și familia cooperatorului Ion Necă, Acesta 11 invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze apartamentul, mobilat recent cu mult gust, cu fantezie.în fața schiței de sistematizare a comunei, prezentată apoi de Ion Bă- iașu, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Olt — care prevede noi construcții de locuințe, precum și un modern spital cu 200 de'- paturi și o viitoare creșă — tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că este foarte important ca locuințele să păstreze elementele de arhitectură tradiționale, atît de frumoase în a- ceastă zonă, care să le individualizeze și, în același timp, să păstreze stilul și decorația populară. în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că în toate zonele rurale esțe important să se respecte stilul local. Interesîndu-se de eficiența construcțiilor, secretarul general al partidului a indicat să se folosească cît mai judicios mijloacele locale, să fie utilizate materiale de construcții din cele mai ieftine.Discuția se axează apoi pe problema asigurării de locuințe intelectualității satului — cadrelor de medici, profesori, Învățători și ingineri, care au un mare rol în evoluția viitoare a așezărilor rurale. .— Cum stați cu densitatea populației 7 — întreabă apoi secretarul general. La răspunsul gazdelor, tova

rășul Nicolae Ceaușescu arată că viitoarele construcții trebuie să se facă pe actuala vatră a satului, evitîn- du-se scoaterea din circuitul agricol a terenurilor fertile, fapt care va conduce, in același timp, la obținerea unui procent mai ridicat de densitate. Acest lucru, valabil pentru toate așezările rurale, a fost subliniat din nou de secretarul general al partidului în discuția cu organele locale, cu cetățenii prezenți pici în număr mare.— Trebuie să gospodărim mai bine terenurile agricole, relevă secretarul general. Nu putem depăși 150 metri pătrați, suprafață construită împreună cu perimetrul curții de fiecare familie.— Este bine așa, mai ales că avem și loturi personale, spune țăranul cooperator Ion Necă.— Cu mai multă grijă față de gospodărirea suprafeței agricole vom avea mai mult pămînt pentru recolte — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu în aprobarea tuturor celor de față.Secretarul general al partidului a consacrat apoi cîteva ore examinării, la fața locului, a stadiului actual al dezvoltării agriculturii în cooperativa agricolă de producție, in special in cultura porumbului, prin 

Vizltind laboratorul liceului din Scornicești

prisma activității, rezultatelor șl preocupărilor acesteia, fiind abordate probleme de deosebită însemnătate pentru drumul viitor al agriculturii.Pentru început, s-a vizitat silozul de depozitare a recoltei. Culesul încă nu s-a încheiat, dar, după aprecierile făcute, recolta de porumb este bună, deși condițiile din acest an au fost nefavorabile.— Ce recolte veți avea, ce cantități de ploi au căzut in această vară, cît pămînt ați irigat 7 — întreabă secretarul general al partidului.— După socotelile noastre, răspunde președintele cooperativei, putem obține peste 6 500 kg de porumb boabe în medie de pe cele 765 hectare cultivate pe terenuri podzolice neirigate. N-a mai plouat din iulie pe la noi, dar am lucrat temeinic pămintul, astfel Incit vom depăși angajamentele luate.— Deci se pot obține și în condiții de secetă producții bune, dacă aplicăm măsurile corespunzătoare ! — remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vizita continuă apoi la cîmp. In drum, secretarul general al partidului observă o turmă de oi, se inte

resează de rasa lor, de producția de carne și lină.— Specialiștii să studieze ce rase sînt potrivite pentru condițiile de aici. Cred că in cîțiva ani putem avea numai oi de la 100 kg în sus, apreciază tovarășul Nicolae Ceaușescu.Secretarul general al partidului s-a oprit în repetate rînduri in lanurile de porumb, s-a interesat de producțiile obținute, de îngrășămin- tele aplicate, de soiurile introduse în cultură. Aflind că pe una din tarlale porumbul este a doua cultură a anului, după culegerea secarei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat în mod deosebit această inițiativă : Foarte bine, în felul acesta dublați practic suprafața 1Pe loturile experimentale ale cooperativei s-a zăbovit timp îndelungat. Observînd că aproape pe fiecare tulpină au legat cite doi știu- leți. tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a adresat deopotrivă conducătorilor ministerului, cît si celor ai cooperativei. cu recomandări care vizează nu numai unitatea respectivă, ele înscriindu-se ca orientări de viitor pentru întreaga noastră agricultură.începînd de anul viitor — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — să 

aveți loturi numai din acest sol. Ex- tindeți acest lot. cu știuleți dubli, pa 50 de hectare. Selectați pentru sâ- mință numai porumbul care a legat doi știuleți și pe acesta să-1 introduceți în cultură. Veți avea astfel peste 600 grame de porumb la fiecare tulpină, iar la hectar se pot obține 15 000—20 000 kilograme. Să colaborați in acest sens cu'institutul de cercetări, veți învăța unii de la alții, reciproc. De altfel, cea mai bună cercetare științifică este a- ceasta. adaugă secretarul general al partidului, arătînd cu satisfacție spre șirurile de porumb, fiecare cu cite doi știuleți mari, de circa 400 grame, cu bobul puternic și mare.Recomandările făcute cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, notate cu deosebită atenție de cei prezenți, au fost primite cu deosebită satisfacție, cu angajamentul de a face totul pentru consolidarea și extinderea experienței căpătate, astfel incit sarcina trasată de a obține, pe un lot mai mare, o producție de 15 000—20 000 kg știuleți de porumb la hectar să fie îndeplinită încă in anul viitor.O altă temă de maximă importanță pentru dezvoltarea producției a- gricole și, implicit, pentru progresul general al satului, abordată în cadrul discuției tovarășului Nicolae Ceaușescu cu organele locale și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Anelor a constituit-o irigarea culturilor.Vizitînd barajul Iacului de acumulare de pe rîul Plapcea Mică — ridicat aici în ultimul an, într-o zonă unde cadrul natural permite îndiguirea și folosirea apelor pentru irigații — tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de caracteristicile a- cestei lucrări, de eficiența sa economică pentru agricultură. Se arată, în acest sens, că barajul, avind o bază de 60 metri și un coronament de 5 metri, a fost construit din pietriș și pămînt, oferind astfel posibilitatea de a forma un lac de acumulare cu capacitatea de 1—4 milioane metri cubi apă. El va permite irigarea a peste 1 000 hectare pă- mint arabil, ceea ce va înlătura consecințele pe care le-ar putea avea verile mai sărace in ploi. în acest cadru al analizei, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că trebuie regularizat întregul fir al apei — așa cum se face în prezent în zona comunei — iar malurile să fie ridicate în ta- luz. Pentru a se recupera pămintul pierdut prin formărea lacului de a- cumulare, a spus secretarul general al partidului, pe aceste taluzuri veți putea cultiva legume, pomi fructi - feri, sfeclă sau cartofi. Vă veți spori in felul acesta suprafețele de producție și veți obține rezultate bune și la alte culturi.în continuare se arată că este necesară crearea din loc în loc a unei salbe de lacuri de acumulare, atît la Scornicești, cît și în alte părți din județ, cu ajutorul cărora să fie irigat# o mare suprafață agricolă. „Să 

avem irigații pe tot platoul de aici, precum și în zona Boianu, unde terenurile permit o cultură intensivă a porumbului" — cere secretarul general al partidului. în acest sens, tovarășul Nicolae, Ceaușescu indică Ministerului Agriculturii să sprijin» construirea de conducte de aducțiu- ne ă apei, urmind ca lacurile de a- cumulare și canalele de irigații să fie realizate de cooperativele agricole. De asemenea, s-a cerut folosirea pe scară cît mai largă a irigării in brazdă, care nu necesită mijloace speciale, fiind totodată la fel de eficientă ca și cea realizată prin conducte sau aspersoare.Unul din cele mai importante momente ale zilei, cu implicații directe, de excepțională însemnătate pentru orientarea învățămîntului din mediul rural, l-a constituit vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu la liceul din Scornicești.Apreciind strădaniile cadrelor didactice secretarul general al P.C.R., a spus : Școala de la sate trebuie organizată pe alte baze, să fia legată de practică si aceasta nu in mod mecanic, ci în strinsă concordantă cu profilul agricol sau zootehnic al comunei respective. Avem nevoie — a adăugat tovarășul Nicolae Ceaușescu — de un învăță- mint care să creeze cadre de meseriași, așa cum erau altădată școlile de arte și meserii, dar. firește, la nivelul prezentului și mai ales la cerințele viitorului. Trebuie să creăm — s-a adresat în continuare secretarul general al partidului celor prezenți — licee agroindustriale, unde baza pregătirii să fie legată de producția materială și unde să se formeze un nou tip de muncitor agricol, un nou tip de țăran, cu un înalt nivel de calificare, care să cunoască temeinic toate instalațiile șl utilajele, de la aparatele de muls si pînă la tractor, de la mecanică și pînă la electricitate, mai ales fără electricitate neputînd fi concepută o agricultură modernă. De acest tir» de muncitor are nevoie agricultur socialistă și acesta trebuie să fi' rolul învățămîntului în satele noas< tre IȘcoala — a precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu — să fie. principalul laborator de agrochimie al comunei, al cooperativei a- gricole de producție. Aici specialiștii să-și facă cercetările, să fie și profesori, să învețe și e- levul. Laboratoarele să fie dotate în mod corespunzător, modern. Să se întocmească un program de dotare a tuturor liceelor din comune, astfel ineît ele să devină adevărate nuclee de cercetară In chimie, fizică, biochimie și biologie. Să adăugăm la aceasta o bogată. prezentare a faunei tării, a județului respectiv, legînd astfel mai mult copiii de natură, de mediul înconjurător.
(Continuare in pag. a IV-a)



I

PAGINA 4

mmuiiii ii ww ii 11

SClNTEIA — ]ol 1 octombrie 1974
RUMBraOHMBHHMHHMMHMMaMHnB'

Vizita de lucru VIATA DE PARTID IN PREAJMA CONGRESULUI PARTIDDIOI

a tovarâaihii Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag. a III-a)în timpul vizitei, secretarul general al partidului a insistat și asupra altor probleme ale dezvoltării învă- tămintului in general și. in special, a celui din mediul rural, atrăgind atentia asupra necesității revizuirii metodicii în predarea științelor sociale. a alcătuirii unor selecții de lucrări din cele mai valoroase ale literaturii române, care să fie puse la dispoziția elevilor.Directoarea liceului, profesoara Elena Bărbttleseu. celelalte cadre didactice, elevii din comună, aflat! cu toții de fată, și-au exprimat cu mare însuflețire recunoștința fierbinte față de secretarul general al partidului pentru grija neobosită ce o poartă dezvoltării școlii românești. pregătirii temeinice pentru viață și muncă a generațiilor.De la liceu, tovarășul Nicolae Ceausescu se îndreaptă, printr-un adevărat culoar viu. spre clădirea căminului cultural, locul de desfășurare a adunării populare. Pe parcurs. secretarul general al partidului se oprește, de rrjai multe ori, dă mina cu oamenii, îi salută; prietenește. se interesează de viața locuitorilor comunei, a unor concetățeni cu care a crescut și trăit laolaltă în anii tinereții. Pentru fiecare dintre ei. secretarul general al partidului are un cuvînt cald, izvorît din inimă, tuturora le adresează urări de sănătate și fericire, de succese in muncă.La căminul cultural, secretarul general al partidului este întîmpi- nat cu nespusă bucurie de Gheorghe Voitin, secretarul comitetului comunal de partid, și Gheorghe Băr- bulescu, locțiitorul secretarului, director al căminului cultural. Si aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu poartă un dialog viu. direct, tematica discuției fiind, de data aceasta, viața organizației de partid din comună. Discuția se referă în primul rînd Ia eficiența îmbinării funcției de secretar de partid cu aceea de primar și a cumulării funcției de locțiitor de secretar cu aceea de director al căminului cultural.— Este o greutate să cumulați a- ceste funcții ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Nu, nu este o greutate, tovarășe secretar general, dacă te ocupi cu pasiune și devotament de problemele muncii tale — răspunde tînărul Gheorghe Bărbulescu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu consultă pe activiștii aflați în miezul problemelor concrete dacă nu ar fi oportun să existe și funcția de locțiitor al secretarului Însărcinat cu problemele organizatorice, interlocutorii sînt de părere că adoptarea unei hotărîri tn acest sens ar fi binevenită, ea fiind reclamată de realitatea însăși a vieții politice de astăzi a patului, care devine tot mai complexă, de imperativul conducerii temeinice de către organizația de partid a întregului proces de dezvoltare economică, socială și culturală a localităților rurale.în cadrul discuției secretarul general recomandă crearea unor organizații de partid unice, din care să facă parte atît țăranii cooperatori. cit și intelectualitatea satelor.— Este o situație nefirească ca fiul-profesor să fie intr-o altă organizație decit tatăl lui care l-a dat la școală, care este tot comunist, dar care se ocupă de a- gricultură, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să facem în fiecare comună o singură și puternică organizație de partid. Intr-o asemenea organizație, arată mai departe tovarășul Nicolae Ceaușescu, nivelul activității va fi mai ridicat, țăranii vor fi mai bine sprijiniți de către intelectuali, iar aceștia, la rîndul lor, vor putea să participe direct, mai intens, la rezolvarea problemelor de producție și, împreună cu țăranii cooperatori, la organizarea ți conducerea vieții economice ți culturale.Cei prezențl îșl exprimă deplinul acord față de această indicație a tovarășului Nicolae Ceaușescu, subliniind că ea are darul să întărească organizațiile de partid, să ducă la o intensificare a activității politice la sate.întreaga populație a comunei Scor- nicești, alături de numeroși săteni din localitățile învecinate, a participat, apoi, la o mare și însuflețită a- dunare populară. Ovații puternice, urale nesfirșite izbucnesc și aici din mii de piepturi, dind glas bucuriei localnicilor de a avea din nou în mijlocul lor pe cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei aclamă cu însuflețire pentru partid, pentru secretarul său general, exprimind recunoștința lor față de grija sa pentru înflorirea plaiurilor natale, a tuturor localităților patriei, hotărârea lor de a fi exemplu in munca închinată propășirii țării, în îndeplinirea sarcinilor care le revin in opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.Cuvîntul de deschidere a adunării a fost rostit de tovarășul Vasile Bărbulescu, președintele cooperativei agricole de producție cu nume simbolic — „Drumul belșugului" :Vă salută astăzi, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu toată căldura sufletelor lor, de la mic la mare, toți locuitorii Scorniceștiului. Vă salută astăzi plaiurile, pămîntul, pădurile Vlăsiei copilăriei dumneavoastră. Știm că întotdeauna ați fost cu gîndul și cu fapta alături de noi, alături de întregul popor, că nu precupețiți nimic pentru fericirea și binele neamului românesc. Vă cunoaștem aceste calități încă din tinerețe. O parte din cei prezențl aici au cunoscut și împărtășit, alături de dumneavoastră, în anii ilegalității, durerea arestării pentru activitatea revoluționară. Am împărtășit, de asemenea, bucuria alegerii dumneavoastră în 1946 ca deputat al județului Olt în primul parlament liber, iar azi trăim cu toții puternice sentimente patriotice, știind că fiul acestor meleaguri este cel mai bun fiu al întregii națiuni, este marele bărbat ai României socialiste.Vorbitorul s-a referit în continuare la realizările obținute de cooperativă, prezentînd date concrete despre recoltele obținute în acest an, dedicate celor două mari evenimente ale a- nului acesta : a XXX-a aniversare a eliberării patriei noastre și cel de-al XI-Iea Congres al Partidului Comunist Român.întimpinat cu puternice urale, o- vații și aplauze entuziaste, a luat 

•pol cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Insuflețitoarea cuvîntare a secretarului general al partidului a fost subliniată de miile de participant! cu repetate și îndelungi aplauze, cu ovații și urale nesfirșite, manifestare a dragostei nețărmurite și recunoștinței fierbinți față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a atașamentului nedezmințit și devotamentului neclintit față de politica Partidului Comunist Român.Dind glas acestor sentimente, tovarășul Constantin Sandu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., a spus, în încheierea adunării : Vă rog să imi permiteți să mulțumesc din suflet, în numele nostru, al tuturor, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru prețioasele îndrumări pe care ni le-a dat. In continuare, vorbitorul a exprimat angajamentul de a asigura și in județul Olt creșterea pe mai departe a producției agricole, astfel incit, alături de Scorni-

La IzbiceniAici, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întilnit cu membrii acestei cooperative fruntașe din județ, vizita fiind consacrată unor probleme ale creșterii producției agricole, îmbunătățirii condițiilor de lucru și de trai ale țărănimii noastre cooperatiste.„Țăranii cooperatori din Izbicenl vă urează din inimă bun-venit, vă transmit întreaga lor dragoste și recunoștință, își exprimă satisfacția de a vă prezenta roadele muncii lor. Dar despre fapte mai bine să vorbească faptele", spune Gh. Zarcu, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei, înainte de a-1 invita pe tovarășul Nicolae Ceaușescu pe una din tarlalele de porumb.— Porumbul este foarte frumos, apreciază secretarul general al partidului. Ce producție aveți la hectar, în condiții de irigare ?— în medie, 7 000 kg porumb boabe, arată președintele cooperativei.— Vedeți că am propus țăranilor cooperatori de la Scornicești — și ei au fost de acord — spune tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină, anul viitor, 15 000 kg știuleți de porumb la hectar, pe teren irigat.— Nici noi nu ne lăsăm mai prejos, răspund gazdele. Ne vom întrece cu cei de la Scornicești. Ne-am și gindit ca în 1975 să atingem, pe o suprafață de 100 de hectare, o asemenea producție.— Foarte bine. Trebuie să facem totul pentru a spori producția agricolă, pentru a ridica eficiența ei economică, subliniază secretarul general al partidului. Am să vin la anul să văd ce ați realizat.— Vă așteptăm cu bucurie. Indicațiile dumneavoastră le vom transpune cu fermitate în viață.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ministrului de resort, conducerii cooperativei să aibă neapărat în vedere, pentru loturile unde se preconizează asemenea producții, o atentă selecționare a seminței, pentru a se obține un strlijan cu doi știuleți, precum și asigurarea îngrășămintelor necesare, respectiv a unei cantități de 400—500 kg substanță activă la hectar.Secretarul general al partidului se apropie de un grup de țărani cooperatori, are cu ei o discuție caldă, ca de’ la om la om.— Cum merge munca ? întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Foarte bine ! răspunde Maria Popa.— Sînteți mulțumiți de ciștigurile realizate ?, se interesează secretarul general al partidului.— întru totul 1 spune Elena Ivan- cea.— Anul viitor trebuie să obțineți producții mult mai mari la porumb, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Le vom obține, tovarășe secretar general, că sintem oameni buni și harnici.La stația de sortare a porumbului este examinată, de asemenea, calitatea recoltei. Porumbul, apreciază tovarășul Nicolae Ceaușescu, este bun de dus la moară.Adresîndu-se apoi ministrului de resort, secretarul general al partidului dă ca exemplu pozitiv producția cooperativei din Izbiceni și indică acestuia a lua toate măsurile necesare ca, de pe toate suprafețele irigate in țară, să fie obținute anul viitor recolte similare. Totodată, recomandă a fi grăbite acțiunile de mecanizare a tuturor lucrărilor lâ cultura porumbului.O discuție ca intre gospodari are, de asemenea, loc pe tarlalele cultivate cu sfeclă.Apreciind recolta bună obținută, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă cooperatorilor ca, pe viitor, să cultive numai sfeclă de zahăr, renunțîndu-se la cea furajeră, condițiile prielnice oferite de sistemul de irigații asigurînd cantități sporite la hectar și deci posibilități mai mari de livrare către industria zahărului, precum și surse suplimentare de nutrețuri pentru vite din ceea ce rezultă dUpă procesul de fabricație.Tovarășului Nicolae Ceaușescu li este prezentată apoi stația de pompare a apei din Dunăre în Sistemul de irigații de pe Terasa Corabia. Este o construcție ingenioasă, modernă ; concretizarea unei vechi dorințe. care a găsit aprobare și sprijin din partea secretarului general al partidului, a locuitorilor din această zonă paradoxal de aridă odinioară, deși se află la intersecția a două mari cursuri de ape — Dunărea și Oltul.— Ce suprafață irigați ? — se interesează tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Avem rețele de irigații pe 2 200 de hectare și pregătim altele pe 820 de hectare, adică, practic, întreaga noastră suprafață de teren, informează președintele cooperativei. Acest sistem ne-a adus apa pe ogoare, ajutîndu-ne să obțineri) recolte la care cu citva timp în urmă nici nu gindeam.Interesîndu-se de lungimea canalelor magistrale de irigații, tovarășul Nicolae Ceaușescu remarcă faptul că acestea pot căpăta utilizări mai complexe.— Aveți zeci de km de canale. Ele reprezintă un mijloc avantajos și pentru organizarea transporturilor pe apă, o cale care vă stă la în- demină pentru ieftinirea acestora. 

cești, alte 25 de comune să devină fruntașe. De asemenea, el a arătat că în viitorii patru-cinci ani în județ se vor crea noi lacuri de acumulare în Cîmpîa Cărbunarului, in Cîmpia Scorniceștilor, în Cîmpîa Bo- ianului, pentru a se putea iriga circa 100 de mii de hectare. Totodată, el s-a referit la necesitatea folosirii cu maximum de randament a pămîntuluî, așa cum a indicat în repetate rînduri secretarul general al partidului.în încheiere vorbitorul a spus : tineri și bătrîni, să facem astfel Incit județul nostru să fie printre cele de frunte din țara noastră — România socialistă.La plecarea din Scornicești, tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat de miile de localnici cu aceleași vibrante sentimente de dragoste profundă și aleasă recunoștință care au caracterizat întreaga atmosferă a vizitei sale de lucru.Elicopterul prezidențial se Îndreaptă apoi spre comuna Izbiceni.

Ministrul de resort, care Ia parta la acest dialog, se angajează să studieze cu atenție această indicație. în vederea organizării unor transporturi ieftine cu ambarcațiuni, pe toate marile sisteme de irigații din țară.Inginerul șef al cooperativei, Ion Bordei, propune organelor de specialitate, aflate aici, construirea unor bacuri-tip, cu gabarite potrivite canalelor, tractate de mici remorchere.— Studiați toate aceste probleme și transpuneți-le în fapte, îndeamnă secretarul generai al partidului.O discuție gospodărească are de a- semenea loc și la sectorul zootehnic, ultimul vizitat la Izbiceni.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este arătată o parte din ferma de animale.Secretarul general al partidului se interesează de stadiul pregătirii nutrețurilor pentru iarnă, fiind asigurat că întregul necesar se află depozitat încă de pe acum.— Condițiile pe care le aveți a- cum, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă permit să obțineți o- bligatoriu două culturi pe an, atît la porumb, cit și la griu, indiferent de condițiile atmosferice. Veți avea astfel mai mult porumb și grîu, dar și o cantitate sporită de furaje, astfel incit și ferma de animale se va putea dezvolta în continuare.Secretarul general al partidului remarcă, de aseșienea, că ferma de porci, care numără 1 250 de animale, este totuși prea redusă față de posibilitățile și experiența cooperativei.Aprecierile sînt găsite de consiliul de conduceie al cooperativei, aflat de față, perfect întemeiate și realizabile intr-un termen scurt, acest lucru contribuind, în final, la prosperitatea tuturor. Este exprimată, totodată, dorința dezvoltării și a sectorului ovin, care are o turmă de 1 700 de animale.— Am vrea să prăsim oi țigăi și spancă, arată președintele cooperativei.— Cred totuși că mai bine ar fi să creșteți merinos. Au lină mai bună. Trebuie să reușiți a obține cite 15 kg de lină de la fiecare oaie. Aici în cooperativă există toate condițiile pentru o astfel de producție. Vă angajați într-o astfel de in trecere ?Cooperatorii, care înconjoară pe secretarul general al partidului, își exprimă cu fermitate dorința de a urma acest îndemn.— Este o mare bucurie pentru noi de a vă vedea în mijlocul postru și c mare mîndrie de a vă îndeplini sfaturile, afirmă emoționat bătrînul Gheorghe F. Purcea, unul dintre primii membri ai cooperativei.— Cum merge treaba, cîștigați bine ? se interesează tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Lucrul merge bine, spune mulgătorul Nicolae Stanică. Oamenii sint harnici La noi și munca bine organizată.— Lucrați în acord global, întreabă• secretarul general al partidului, sin- teți mulțumiți de acest sistem de retribuție ?— Mulțumiți, cum să nu, foarte mulțumiți, răspunde în numele celor din jur mulgătorul Florian Stă- nică. Ne cad și 2 000 de lei pe lună.•— După cit lucrăm de bine, cîștigăm și noi mai bine, ține să adauge coo- peratoarea Florentina Căpram.Sînt enunțate apoi o serie de succese ale fermei, care întăresc aceste afirmații, printre care și obținerea în medie a 2 500 litri de lapte de la fiecare vacă, cantitate dublă față de cea realizată în primul an al actualului cincinal.Analizînd proiectele de extindere a sectorului zootehnic, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca, în general, în agricultură, să se intensifice acțiunea de mecanizare a o- perațiunilor de îngrijire și de muls, să crească baza furajeră, obiective a căror înfăptuire va conduce la creșterea veniturilor cooperativelor, a bunăstării membrilor lor.— Vă doresc multă sănătate și ciștiguri bune, spune secretarul general al partidului, în încheierea vizitei, luîndu-și rămas bun de la gazde.Eveniment de înaltă și profundă semnificație în viața satului nostru socialist, a întregii țări, această nouă vizită de lucru, acest nou moment de seamă al dialogului viu, permanent, purtat de secretarul general al partidului cu oamenii muncii, dialog intrat în conștiința națiunii noastre, această nouă întîlnire a. tovarășului Nicolae Ceaușescu cu lucrătorii o- goarelor au găsit un larg ecou în rîn- durile țărănimii cooperatiste, care și-a reafirmat hotărîrea fermă de a aduce o contribuție tot mai importantă la continua înflorire a patriei, la creșterea bunăstării întregului popor, la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate!
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FAPTELE COMUNISTULUI- 
etalonul conștiinței sale revoluționare

Ca pretutindeni In țară, adunările generale ale organizațiilor de bază din marea cetate a chimiei Săvinești exprimă deplina aprobare a comuniștilor față de strălucitele documente — proiectele de Program și Directive, Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea al partidului — analizează propria activitate și stabilesc măsuri pentru perfecționarea muncii de partid.Purtînd o pronunțată amprentă de lucru, adunarea generală a comuniștilor de la ..Caprolactamă III" s-a caracterizat printr-o îmbinare strînsă a dezbaterii teoretice referitoare la documente, cu analiza a- tentă. responsabilă a modului cum acționează organizația de bază pentru ca producția de fire și fibre chimice să se dezvolte pe măsura cerințelor formulate în Directive. Dind dovadă de o înaltă răspundere comunistă nentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice, adunarea generală s-a angajat să mobilizeze toate forțele colectivului pentru ca. în cinstea celui de-al XI-lea Congres al partidului, să fie atinși parametrii proiectați la noua fabrică „Caprolactamă III", iar calitatea producției să depășească nivelul produselor similare obținu- . te în țările avansate. Realizarea a- cestor obiective — aprecia adunarea generală — va determina un nou a- vînt al Întrecerii socialiste pentru devansarea cincinalului și pregătirea premiselor necesare înfăptuirii obiectivelor majore care revin colectivului în lumina proiectelor de Program și Directive.— Pentru noi, prevederea ca în 1980 chimia, alături de construcțiile de mașini, să asigure, prin valorificarea superioară a resurselor materiale, aproape jumătate din producția globală industrială a țării, nu e numai o indicație de orientare generală, ci devine chiar din acest moment un obiectiv concret, o sarcină la ordinea zilei — spunea. în intervenția sa, maistrul Constantin Savu. Mai precis, noi. cei de la'„Caprolactamă III", avem datoria să milităm k_________—___________
ZILELE CULTURII DIN R.D. GERMANĂManifestare a artei militanteExpoziția de pictură și grafică deschisă în sălile Muzeului de artă. organizată în cadrul „Zilelor culturii din Republica Democrată Germană", își propune să faciliteze (după cum mărturisesc organizatorii ei în prefața catalogului) „înțelegerea evoluției unor artiști germani sure realismul socialist". Și intr-adevăr, selecția de lucrări semnate de Otto Dix, Otto Griebel, George Grosz și Ilans Grundig prezentată acum publicului românesc, prin caracterul ei puternic militant, reușește să sugereze pregnant nu numai climatul general al artei germane din prima jumătate a sec. al XX-lea, dar și să contureze pertinent profilul artistic al acestor artiști contemporani.Se poate vorbi despre o anumită unitate tematică a lucrărilor — unitate sugerată de înscrierea programului fiecărui artist in programul general al artei dezvoltate sub influenta directă a Partidului Comunist German.Lucrările prezentate relevă sensul'unei is- 'torii tragice. Elementele figurative nu sînt în acest caz simple pre
Concertele Orchestrei filarmonice 

a Radioteleviziunii francezeCu cîțiva ani în urmă, melomanii bucu- reșteni aU aplaudat pe Roberto Benzi și Jean Martinon diri- jînd Orchestra națională a Radioteleviziunii franceze, într-un program care echilibra repertoriul clasic, romantic, modern. Ne este acum oaspete, în cadrul programului de schimburi culturale ro- mâno-franceze, Orchestra filarmonică a O.R.T.F.-ului, colectiv pregătit ani de-a rîndul de Rhene Baton și Eugene Bigot, ansamblu ce și-a propus în cadrul formațiilor prestigioasei instituții, să dea o riguroasă interpretare paginilor clasice și romantice dar, în primul rînd, să facă cunoscute publicului creațiile muzicale contemporane. Dirijorul Gilbert Ar.iy chiar spunea că-1 preocupă specificul școlilor de compoziție europene, că dorește promovarea repertoriului original, abor- dind scriituri, stiluri diferite și rezolvînd împreună cu orchestra probleme tehnice dintre cele mai dificile.Semnificativ pentru preocupările sale apa

zențe. Portretele sau compozițiile semnate de Otto Dix, unul din cei mai cunoscuți artiști ai acestui secol, dincolo de realismul facturii, demonstrează consecvența atașamentului față de uman, față de adevăr. Diversitatea unor structuri tipologice surprinse cu mijloacele picturii in ulei, sau gravele interogări, semnificațiile umane profunde ale gravurilor din ciclul „Războiul" (1924) nu fac decit să contureze fațetele personalității artistului.Desenele șl gravurile lui George Grosz sînt mărturia unei intense și polivalente receptivități, obligate parcă să se consume în reacții acute de o specifică fervoare. Dezaprobarea militarismului, a pregătirilor de război, a șomajului, urîțenia tipică unei /pături sociale într-un moment istoric dat, scene de un zguduitor protest social, însoțite de comentariul sugestiv al autorului — tind să încorporeze . o varietate de realități.O viziune gravă, sumbră, asociată laturii contestatare, caracteristice expresionismului însoțește lucrările lui Hans Grundig. Dinamica interioară a

re programul prezentat la București — luț crări de Berlioz, Cornel Țăranu, Schonberg, Amy, Ravel,Varese, Xenakis, Debussy — care a demonstrat Înaltul profesionalism al colectivului. Poate nu a fast atît de pregnantă o- mogenitatea, sudura întregului ansamblu, dar ■ sonoritățile, claritatea frazelor, acuratețea diferitelor partide au fost într-ade- văr demne de remarcat. Piesa Iui Cornel Țăranu, „Alternanțe", cîntată cu succes de filarmonica pariziană și la festivalul „Toamna la Varșovia", a fost redată și în concertul bucureștean cu mare precizie, urmărind pulsațiile sonore, de la temă la ultima variațiune, șuvoiul modificărilor de culoare. Expresiv au interpretat și „Refrenele" de Gilbert Amy — ca o „lecție" clară de orchestrație.Dirijorul Gilbert A- my, elev al unor maeștri celebri, demonstrează clar profesionalism, maturitatea unui muzician cu severă pregătire. A fost

pentru atingerea Înainte de tenmen a parametrilor proiectați și îmbunătățirea continuă a calității. Dar creșterea continuă a producției de caprolactamă nu se poate asigura numai prin măsuri tehnico-admi- nistrative. Fiecare tonă de produse peste plan trebuie să fie. în a- ceeași măsură, și rezultatul unei înalte conștiințe .politice. Iar tn a- ceastă privință faptele comuniștilor reprezintă etalonul cel mai convingător al ideilor și principiilor,
Adunări generale 

de dări de seamă și alegeri 
in organizațiile de bază

al conștiinței lor revoluționare.Reluînd aceeași idee, Nicolae Săndescu și Constantin T&năsache au adus în discuție, recurgînd La exemple concrete, faptul.că organizația de bază nu s-a preocupat constant pentru a determina ca toți comuniștii să se situeze întotdeauna prin fapte în fruntea luptei pentru o producție sporită și de cea mai bună calitate. „Răspunderea organizației de bază pentru bunul mers al producției este mare și ea trebuie exercitată tot mai competent. Dar aceasta nu înseamnă — arăta tovarășul Constantin Bulursi — preluarea unor sarcini ale dispeceratului, ci organizarea unei munci politice sistematice pentru explicarea de pe o poziție militantă a sarcinilor și modalităților practice pentru înfăptuirea obiectivelor economice propuse. Conducerea de către partid trebuie să se exercite, cum

unor compoziții ca „Demonstrația" (1931), sau „Marșul foamei" (1932), liniile compoziționale agitate și culorile puternice care < se ciocnesc și se apropie neliniștitor îmbracă fervoarea sentimentelor intr-o dinamică a expresiei.De o anumită energie a expresiei, lucrările lui Otto Griebel, deși mai restrînse din punct de vedere numeric, marchează dorința de a exprima intens, puternic, felul în care motivele oferite de realitatea înconjurătoare i-au impresionat retina. Se poate vorbi și în cadrul operei sale de aceleași mari teme — compoziții despre război, șomaj, portrete de muncitori — care revin și în opera celorlalți pictori. O compoziție ca „Șomerul" (1921) sau desenele din ciclul „Moartea orașului Dresda" dobindesc în aceste condiții funcții metaforice.în ansamblu, prin selecția reprezentativă, expoziția din sălile Muzeului de artă se adaugă, în aceste zile, manifestărilor menite să consolideze tradiția schimburilor spirituale între țările noastre prietene.
Marina PREUTU

IJ

mai puțin pregnant in Ravel — Rapsodia spaniolă, in Berlioz — suită din „Romeo și Julieta" (deși orchestra a sunat excelent. în special corzile). A convins însă în cele „Cinci piese op. 16“ de Schonberg (exemplară realizarea „A- cordurilor colorate" cu rafinata mișcare interioară. sîmbure de forță, declanșator de energii) și „Ofrande" de Varese. La această ultimă piesă a colaborat pentru partea vocală cu tînăra soprană Elvira Cirje, solistă a Operei Române, un talent cu totul deosebit.Alături de recitalurile celebrei soprane Elisabeth Schwarzkopf. de spectacolele artiștilor Operei Germane de Stat din Berlin, concertele Orchestrei filarmonice a O.R.T.F. (care vor continua în cadrul manifestărilor „Toamnei muzicale clujene)" semnează, fără îndoială, un strălucit debut al stagiunii muzicale.
Smaranda 
OȚEANU 

subliniază Programul, nu din afară. ci dinăuntrul organismelor sociale. de stat și economice. în a- ceasta se manifestă, cum se arată in Program, procesul firesc, legic al creșterii rolului conducător al organizațiilor de partid în actuala etapă. Ce presupune aceasta pentru noi ? învățămîntul major că trebuie să fim mereu In mijlocul oamenilor, să activăm printre ei și in fruntea lor, cum, de altfel, am și procedat in toată perioada de

punere tn funcțiune a instalațiilor obiectivului ia care lucrăm. Așa cum reiese și din experiența noastră, trebuie să acordăm mai multă atenție în activitatea educativă muncii de Ia om Ia om, argumentelor convingătoare și insuflețitoare, exemplului mobilizator ai fiecărui comunist. In acest sens, participan- ții la discuții au făcut mai multe propuneri care privesc extinderea la toate schimburile a valoroasei inițiative politico-educative denumită sugestiv „Ora de dirigenție muncitorească", inițierea unor dezbateri comune — pe tema calității caprolactamei — cu tovarășii de la instalațiile care utilizează această materie primă etc.O atenție deosebită a acordat a- dunarea activității desfășurate pentru educarea politico-morală a membrilor de partid și aplicarea în viață a principiilor eticii și echi
CONSTRUCTORII BUCUREȘTENI 
deschid șantierele anului 1975Constructorii bucureșteni ne-au o- bi.șnult de mult să constatăm că „sezonul construcțiilor" este... tot timpul anului. în aceste zile, după darea In folosință a principalelor Obiective social-culturale — Palatul, sporturilor și culturii. hotelurile. Tei„Dorobanți" și.,„Modern". 22 de cre-> șe și grădinițe cu 8 000 de locuri, 164 săli de clasă, aproape 18 000 de apartamente — ei își concentrează eforturile pentru a realiza pină la sfîrșitul anului, conform programului stabilit de consiliul popular municipal. ultimele construcții prevăzute pentru acest an, printre cars se află alte 11 000 de apartamente.Dar odată cu intensificarea ritmului de lucru pe șantierele care au rămas din ’74. constructorii din cadrul Centralei de constructii-montaj București își îndreaptă tot mai insistent atonția spre obiectivele so- cial-cuiturale ale anului viitor : 34 000 de apartarțiente. o nouă rețea de creșe și grădinițe însumîr.d peste 10 000 de locuri. 230 de săli de clasă, 70 000 m.p. spații comerciale ș.a.m.d.Pină in prezent, pe baza măsurilor stabilite de comitetul municipal de partid, s-ău creat asemenea condiții incit activitatea constructorilor să se desfășoare într-un adevărat „flux continuu", iar construcțiile a- nului viitor să fie executate la termenele prevăzute și în conformitate cu criteriile calitative mult sporite fată de acest an. Proiectanții au predat pină în momentul de față documentația pentru 30 000 de apartamente. în vreme ce constructorii au deschis deja șantierele pentru circa 18 000 dintre ele. 20 de blocuri (care vor avea 2 550 de apartamente)

Festivalul cîntecului ostășescMiercuri seara, în studioul Radioteleviziunii, a avut Ioc primul din concertele celei de-a doua ediții a Festivalului cîntecului ostășesc „Te apăr și te cînt patria mea", in interpretarea corului, soliștilor și orchestrei ansamblului artistic „Doina" al armatei și a corului Școlii generale 
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tății socialiste. Darea de seamă șl mai mulți vorbitori au reamintit adevărul că viata comunistului e una. că ea nu poate fi împărțită pe „felii" — unele atitudini și comportări „de ochii lumii", la serviciu și altele acasă sau în locuri publice. S-a subliniat, de asemenea, că fizionomia etică a comunistului este incompatibilă cu a- titudinea retrogradă în muncă, cu mentalitățile și practicile înapoiate, cu tendința de a sacrifica interesele societății pe altarul propriei căpătuieli. Ținînd scama de faptul că acțiunile educative pe acest tă- rîm au fost considerate insuficiente, adunarea generală a cerut noului birou să ia măsuri pentru intensificarea muncii politico-educative desfășurate de organizația de partid in vederea modelării omului nou, constructor înaintat al socialismului.Adunarea generală a comuniștilor de la ..Caprolactamă III" a flies noul birou ai organizației de bază, delegații la conferința comitetului de partid și și-a desemnat candidați! pentru acest for ierarhio superior.în hotărîrea adoptată, comuniștii din organizație își exprimă unanim adeziunea deplină fată de documentele ce vor fi supuse aprobării Congresului al XI-lea. Totodată, s-au stabilit un șir de prevederi referitoare la felul cum va acționa organizația de bază pentru transpunerea in practică a obiectivelor economice ce stau în fața secției. Adunarea generală a decis să se stabilească operativ și un plan de acțiuni concrete pentru intensificarea muncii educative, astfel incit să se determine nu o „învățare pe de rost" a normelor eticii și echității socialiste, ci transformarea lor în comandamente ale vieții cotidiene, încorporate în fapte concrete de muncă și viață.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteir

• •

aflîndu-se deja tntr-o fază avansată de execuție. Noile ansambluri d® locuințe ale anului 1975 vor fi ridicate îndeosebi pe arterele principale șl de penetrație ale orașului — , Doroljanțț. JPantelimon. bd- Lacul Ței D-na Ghica, Giurgiului. A,le- .xandrieLAhnata. poporului — Uverturii, bd. 1 Mai. Parcul Tineretului. Colentina. Șoseaua Mihai Bravu, în cartierele Berceni. Drumul Taberei. Titan etc.De asemenea, se află în faze înaintate de execuție o serie de obiective importante, cum ar fi spitalul clinic cu 1 500 de paturi din apropierea Facultății de medicină, magazinul universal din Piața Unirii (care va avea aproape 30 000 m.p.), ansamblul de locuințe și magazine Obor (14 000 m.p.), complexul comercial din Piața Crîngași, complexul școlar comercial din Șoseaua Viilor ș.a.în cadrul amplelor pregătiri pentru realizarea noului program de construcții social-culturale. un loo cu totul eparte a fost acordat adoptării unor soluții noi. care să exprime și să scoată cit mai bine in relief intențiile propuse de proiectanți și arhitecți : funcționalitate și confort ridicat, finisaje superioare, plastică de fațade variate, regimuri de înălțime și amplasamente optime față de stradă, dotări aferente judicioase — într-un cuvînt tot ce este necesar pentru ca noile ansambluri de locuințe să satisfacă intr-o măsură cit mai mare cerințele viitorilor lor locatari.

I
I

Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scintell"

nr. 94. Au fost prezentate 20 de piesa selecționate pentru etapa finală a festivalului și 5 în afara concursului.Caracterizate printr-un profund mesaj patriotic, cîntecele s-au bucurat de aprecierea publicului spectator. (Agerpres)
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'FAPTUL 
!DIVERS 
] „Crîngul

uliilor"
I Păsări răpitoare, uliii trăiesc Ide obicei in grupuri mici, izolate, fiecare avi nd propriul său „teren“ de pradă. De Ia un timp însă, stoluri impresionan- Ite de ulii vin în fiecare seară să înnopteze într-un crîng din apropierea satului Bogza, co- Imuna Sihlea-Vrancea. Și nu vin cu zecile, ci cu... miile !!! Fenomenul a stirnit uimirea lo- Icalnicilor. cu atît mai mult cu cit uliii respectivi sînt foarte pașnici.
| Cine știe 
| șoferie...
II E clar: cine nu știe șoferie 

și circulă pe drumurile publice 
primește... sancțiuni. Situația 
se poate insă și inversa. O do
vedește și concursul organizat

I de Inspectoratul județean Con- 
I stanța dl Ministerului de Inter

ne, sub genericul „Cine știe 
șoferie, ciștigă". La concurs, 

I desfășurat in sala cinematogra
fului „Bulevard" din Constanta, 
au participat 350 de conducători 
auto din întreprinderile de 

I transport. Examinarea șoferi
lor a decurs... ca pe roate. A- 
proape toți concurența au dat

I răspunsuri excelente, iar trei 
dintre ei au primit, din partea 
miliției, recompense in obiecte. 
Un mucalit observa : „A.i vă-

| zut 1 Plătește și miliția...".

| Cerbul din 
| Segarcea
IO Intîmplare Ieșită din comun s-a petrecut în ziua de 21 septembrie in satul Giurgița, județul Gorj. Mai exact, in gră- Idina de zarzavat a cooperativei agricole. Ziua în amiaza mare, un cerb superb, care scăpase din rezervația Ocolului silvic Segarcea și hălăduise prin păduri, a pătruns in grădina de zarzavat amintită și a începutI să scormonească și să strice tot ce-i ieșea în cale. Văzin-I du-l, cooperatorul T. Ioan a | încercat, mai intîi, să-l ia cu binișorul, doar-doar l-o inde-I părta, dar n-a fost chip. Pe neașteptate, cerbul s-a repezit asupra cooperatorului și l-a împuns cu coarnele... Transportat la spital, deși i s-au dat toate îngrijirile, după cinci zile co-| operatorul n-a mai putut fi salvat.

Intilnire la C. C. al P. C. R.Miercuri dimineața, tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delegația Partidului Laburist Australian, formată din David Combe, secretar general federal al partidului, Geoff Cahill, secretar general al Comitetului Statal din Noua Galie de sud, și Collin Jamieson, adjunctul liderului partidului în Adunarea legislativă a statului Australia de vest.La intilnire au participat tovarășii

Ghlzela Vass. membru al C.C. al P.C.R., și Andrei Vela, membru supleant al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al I.R.R.C.S.în cursul convorbirilor ce au avut loc cu acest prilej, desfășurate în- tr-o atmosferă ' caldă, prietenească, s-a discutat despre dezvoltarea relațiilor româno-australiene și s-a procedat la un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale actuale. Danemarcaa sosii Ia București

Sosirea unei delegații a P. S. din Japonia,
condusă de secretarul general Masashi IshibashiMiercuri după-amiază a sosit In Capitală o delegație a Partidului Socialist din Japonia, condusă de Masashi Ishibashi, secretar general al partidului, membru al parlamentului. care, la invitația P.C.R., va face o vizită de în (ara noastră.La sosire, pe delegația a fost.

C.C. al prietenieaeroportul salutată de Otopeni, tovarășii

Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului central de control muncitoresc al activității e- conomice și sociale, Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost prezent Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japoniei la București.(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România .Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru caldul mesaj de felicitare trimis cu ocazia alegerii mele ca președinte al Indiei. împărtășesc încrederea Excelenței Voastre că legăturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, în anii viitori, nu numai în avantajul reciproc al popoarelor noastre, ci și în interese!» mai largi ale păcii în lume.Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări de sănătate ț fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste România.
FAKHRUDDIN ALI AHMED

La invitația Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România, miercuri după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Crucii Roșii din Danemarca. Din delegație fac parte Alteța Sa Regală prințul Henrik al Danemarcei, Erik Husfeldt, președintele Crucii Roșii Daneze, și Arne Fremm, director.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de Con-

stantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, gene- ral-colone! Mihai Burcă, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie.Au fost de . față Bent Brogaard, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București, și membri ai ambasadei.

La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kis- singer, va efectua o vizită la București la 3-4 noiembrie 1974, pentru a discuta chestiuni de interes reciproc.
Excelenței Sale

Dr. ABDEI1 AZIZ HEGAZI
Prim-ministru al Guvernului Republicii Arabe Egipt

CAIRO

(Agerpres) Cronica zilei

Lucrările celei de-a IV-a Conferințe a asociațiilor europene pentru Națiunile Unite, care se desfășoară la București, au consemnat, miercuri, încheierea dezbaterilor privind primul punct al ordinii de zi: „Opinia" publică, atitudini și contribuția asociațiilor europene pentru Națiunile Unite la realizarea scopurilor Conferinței de la Geneva pentru securitate și cooperare în Europa".în intervențiile lor, participanțli au evidențiat cu precădere cursul nou, spre destindere, securitate și cooperare al relațiilor între statele continentului, în general în lume, subliniind necesitatea sporirii eforturilor asociațiilor pentru Națiunile Unite în direcția consolidării acestui climat, pentru încheierea cu succes a fazei a II-a a Conferinței de la Geneva și convocarea celei de-a IlI-a faze a acestei reuniuni.Referindu-se la situația din Cipru, numeroșii participanți și-au exprimat solidaritatea cu poporul cipriot,

relevînd necesitatea soluționării pașnice, pe calea tratativelor, a problemelor de pe insulă, astfel Incit să se asigure independența, suveranitatea și integritatea teritorială a acestei țări, condiții pentru conviețuirea pașnică a tuturor ciprioților.Un loc important în cadrul dezbaterilor a fost acordat problemelor referitoare la încetarea cursei Înarmărilor, la realizarea unor măsuri efective de dezangajare militară și dezarmare în Europa, la dezvoltarea cooperării și colaborării pe toate planurile între statele europene.O contribuție activă la desfășurarea lucrărilor și-a adus-o delegația română, prin prezentarea unui document de lucru și prin intervenții vi- zînd sprijinirea de către asociațiile europene pentru Națiunile Unite a ■ Conferinței pentru securitate și cooperare de la Geneva.

Miercuri după-amiază a sosit la București August Nyacinth Croin, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Regatului Țărilor de Jos în Republica Socialistă România.
★Cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a proclamării Republicii Guineea, ambasadorul acestei țări la București, Ibrahima Camara, a oferit, miercuri seara, o recfepție.Au participat membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, reprezentanți ai unor organizații obștești, ziariști.Au fost prezenti șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

Cu această ocazie, ambasadorul Republicii Guineea a rostit o cuvîn- tare la posturile noastre de radio și televiziune.
★român pentru relațiile străinătatea a organizat, seară culturală dedicatăInstitutul culturale cu miercuri, o celei de-a XlV-a aniversări a proclamării independenței naționale a Republicii Federale Nigeria.La manifestare au luat parte Andrei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și Spitt Nicah Taribo, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Nigeriei la București.

T

vremea

(Agerpres)

Ieri in țară : Vremea s-a menținut 
răcoroasă, cu cerul vafiabil, mal mult 
noros in jumătatea de vest a țării. 
Cu totul Izolat, a plouat in zona ora
șului Sighetul Marmațlei. Vîntul a su
flat slab pină la potrivit. Temperatu- 
ra«(aerului la ora 14 oscila. între 9 
grade la Ocna Sugatag și 22 de grade 
la Balintești și Tulcea. In București : 
Vremea a fost in general frumoasă.

Cerul a fost variabil. Vlntul a suflat 
in general slab. Temperatura maximă 
a fost de 22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 octombrie. In (ară : Vreme ră
coroasă. Cerul va fi temporar noros. 
Local se vor semnala ploi, mai ales 
în zona de deal și de munte și în 
nord-vestul țării. Vtnt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 3 și 13 grade, iar cele maxime în
tre 12 și 22 de grade. In București t 
Vreme răcoroasă. Cerul va fi tempo- 

. rar noros, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •SPORT •SPORT •SPORT • SPORT

Fotbaliștii noștri în cupele europene
• Dinamo și Steagul roșu continuă cursa • Jiul a părăsit competiția • Meciul Atvida 

berg — Universitatea Craiova (întrerupt din cauza ploii) se rejoacă astăzi

Olimpiada feminină 
de șah

Cu ocazia numirii dv. în înalta funcție de prim-ministru al Guvernului Republicii Arabe Egipt, am deosebita plăcere de a vă transmite, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. Am convingerea că relațiile de_ prietenie și colaborare fructuoasă statornicite între Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor dintre șefii celor două state, vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul popoarelor român și egiptean, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Recorduri agricole
in cinstea jubileuluiApărut după o ploaie care începuse chiar in zori, soarele promitea o evaporare rapidă a umezelii nedorite din holde. Mecanizatorii de la KAP Dahlenwarsleben făcuseră cerc în fața combinelor aliniate in așteptarea începerii lucrului. Și aici, ca pretutindeni, recoltarea aprinde in inimi flacăra unei bucurii vechi de cind lumea. Ceea dea și

L-a dat de 
gol... baticul

Viorel Moroșanu din Vultu
rești (județul Vaslui) avea o 
mare „slăbiciune" pentru gen
tile de voiaj din trenuri. Ulti
ma oară șl-a încercat „norocul" in trenul personal 6 005 de pe 
ruta Galați-lași. Profitind de 
iniuneric și de neatenția călă
torilor, V. M. a înșfăcat repede 
o geantă, o umbrelă și un ba
tic, după care a coborit in gara 
Buhăești. Dacă geanta și um
brela se mai „asortau", cit de 
cit, cu aliura lui de călător noc
turn, baticul, in schimb, l-a dat 
de gol. Cum n-apucase nici să-l 
ascundă și nici să se-mbrobo- 
dească nu putea, cei cițiva că
lători aflați pe peron l-au luat 
la ochi și nu l-au mai slăbit,, 
pină n-a sosit miliția. Geanta 
(pe care V. M. nici n-apucase 
măcar s-o deschidă), umbrela și 
baticul iși așteaptă stăpinii. Pe 
V. M. ll așteaptă instanța.

Lupu- 
mielusel•Nicolae Lupu din Buzău (strada Stăvilarului 74) a intrat, cu noaptea în cap in bufetul „Gambrinus", cerînd de băut. Responsabilul localului i-a spus că. potrivit programului, la ora respectivă, de deschidere, nu se servesc decît mîncăruri și răcoritoare. Lupu însă s-a „înfier- bintat" :— Mă, voi știți cine sint eu 7 Eu sînt Lupu. Numele ăsta nu vă spune nimic 7 îmi dați sau nu de băut 7Și Lupu a Început un scandal de pomină. De pomină, pentru că — dat pe mina miliției — o să-l pomenească multă vreme.
De la ceartăZ_
la... foc

Un vecin bun și săritor la ne
voie face mult. O poate spune 
și Gheorghe Vătășelu din Cu- 
gir, strada Minerului 5. In urma 
unor neînțelegeri familiale, după 
ce intrecuse și măsura cu bău
tura, umblind la o sticlă de 
benzină, a provocat un tnceput 
de incendiu, ti luaseră foc si 
hainele de pe el. Au sărit ime
diat vecinii, au stins focul și 
l-au transportat la spital, sal- 
vlndu-l. Aceasta este întimpla- 
rea. Morala : cit mai puține dis
cuții... aprinse.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii”

Susținind ieri meciurile retur din pruna fază a cupelor europene, echipele de fotbal românești au lăsat, în general, o bună impresie, deși nu în toate cazurile’ rezultatele tehnice (scorul general al ambelor partide) aveau să le favorizeze. Cum era și normal — normal pentru că iși asiguraseră un avantaj încă din manșa I — șansele de calificare surideau, înainte de toate, formațiilor Universitatea Craiova și Dinamo București. Mai puțin posibilă apărea promovarea în turul doi a fotbaliștilor de la Steagul roșu și Jiul, chiar dacă a- ceștia beneficiau de avantajul terenului propriu și al publicului simpatizant. Pentru moment, bilanțul e următorul. în „Cupa U.E.F.A.", ambele noastre reprezentante — Dinamo București și Steagul roșu Brașov — s-au calificat în turul doi. Jiul Petroșani — deși a făcut eforturi serioase — nti â remontat întregul handicap și a părăsit „Cupa cupelor".Indiscutabil, cea mai comentată calificare este cea a echipei brașovene. Ieri după amiază avea să reușească nu numai o puțin sperată victorie la scor, ci și un joc excelent, demonstrind calități remarcabile de voință, dirzenie și... răbdare pînă la sfîrșitul partidei. Cum s-a putut vedea lesne și pe „micul e- cran", fotbaliștii antrenați de Nicolae Proca au abordat jocul cu o ambiție deosebită. Minute in șir. practic întregul meci, inițiativa le-a a- parținut, obligindu-și adversarii (de altfel, pregătiți pentru apărare) să se retragă în propriul careu. Filmul meciului este, firește, prea bine cunoscut. Eforturi mari, Încercări re-

petate, șuturi puternice — dar totul părea să fie zadarnic ; se făcuse minutul 86'și scorul era 0-0. Cel peste 12 000 de spectatori din tribune — asemenea, desigur, tuturor celor ce au urmărit meciul la televizor sau radio — pierduseră orice speranță ! Finalul însă a fost de-a dreptul dramatic. Echipa brașoveană a marcat trei goluri in interval de numai patru minute ! Autorii lor : mai întii, Cadar ; apoi mijlocașul Șerbănoiu — în chiar minutul următor, șutind formidabil, din afara careului și, în ultimele secunde — de asemenea, printr-un șut-bombă — marcind „golul calificării". O comportare admirabilă, încununată de un frumos succes — pentru care întreaga echipă și antrenorii ei merită felicitări.Așadar, cu scorul general de 3-2 (Ia Istanbul a pierdut cu 0-2), Steagul roșu s-a calificat pentru turul doi al „Cupei U.E.F.A.".In aceeași competiție, Dinamo București și-a asigurat la rîndu-i dreptul de a continua cursa. Cu o formație completă, contind acum și pe aportul lui Lucescu, Dumitrache și Dudu Georgescu, dinamoviștii au învins ieri cu 3-0 pe Bolus por (Turcia), mărind deci la 4-0 scorul total al partidelor tur-retur. începutul jocului a fost poate cam lent, iar golurile s-au lăsat așteptate, deși ocaziile — în special la centrările impecabile ale lui Lucescu — nu au lipsit. Scorul l-a deschis Dinu (min 36), care a reluat precis o minge — evident, bine servită de același Lucescu, Imediat după pauză, Dumitrache majorează scorul, prelungind o fază creată de Nunweiller și fina- lizind-o după citeva driblinguri în ca-

reu, pină a rămas singur cu poarta goală. Cu cinci minute înainte de final, Lucescu marchează cel de-al treilea gol.Stadionul din Petroșani — ieri arhiplin — a nutrit mult timp speranțele calificării în faza a doua a „Cupei cupelor", în dauna echipei scoțiene Dundee United. Trebuind să refacă un handicap de trei goluri (cite primiseră în deplasare), fotbaliștii de la Jiul au declanșat, o- dată cu fluierul de începere, o ofensivă susținută, masindu-și adversarii în propriul careu. După ce, in chiar minutul 2, Stoichiță a ratat o mare ocazie, în minutul 15, Libardt a centrat precis la Rozsnai, iar acesta, bine plasat, a înscris din apropiere. Presiunea gazdelor crește mereu. în minutul 35, Tonca, infiltrat in careu» advers, reia cu capul balonul în plasă, reducînd la numai un gol diferența din primul meci. La reluare, cei care au inițiativa sînt tot jucătorii de la Jiul, dar acțiunile lor nu mai sint așa bine coordonate și a- pararea formației scoțiene se regrupează mai bine, rezolvînd situațiile periculoase. Minutele trec. Fotbaliștii de la Jiul nu mai reușesc să înscrie, astfel că partida se încheie cu scorul de 2-0, scor care aduce calificarea echipei Dundee United.Meciul dintre campioanele României și Suediei, programat aseară la Atvidaberg, s-a întrerupt, din cauza unei ploi torențiale, după numai cinci minute. Conform regulamentului, jocul a fost reprogramat pentru astă-seară, pe același stadion, prelungind astfel emoțiile, dar și speranțele suporterilor respectivi cu încă 24 de ore.
I. DUMITRIU

în penultima rundă a Olimpiadei feminine de șah de la Medellin, selecționata României a învins cu 2—0 reprezentativa Bulgariei. Alte rezultate : U.R.S.S. — R.F. Germania 2—0 ; Iugoslavia — Canada 1—1 ; Ungaria — Olanda 2—0 ; Anglia — Cehoslovacia 1—1. Clasamentul după 8 runde arată astfel : 1. Ungaria —12.5 puncte ; 2. U.R.S.S. — 12 puncte ; 3—4. România și Bulgaria —11.5 puncte ; 5. Olanda — 9 puncte ; 6. Cehoslovacia — 7,5 puncte ; 7. Iugoslavia — 6 puncte ; 8. Anglia — 4 puncte ; 9. R.F. Germania — 3,5 puncte ; 10. Canada — 2,5 puncte.
★Cea de-a 8-a partidă a meciului de șah dintre marii maeștri Viktor Korcinoi și Anatoli Karpov s-a întrerupt la mutarea a 41-a, cu un pion în plus pentru Karpov. Scorul este 4,5—2,5 în favoarea lui Karpov.

ACTUALITATEA
LA TENIS

RUGBI: Echipele 
pentru meciulîn vederea meciului de rugbi România — Franța, programat la 13 octombrie la București, conducerile tehnice ale celor două echipe au stabilit formațiile de bază. Antrenorul federal Valeriu Iri mescu ne-a comunicat urhiătorul „cincisprezece" : Dinu, Munteanu. Ciornei — Postolache, Dărăban — Pop, G. Dumitru, Tătucu — Florescu — Nicolescu, Nica, Marica — Burghelea, Constantin — Durbac. Rezerve : Mușat. E. Stoica, Ortelecan, Budică,

I

României și Franței 
de ia BucureștiBărgăunaș. Baciu, Fălcușanu, Motrescu, Ianusievici.Comitetul de selecție al federației franceze de specialitate, întrunit la Toulouse, a alcătuit următoarea echipă : Aguirre — Desnoyer, Bertranne, que, roux felii râin, rauu, rtz-axecv. rve/Lcive au fost desemnați următorii jucători : Ugartemendia, Paparem- borde, Lewin, Astre, Pecune, Droitecorourt.

Etcheni- Gourdon — Romeu, Fou-— Skrela, Spanghero, Bof-— Esteve, Senal — Vaque- Paco, Azarete. Rezerve au

• Alte rezultate din meciurile retur pentru cupele europene. în „Cupa cupelor" : Real Madrid — Fram Reykjavik 6—0 (in tur : 2—0), Stroemgoset Oslo — F.C. Liverpool 0—1 (în tur : 0—11). Reipas Lahti — Sliema Wanderers 4—1 (in prima partidă : 0—2).în „Cupa U.E.F.A." : F.C. Porta- down — Valur 2—1 (în tur : 0—0), Partizan Belgrrad — Gornik Zabrze 3—0 (in tur: 2—2), A.C. Napoli — Videoton Szekesfehervar 1—1 (secalifică Napoli), Raba Eto Gyort — Lokomotiv — Raba Eto, tarilor de Kbln 1—4„Cupa
Plovdiv 3—1 (se califică in urma executării lovi- la 11 m), Kokkolan — F.C. (se califică F.C. Kbln).campionilor europeni" :Ujpest Dozsa — Spartak Levski 4—1, Ararat Erevan — Viking (Norvegia) 4—2. (Se califică Ujpest și Ararat).

ÎN CÎTEVA RÎNDURISezonul de hochei pe gheață s-a deschis, ieri, în Capitală cu primele meciuri pentru „Cupa României". Iată rezultatele: Dinamo București — Liceul nr. 1 din Miercurea Ciuc 18—1; Steaua — Tirnava Odorhei 8—0 ; Dunărea Galați — Agronomia Cluj 7—2.Baschet. — Peste 6 000 de spectatori au urmărit la Bruxelles a treia Intilnire dintre selecționatele masculine de baschet' ale Europei și Americii. Din nou victoria a revenit baschetbaliștilor europeni, vlngătorl (42-42). loc la 4
........ in-cu scorul de 103—90 Ulțima intilnire va avea octombrie, la Roma.pe gheață. 14 000 deHocheispectatori au urmărit Ia Moscova prima Intilnire de hochei pe gheață dintre echipele U.R.S.S. și Canadei, din seria celor patru jocuri care urmează să aibă loc aici. Hocheiștii sovietici au repurtat victoria cu scorul de 3—2 (1—0, 1—1, 1—1).Federația română de turism-alpi- nism șl Comisia centrală tehnică ile Salvamont organizează la Baia Mare, In perioada 7—12 octombrie a.c., cel

de-al patrulea Seminar internațional Salvamont și Trofeul Salvamont. Vor fi discutate : organizarea salvării în munți, aspecte ale acordării primului ajutor, măsurile de prevenire a accidentelor turistice, precum și a accidentelor în sporturile de iarnă etc. Organizatorii ne-au anunțat că dintre specialiștii Invitați de peste hotare, pînă acum și-au anunțat participarea „salvamontiști" din Franța și Uniunea Sovietică.în sala Giulești se,va desfășura sîmbătă (ora 17) și duminică (ora 10) un concurs de haltere, cu participarea unora dintre cei mai valoroși halterofili bucureșteni (de la Steaua, Rapid, Olimpia, Progresul. Viitorul), în aceeași sală, duminică de la ora 12 are loc un concurs de culturismConsiliul județean al sindicatelor Arad, cu sprijinul asociațiilor sportive cu specific feminin din municipiul și județul Arad, a organizat recent o amplă competiție de masă la volei, in cadrul cupe! ..Femfna". Cele mai bune echipe (U.T.A., „Teba", „Tricoul roșu", „Confecția", „Foresta", „Constructorul") s-au întîlnit In faza județeană. Trofeul a revenit asocia-

ției sportive „Tricoul roșu". Celelalte două locuri fruntașe au fost ocupate, în ordine, de asociațiile sportive „Constructorul" și U.T.A. (C. Simion).Pugilistul englez John Conteh (23 de ani) este noul campion mondial la categoria „semigrea". în gala desfășurată la Londra. Conteh l-a învins La puncte, după 15 reprize, pe argentineanul Jorge Ahumada. Conteh deține și centura europeană. El a boxat pentru titlul mondial, în urma retragerii fostului campion, americanul de culoare Bob Foster. în meci „semivedetă", campionul european la categoria grea, englezul Joe Bugner. a dispus prin KO în repriza a patra, de - ■ -Jose Luls Garcla (Venezuela).
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 2 OCTOMBRIE 1974EXTRAGEREA I : 9 17 12 19 7 3EXTRAGEREA a Il-a : 30 18 36 22 40 FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1 452 675 lei, din care 744 614 lei report

• între 13 și 20 octombrie vor a- vea loc la Sydney campionatele internaționale _pe Australiei, figurează cunoscuții jucători Newcombe, Ken Rosewall din Australia), Alex (U.R.S.S.), Ion Țiriac Dick Stockton (S.U.A.), (Republica Arabă Egipt), run (Noua Zeelandă) și alții.• Turneul Internațional de la San Francisco a fost cîștigat, în mod surprinzător, de tînărul jucător australian Ross Case. în finală, Case — jucind excelent — l-a învins cu 6—3, 5—7, 6—4 pe americanul Arthur Ashe. Proba de dublu masculin a revenit americanilor Stan Smith și Bob Lutz (6—4, 7—5 cu australienii John Alexander și Sydney Ball).• La Richmond (Virginia), turneul fostelor glorii ale tenisului mondial a fost cîștigat de danezul Torben Ulrich. în finală, Torben Ulrich l-a învins cu 6—1, 1—6, 6—2 pe australianul Frank Sedgman.

teren acoperit ale Pe lista' participanților John (ambii Metreveli (România), El Shafei Onny Pa-

__ ________ _______ _____ ce se putea vedea și pe chipul mecanizatoarei Waldtraut Passel, o femeie energică și deloc stingherită că tovarășii ei erau numai bărbați. în ceea ce o privește, nici n-ar fi avut de ce. După cum am aflat mai tirziu, ea este unul din cei mai pricepuiți mecanizatori din regiunea Magdeburg și chiar din republică. „Ploile ne-au încurcat treburile. Am cam întîrziat cu recoltatul, dar o să fim totuși printre primii la producția la hectar. Pe unele tarlale am obținut și 7 000 kg de grîu la hectar" — ne asigură ea.KAP Dahlenwarsleben din regiunea Magdeburg are acum o vîrstă de... 22luni. KAP înseamnă în traducere literală „secție pentru producția de plante", dar cele trei inițiale desemnează în realitate o asociație între mai multe unități agricole de producție cu o arie de activitate mult mai diversă. Gerhard Schmidt, șeful asociației, ne prezintă o imagine concisă a KAP pe care-1 conduce.La Dahlenwarsleben sînt asociate trei cooperative agricole de producție cu arabil, tă pe sfeclă ne de mașini port.Deși ciația ză cu . Rata acumulării a ajuns la 43,7 la sută, au fost întreprinse ample lucrări de ameliorare a solului, au fost reduse prețurile de cost, concomitent cu o rapidă creștere a producției agricole, iar productivitatea muncii a crescut cu 37 la sută. în prezent se depun eforturi de a aduce la același nivel și producția animalieră. în curînd va lucra cu întreaga capacitate o crescătorie de porci pe baze industriale. Și, urmare firească, vor crește veniturile pentru membrii cooperatori.în Republica Democrată Germană, țară cu un ridicat potențial industrial, agricultura este considerată o importantă ramură a economiei naționale. Congresul al VIII-lea al P.S.U.G. a trasat ca sarcină să se asigure, din producție proprie, o a- provizionare mai bună a populației cu bunuri agroalimentare și materii prime pentru industrie. Această cerință a determinat afirmarea pe scară largă în agricultura tării a a- sociațiilor între unitățile productive.

în prezent, 74 la sută din suprafața arabilă este cuprinsă in 1173 de KAP. Rezultatele nu s-au lăsat așteptate : producția medie la hectar a crescut anul trecut, în condiții climatice nefavorabile, cu 1,2 chintale la hectar. în asociația Herzberg din raionul Parchim, care reunește patru cooperative agricole de producție și o întreprindere agricolă de stat, incărcarea pe un tractor a sporit de la 1242 ore in 1972 la 2163 ore in 1973.Un rol Important este rezervat irigațiilor. La Începutul acestui an, în R.D.G. existau instalații de irigare pentru 534 000 de hectare. Unitățile agricole de producție, in .'colaborare cu întreprinderile de hidroameliorații, desfășoară în prezent . lucrări pentru extinderea suprafeței irigabile pînă la
CORESPONDENȚA 

DIN BERLIN

sfirșitul anului cu încă 75 000 de hectare. în «nil trecuți, în unele regiuni a fost Înregistrat un puternic deficit de precipitații, dar, datorită sistemelor de irigații lipsei de umidita-
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PROGRAMUL I

15,00-17,00 Teleșcoală.
17,30 ~ ‘
17.35 
13,05
18.35 
18,50

19.20
19.30 
20,00 
20.15 
21,50 
22,10
22.30

20,00

20,55

21,10

Telex.
Agroenciclopedla.
Virstele peliculei
La volan
Sărbătoare la Btrzava — 
spectacol folcloric 
1001 de seri .
Telejurnal.
Colocviu despre viitor. 
Seară pentru tineret.
Din lumea științei.
24 de ore. 
închiderea programului.
PROGRAMUL II
Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunil.
Viața economică a Capitalei. 
Tema : întreprinderea 
transport București in 
de iarnă.
„Parisul vesel" — film 
lung metraj de desene 
mate

de 
prag

de 
anl-

• Prietena mea Sybille : VICTO
RIA — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, ,
• Tatăl risipitor : MODERN — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18; 20, la grâdinâ 
— 19. SCALA — 9,15; 11,30;
16,15: 18,30; 20.45, GRADINA AU
RORA — 19.
• Sufletul negrului Charley
TRIA - 9,30; ----- - ~
BUCUREȘTI -
18,30; 20,45, la grâdinâ — 19,15.
• In cer șl pe pămînt: CENTRAL

PA-
12,15; 15; 17,30; 20, 

8,45: 11; 13,30; 15;
’ " ’ 19,15.

o suprafață de 6 250 ha teren Această unitate este profila- producția de cereale, cartofi, de zahăr și furaje și dispu- un parc propriu important de agricole și mijloace de trans-are o existență scurtă, aso- Dahlenwarsleben demonstrea- prisosință avantajele asocierii.

existente, efectele te au fost apreciabil reduse.Se consideră că prin înființare» KAP se deschid considerabile perspective aplicării pe scară largă în agricultură a formelor de producție industrială, îndeosebi în sectorul zootehnic. Cea de-a 9-a plenară a C.C. al P.S.U.G. a adoptat un amplu program în acest sens. A și început construirea a 80 de instalații industriale pentru producția animalieră. Instalațiile, nuclee ale viitoarelor „uzine agrozootehnice", sint construite din fondurile comune ale mai multor unități agricole, după proiecte confirmate de organele centrale.O altă coordonată a agriculturii moderne — chimizarea — se înscrie, de asemenea, în componentele de bază ale mijloacelor menite să ducă la sporirea producției. Este prevăzut ca 50 la sută din sporirea în viitorii ani a producției agricole să fie obținută cu ajutorul chimiei.Irigațiile, mecanizarea, chimizare» care converg spre același obiectiv— o agricultură de înalt randament— au în acumulări punctul comun de plecare. De aceea, Congresul al VIII-lea al P.S.U.G. a subliniat necesitatea sporirii permanente a acumulărilor. în 1970, unui lucrător din agricultura socialistă a R.D.G. îi reveneau mijloace de bază în valoare de 43 000 de mărci. Pînă in 1980 această valoare urmează să se dubleze, KAP oferă largi posibilități pentru sporirea ratei acumulării și, pe această bază, pentru ridicarea pe o nouă treaptă calitativă a agriculturii. Recent, ziarele anunțau obținerea celei mai mari recolte de cereale din istoria de 25 de ani a R. D. Germane, un remarcabil record stabilit de oamenii muncii <!• pc ogoare in cinstea jubileului Republicii.
Constantin VARVARA

— 9.13: 11,30: 13,45; 16: 18,15: 20,30.
• Scurtă vacanță : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 5191) —
17.15, (5192) ................ ~-------
9,15; 11,30; 
la grădină 
MULUI —
• Stejar — _______ ___
RA - 15,30; 18; 20,15, Ta grădină
— 19, FLACARA — 15,30: 18; 20,15, 
COTROCENI - 14: 16; 18; 20.
• Extravagantul domn Deeds :
FESTIVAL - 8,45; 11; 13,30: 16;
18,30; 21, la grâdinâ — 10,45. FA
VORIT — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Trecătoarele iubiri : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
la grădină — 19.
n Șapte păcate : LUMINA — 9; 
11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Cazul Astrid : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,15, la grădină - 19, 
PROGRESUL - 16: 18: 20.
• Atac împotriva lui Rommel : 
FEROVIAR — 9; 11.15; 13.30; 15,45: 
18,15; 30,30.
• Luminile orașului : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Joe Llmonadă : UNIREA — 
15,30; 18; 20, la grădină — 19.
• Casa păpușilor : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Goana după aur : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30: 16;
18,30; 20,30, GLORIA — 9; 11: 13; 
15; 19; 20,30, GRADINA TITAN — 
19
• Moara cu noroc : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,13.
• Program de desene 
DOINA — 9,45.
• La est de Java :
11,15; 13,30; 16; 18,15; ____
• Balul de sîmbătă seara: CRIN- 
GAȘI — 16; 18,15,
• Tunurile din Navarone : DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30, PACEA
— 15,30; 19.
• Porflle albastre ale orașului : 
VIITORUL — 15,30; 18.

— 20,15, CAPITOL — 
13,45; 16; 18,15; 20,30,
— 18,45, CASA FIL- 
10; 12,30; 15,30.
extremă urgență : LI-

POPULAR

bang i

COS-

• Ordinul Ana : VIITORUL — 
20,15.
• Cleopatra : BUCEGI — 15; 19, 
la grădină — 19.
• Trei inocenți : 
15,30; 18; 20,13.
• Chitty-Chitty, 
DRUMUL SĂRII
• Veronica se întoarce :
MOȘ — 10; 18; 20.
• 36 de ore : GIULEȘTI — 15,30: 
18; 20,15.
• Poliția sub acuzare î FLO- 
REASCA — 15,45; 10; 20,15.
• Piele de măgar : MIORIȚA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13,
GRADINA LUCEAFĂRUL — 19.
• Riul roșu : VOLGA — 9; 11,45; 
14.45; 17,30; 20, TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17,15: 20, la grădină — 19.
• Țara lui Sannikov : ARTA — 
15; 17,30; 20, la grădină — 19.
• Roman vesel : VITAN — 15,30: 
18; 20,15, la grădină — 19.
• Vandana : MUNCA — 10; 13;
16; 19, RAHOVA — 10; 13,30; 18,30.

teatre

animate :

DOINA —
20,30.

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Travesti — 19,30.
• Opera Română : Trubadurul
— 19.
• Teatrul
19,30.
• Teatrul 
dio) : Șoc
- 19.
• Teatrul ____ .
rugit pe ușă — 19,30.
a Teatrql evreiesc de stai : Cu
lorile nemuririi — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar 1 — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasitescu" : Școala birfell- 
lor — 19,30.

Mic : După cădere

„Nottara" (sala Stu- 
la mezanin (premieră)

Giuleștl : Casa care a
14;
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România se pronunță pentru Intensificarea Conferința pentru securitate CAIRO

și cooperare în Europa
Progrese în elaborarea documentului 

privind reglementarea pașnică a diferendelor între state

Convorbirile delegației AA.A.N. DE

Cuvîntared șefului delegației române la sesiunea anuală 
a F.M.I. și B.I.R.D.WASHINGTON 3 (Agerpres). — La Washington continuă lucrările sesiunii anuale a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.) — orga- țări membre,nisme specializate ale O.N..U, printre care și România. care reunesc 126 de

Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor sesiunii, ministrul finanțelor al României, Florea Dumitrescu, după ce s-a referit la caracteristicile actualei conjuncturi economico-finan- ciare internaționale, a declarat că, In condițiile accentuării interdependenței dintre state, menținere» decalajelor care despart țările în curs de dezvoltare de cele industrializate constituie un factor de instabilitate economică, de îngustare a pieței mondiale, de perturbare a dezvoltării tuturor statelor. Iată de ce, a spus vorbitorul, România susține necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor pentru infăptuirea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe principii de deplină egalitate în drepturi și echitate. Aceasta presupune, pe lîngă crearea unor noi relații financiar-valutare, infăptuirea unor profunde transformări în alte domenii, urmărind intensificarea- e- forturilor fiecărui popor în scopul valorificării superioare a resurselor materiale și umane proprii, respectarea drepturilor tuturor statelor a- supra bogățiilor lor naționale, stabilirea unui raport just între prețurile materiilor prime și ale produselor Industriale, realizarea unor schimburi comerciale echitabile, asigurarea accesului tuturor statelor, atît la materiile prime, cit și Ia tehnologiile moderne, extinderea colaborării economice și tehnico-științifice.Vorbitorul a accentuat necesitate» ea țărilor in curs dc dezvoltare — dintre care face parte și România — să Ii se faciliteze o participare mai rațională și mai echitabilă la diviziunea internațională a muncii, să li se aplice — în domeniul comercial, financiar-valntar. al transferului de tehnologie — un tratament preferențial cit mai favorabil, să li se acorde un ajutor necondiționat, în cuantumuri simțitor sporite și in condiții adecvate necesităților și nivelului lor de dezvoltare.

Expunînd pe larg noastre în problemele lutare, ministrul român a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru elaborarea și transpunerea în viață, într-o strînsă conlucrare, a reformei sistemului monetar internațional, care să respecte interesele tuturor statelor.După ce a prezentat eforturile statului și poporului român pentru dezvoltarea economică a țării, pentru ridicarea permanentă a nivelului de trai material și cultural, pentru lichidarea decalajelor ce separă țara noastră de statele dezvoltate, ministrul român a arătat, în încheiere, că România este ferm hotărită să participe, în continuare, cit mai activ, Ia eforturile comunității internaționale destinate rezolvării problemelor privind așezarea pe baze noi a relațiilor financiar-valutare internaționale, inclusiv la activitățile F.M.I. și B.I.R.D., la făurirea unor relații e- conomice mai echitabile și mai stabile. la eforturile pentru o lume mai dreaptă și mai bună.
★Ministrul de finanțe al României, Florea Dumitrescu, s-a întilnit cu ministrul de finanțe al S.U.A., William Simon. Cu acest prilej s-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu situația monetară internațională, problemele înscrise pe ordinea de zi a sesiunii, riind abordate, totodată, și unele aspecte ale relațiilor dintre România și S.U.A. A participat, de ambasadorul României la top, Corneliu Bogdan.In aceeași zi, ministrulavut o întrevedere cu Robert McNamara, președintele B.I.R.D., în cursul căreia au fost examinate probleme ce privesc cooperarea dintre România și B.I.R.D.. precum și stadiul finanțării unor proiecte comune de investiție.

poziția țării financiar-va-

asemenea, Washing-român a

GENEVA 2 (Agerpres). — în cadrul tematicii ordinii de zi referitoare la punerea în aplicare a principiilor menite să guverneze relațiile dintre state, care face obiectul dezbaterilor în organul special de lucru al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, s-a trecut la redactarea prevederilor referitoare la stabilirea bazelor șl modalităților pentru elaborarea unui sistem de reglementare a diferendelor între statele participante, propus de Elveția. Propunerile elvețiene constituie, în fapt, un corolar al propunerilor românești — examinate în același organ de lucru — privind măsuri care să facă efectivă nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța. Astfel, progresul realizat in punerea de acord a formulărilor asupra acestor măsuri a creat și o bază bună de progres în convenirea textelor din propunerea elvețiană.în cursul dezbaterilor din ședința de marți, sprijinind propunerea elvețiană, reprezentantul român a subliniat caracterul original al acesteia, locul și importanta ei în contextul eforturilor în direcția edificării unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa. De asemenea, numeroși participanți au relevat c& pu-

nerea la punct șl aplicarea In practică, in conformitate cu principiul dreptului international, a mijloacelor pașnice de reglementare a diferendelor decurge ca o necesitate logică din obiectivul excluderii folosirii forței și amenințării cu forța în relațiile internaționale.Delegațiile au convenit, în cadrul premiselor pe care se întemeiază propunerea elvețiană, să reafirme o- bligația statelor participante de a reglementa diferendele lor internaționale prin mijloace pașnice, astfel incit să nu fie puse în pericol pacea, securitatea și justiția. De asemenea, s-a reținut ideea complementarității care există intre renunțarea la forță și Ia amenințarea cu forța și principiul reglementării prin mijloace pașnice a litigiilor. Participants au convenit să sublinieze, în documentele conferinței, că reglementarea pașnică a diferendelor este un element esențial al menținerii și consolidării păcii și securității. De aici, necesitatea de a continua eforturile multilaterale pentru a asigura în a- cest domeniu dezvoltarea progresivă a dreptului international și aplicarea sa efectivă în relațiile dintre statele participante.

CAIRO 2 (Corespondență- de la Nicolae N. Lupu). — Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Nicolae Giosan, președintele M.A.N., care întreprinde o vizită în R. A. E- gipt, a avut, miercuri, întîlniri cu o serie de personalități politice de frunte ale țării gazdă.Delegația parlamentară română a fost primită de Abdel Aziz Hegazi, președintele Consiliului de Miniștri al R.A.E. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, în cadrul căreia au fost subliniate dezvoltarea ascendentă a relațiilor româno-egiptene în toate domeniile, faptul că la realizarea acestui eurs o contribuție deosebită au avut acordurile și înțelegerile convenite în timpul vizitelor de importanță Istorică făcute de președintele Nicolae Ceaușescu In Egipt și de președintele Anwar Sadat în România. Au fost exprimate, totodată, dorința dezvoltării colaborării șl cooperării pe o treaptă superioară și convingerea că există largi posibilități pentru înfăptuirea acestui o- biectiv, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colabo-

rării Internationale. La Intllnire au participat Sayed Zaki, președintele Comisiei parlamentare pentru reconstrucție, președinte al Asociației de prietenie egipteano-română, și alti deputați.Delegația parlamentară română a mai conferit cu Mohamed " Ghanem, primul secretar al Uniunii Socialiste Arabe, birea a prilejuit exprimarea rilor cu privire la dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor dintre P.C.R. și U.S.A, și dorința ca acestea să se dezvolte continuu.întîlnirea delegației parlamentare române cu Hafez Badawi, președintele Adunării Poporului, a prilejuit un schimb larg de păreri cu privire la activitatea celor două parlamente, pe plan intern și extern. Cei doi președinți și-au exprimat deplina satisfacție pentru evoluția mereu ascendentă a relațiilor româno-egip- tene, în toate domeniile, și au relevat contribuția deosebită adusă în acest sens de schimburile de vizite la cel mai înalt nivel.La toate aceste întîlniri a fost prezent Petru Burlacu, ambasadorul României la Cairo.

HafezC.C. al Convor- aprecie-

ORIENTUL APROPIAT
• Reuniunea Consiliului Central al Organizației pentru Elibe

rarea Palestinei • Schimb de prizonieri între Siria ți Israel

• PROIECTUL UNEI 
CONDUCTE TRANSME- 
DITERANEENE. Firmele italiene sa pregătesc să construiască o conductă de gaz da 2 500 km lungime. între coasta africană și Sicilia. „Pipeline“-ul ar pleca din Algeria, ar trece prin Tunisia și ar urma, de la Capul Bon, fundul Mării Me- diterane, pină în Sicilia. Apoi, traseul ar deveni din nou sub- aovatic pină la țărmul Italiei, de unde ar continua pină în a- propiere de Milano. Concernul italian de otel Finsider a prezentat tuburi cu un diametru de 20 de centimetri, rezistenta la presiuni de 180 de atmosfere. Firma Seipen, specializată în foraj și montaje, afiliată concernului de stat E.N.I., a reușit să instaleze conducte submarine la 360 m adincime, performantă neatinsă de societățile occidentale concurente. Cînd traseul va fi gata, molecula de gaz va parcurge distanta dintre Algeria și punctul terminus din Italia în 4 zile. împinsă de forța a 24 stații da pompare.

T0KI0, Deschiderea sesiunii de toamnă
a Uniunii Interparlamentare

din-»i

Din România, la conferință participă o delegație a grupului român al Uniunii Interparlamentare, condusă de Corneliu Mănescu. președinte al grupului, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Interparlamentar. Din delegație fac parte Ion Mărgineanu, vicepreședinte al Grupului român al Uniunii Interparlamentare, membru al Consiliului interparlamentar, și deputății Mircea Angelescu, Titus Po- povici și Ștefan Voicu.

DAMASC 2 (Agerpres). — Președintele Consiliului Național Palestinean, Khaled El Fahoum, a calificat drept constructivă reuniunea Consiliului Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care a avut Ioc, luni seara, la Damasc. El a subliniat că această reuniune s-a desfășurat „într-un spirit de solidaritate și de înțelegere" — relatează agenția M.E.N. Potrivit declarației lui Khaled El Fahoum, participanții . au constatat importanța unității naționale și necesitatea de a sprijini Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), considerată ca unicul reprezentant al poporului palestinean.Consiliul Central al O.E.P., reunit sub conducerea lui, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv, a adoptat mai multe măsuri cu caractere administrativ și militar. Parti-

elpantil au audiat, da asemenea, un raport detaliat asupra recentei Intîl- niri tripartite de la Cairo, la care au participat reprezentanți ai Egiptului, Siriei și O.E.P.TEL AVIV — Israelul șl Siria au procedat la un schimb de prizonieri, capturați de cele două părți după ce acordurile de separare a forțelor armate israeliene și siriene deveniseră efective — Informează agenția Reuter, citind un purtător de cuvînt militar israelian. După cum se știe, Siria și Israelul au semnat un acord privind dezangajarea forțelor lor armate din Golan la 31 mai a.c. Actualul schimb de prizonieri s-a desfășurat sub auspiciile Comitetului Internațional de Cruce Roșie, la punctul de control din Kuneitra, de pe Înălțimile Golan.

• CONCERT GRA
TUIT. Prietenii muzicii din Veneția au fost invitați, zilei» trecute, să asculte gratuit un concert simfonic în vechea și renumita operă „La Fenice", aflată in prezent în pragul ruinei financiare. în această manieră, colectivul teatrului, car» nu și-a mai primit salariile din luna iunie, dorește să arate o- piniei publice „de ce este in stare". Acțiunea va fi continuată prin organizarea de concerta in uzine și locuri publice din împrejurimile Veneției. Concertul inițial s-a bucurat de un mare succes, spectatorii au umplut nu numai sala operei, ci șl piața din fața teatrului, âscul- tînd muzica transmisă prin difuzoare.

NAȚIUNILE UNITE 2. -r Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : Dezbaterile politice generale din plenul Adunării Generale a O.N.U. au continuat să releve preocuparea serioasă a statelor pentru rezolvarea celor mai arzătoare probleme ale actualității.Astfel, în cuvîntul său, ministrul afacerilor externe ai Egiptului, Ismail Fahmy, a apreciat evoluția internațională cea mai' importantă din ultimii ani a constituit-o apariția destinderii, care „trebuie continuată și consolidată, în intereshl tuturor statelor". El a apreciat că trebuie respins „sistemul în care uh stat sau un grup de state monopolizează dreptul de a impune decizii care afectează destinele popoarelor". Ministrul egiptean a respins.acuzațiile acelor reprezentanți ai statelor industriale care încearcă să arunce răspunderea asupra țărilor arabe pentru inflație. Vorbitorul a declarat că Egiptul nu poate accepta „situația de nici pace, nici război", iar obiectivele sale rămîn eliberarea teritoriului ocupat și realizarea drepturilor naționale, legitime ale poporului palestinean.Președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, și-a consacrat in exclusivitate discursul evenimentelor și actualei situații din Cipru, posibilităților de soluționare a conflictului. El a declarat că „sub nici un motiv, achiziționarea de teritorii cu ajutorul forței nu poate fi tolerată". „Am venit la O.N.U. — a afirmat președintele Ciprului — pentru a obține sprijinul comunității internaționale în lupta noastră pentru salvarea independenței, unității și integrității teritoriale a Ciprului". Expu- nîndu-și poziția în ce privește soluționarea problemei cipriote, președintele Makarios a spus : „Doresc să subliniez că orice negocieri asupra problemei trebuie să aibă loc: In cadrul unei conferințe internaționale mai ample decît cea de Ia Geneva". „Considerăm propunerea pentru o conferință internațională in cadrul O.N.U. drept constructivă și deci acceptabilă".Ministrul de externe cehoslovac, Bohuslav Chnoupek, a afirmat că perspectivele de intărire și asigurare

a păcii sînt mai promițătoare decît oricind înainte. Este deci de datoria comunității internaționale să a- profundeze procesul destinderii și să nu precupețească nici un efort pentru a crea condiții ca omenirea să-și. valorifice. în pace și cooperare, resursele sale materiale și spirituale. El a adăugat că destinderea este manifestă in modul cel mai concret in Europa, unde au fost in- fegîstratâ schimbări substanțiale pentru începerea unei ere de cooperare constructivă. Intra acestea, el a menționat Conferința general- europeană pentru securitate și cooperare. care a realizat deja un număr de rezultate pozitive. Trebuie însă utilizate toate eforturile pentru împlinirea cit mai curînd posibil a obiectivelor istorice ale conferinței.La rindul său, vicepremierul și ministrul de externe sirian, Abdul Halim Khaddam, a declarat că o nace justă în Orientul Apropiat nu poate ti obținută fără retragerea completă a trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate și recunoașterea drepturilor naționale ale nonoarelor arabe și a cerut O.N.U. să reafirme acest lucru fără ambi- auitate. ..Poporul nostru — a spus el — așteapiă cu nerăbdare ziua in care Mediterana va deveni o mare a păcii, ca urmare a dispariției focarelor de tensiune din zona Orientului > Apropiat".John Malecela. ministrul de externe al Tanzaniei, a salutat acordul încheiat între Portugalia și FRELIMO și a exprimat speranța că un acord similar va fi realizat, în curînd. pentru decolonizarea totală a Angolei.
♦Ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, conducătorul delegației țării noastre la lucrările celei de-a XXIX sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.. a avut, marți, întrevederi, la sediul O.N.U. cu ministrul afacerilor externe al Israelului, Yigal Alton, și cu secretarul general al Organizației Unității Africane, William Eteki Mboum- oua. Au fost abordate probleme de interes bilateral, evoluția situației internaționale, precum și alte probleme înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni.

TOKIO 2 — (Corespondență de la P. Diaconu): In sala Camerei consilierilor a Dietei Japoniei a avut loc, miercuri, în prezența împăratului Hirohito, a primului ministru Ka- kuei Tanaka și a membrilor guvernului nipon, ceremonia deschiderii lucrărilor sesiunii de toamnă a Uniunii Interparlamentare.împăratul Hirohito a adresat parlamentarilor un mesaj, subliniind roiul și contribuția acestora în dezvoltarea relațiilor de colaborare tre state, în promovarea păcii destinderii internaționale.In cuvintul de salut adresat par- ticipanților la conferința Uniunii Interparlamentare, premierul Kakuei Tanaka a relevat importanța acestei reuniuni, exprimindu-și speranța că punctele de convergență ale opiniilor parlamentarilor vor fi folosite în vederea influențării cursului evenimentelor politice în direcția promovării păcii și înțelegerii internaționale.Pe agenda conferinței Uniunii Interparlamentare — care reunește reprezentanți din 67 de țări — figurează prezentarea și dezbaterea unor teme de interes major, cum sînt in- z tensificarea eforturilor pentru limitarea și încetarea cursei înarmărilor și pentru dezarmare, în condițiile progresului destinderii internaționale, realizarea interzicerii complete a experiențelor nucleare, prohibirea dezvoltării și producției armelor chimice, reducerea bugetelor militare ale statelor, situația din Orientul Apropiat, respectarea drepturilor omului, problemele resurselor energetice mondiale, populației, educației tineretului in spiritul înțelegerii internaționale, păcii și cooperării, principiile și măsurile în vederea prevenirii și lichidării tuturor formelor de discriminare rasială, in special a apartheidului.
PORTUGALIA

M S-au creat condițiile pentru 
funcționarea eficientă 

a guvernului provizoriu1’
Un comunicat al Partidului 

Socialist PortughezLISABONA 2 (Agerpres). — „Succesiunea prezidențială în Portugalia a fost efectuată în condițiile respectării stricte a Constituție! și într-o atmosferă de calm" — apreciază Partidul Socialist Portughez, într-un comunicat difuzat miercuri lâ Lisabona și reluat de agenția France Presse. „Prin numirea generalului Francisco da Costa Gomes la președinția republicii — se arată în comunicat — s-au creat condiții pentru functionarea eficientă a guvernului provizoriu, precum și pentru lichidarea tensiunii create tară de o manieră artificială".In încheierea comunicatului se a- preciază că. datorită poziției Mișcării forțelor armate și a guvernului provizoriu, au putut fi înfăptuite cî- teva etape decisive in procesul de democratizare și decolonizare.
în

agențiile de presă transmit
Miting al prieteniei. Tn onoarea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Arabe Siriene. condusă de Hafez El-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist și președinte al statului. care întreprinde o vizită oficială in R.P.D. Coreeană, la Palatul sporturilor din Phenian a avut loc un mare miting al prieteniei dintre cele două țări și popoare. Cu acest prilej, Kim Ir Sen și Hafez El-Assad au rostit discursuri.
IJderul Partidului Drep

tății, Suleyman Demirel, însărcinat de președintele Turciei, Fahri Korii- tiirk, cu formarea noului guvern, a avut, miercuri, o întrevedere cu conducătorul Partidului Salvării Naționale, Nekmettin Erbakan, după care a declarat reprezentanților presei că a fost realizat un acord privind participarea acestei grupări politice. alături de partidul său. într-o viitoare coaliție guvernamentală.
Cu ocazia aniversării a 150 de 

ani de la nașterea Ini Avram 
Iancu. la Biblioteca română din 
New' York a avut loc o mani
festare dedicată marelui luptă
tor revoluționar român de la 
1848.

Delegația Partidului So
cialist din Japonia, condusS de secretarul general al partidului, Mashasbi Ishibashi, și-a încheiat vizita în R. P. Bulgaria, unde a purtat convorbiri cu conducerea P.C. Bulgar. în comunicatul comun dat publicității, reprezentanții celor două partide au menționat că schimbarea raportului de forțe in favoarea păcii, socialismului și progresului are o influență pozitivă asupra situației internaționale. Un rezultat concret al acestui proces îl constituie și conferința general-europeană pentru securitate și cooperare, a cărei încheiere cu succes va contribui la transformarea Europei într-un continent al păcii și cooperării reciproce.

• RAZELE „X" descoperi tot mal multe din lucrurile ce rămîn ascunse ochiului uman nu numai în. medicină, el și în alte sectoare, în special în tehnică și in activitatea de cercetară. Un exemplu îl constituie
LOCOMOTIVE 

DIESEL ROMANEȘTI 
PENTRU IRAKBAGDAD 2 (Agerpres). — în

treprinderea românească de co
merț exterior „Mecanoexport- 
impori" a semnat, un important 
contract cu societatea „Irak Re
public Railway", pentru livrarea 
a 20 locomotive Diesel hidrau
lice de tipul LHD-250. Acesta 
este cel de-al doilea lot de 20 
de locomotive ce urmează să 
fie livrate Irakului. Semnarea 
contractului constituie un nou 
pas pe calea lărgirii cooperării 
dintre România și Irak in do
meniul transporturilor.

MĂRFURI ROMANEȘTI 
DISTINSE CU MEDALII 

DE AUR
In cadrul confruntărilor de a- 

nul acesta, ,,Monde selection" 
— centru permanent de stabi
lire a diferitelor standarde de 
calitate a produselor industriei 
alimentare, organizație interna
țională cu sediul la Bruxelles — 
a acordat distincții unor cate
gorii de mărfuri românești. Ast
fel. au fost atribuite patru me
dalii de aur conservelor de peste 
in ulei, prezentate de întreprin
derea de comerț exterior „Prod- 
export". Tot medalie de aur a 
obținut produsul miere natura
lă de tei. prezentat de aceeași 
întreprindere.

Senatul american * votat reducerea fondurilor alocate pentru acordarea de ajutoare în străinătate. Cu acest prilej. Senatul s-a pronunțat pentru retragerea ajutorului militar acordat noului regim din Chile.
Convorbiri Irgkiano—al

geriene. ’^Jhel’Yaqa, mlnisSîil afacerilor externe și trimis special al președintelui irakian, și-a încheiat vizita întreprinsă în Algeria. Oaspetele a fost primit de președintele Houari Boumediene și a purtat convorbiri cu oficialități guvernamentale. Intr-o declarație făcută la încheierea vizitei, șeful diplomației irakiene a relevat că, în cursul misiunii sale, a remis Boumediene un mesaj personal din partea președintelui Lri.l 1, _'_1 Bakr. El a calificat, de asemenea, drept fructuoase convorbirile purtate cu oficialitățile țării gazdă.
Primul ministru ai Marii 

Britanii, Harold Wilson, a declarat, miercuri. în cadrul unei conferințe de presă organizate cu prilejul actualei campanii electorale, că intenționează să viziteze Uniunea Sovietică pentru convorbiri cu conducătorii acestei țări, imediat după a- legerile din 10 octombrie, in cazul în care laburiștii vor ieși învingători din acest scrutin.

președinteluiIrakului. Al-
paleonlologia. Fotografie mai sus înfățișează imaginea radiologică a unui animal marin asemănător racului, fosilizat din devonianul inferior, adică de aproximativ 350 milioane de ani. O echipă de paleontologi vest-germani. folosind un aparat special cu raze „X". a descoperit două asemenea fosile in straturile de ardezie ale unui munte. Procedeul utilizat de ei deschide noi perspective investigării urmelor de viată din cele mai îndepărtate timpuri.

Președintele Argentinei, Maria Estela Martinez de Peron, a promulgat noua lege cu privire la securitatea internă, prin care sînt reprimate cu severitate actele teroriste ce aduc atingere ordjnii constituționale și păcii sociale a națiunii.
MARGINALII

Afacerea „Starfighter11

capata noi proporții

Starea economiei mondiale, cauzele esențiale ale unor fenomene neliniștitoare care au intervenit în ultima vreme si care se repercutează asupra majorității covîrsitoare a lumii în curs de dezvoltare, a păturilor sărace din statele capitaliste industrializate, măsurile de ordin politic, economic și financiar-monetar ce ar trebui întreprinse pentru prevenirea agravării acestei situații — iată cîte- va probleme care au avut o pondere mare in dezbaterile de politică generală din prima săptămînă a lucrărilor sesiunii O.N.U.Fiecare din vorbitorii care »-au perindat la tribună a adus noi elemente în completarea acestui tablou. „Tulburările economice recente, care afectează multe state, au sporit în intensitate și lovesc din ce în ce mai puternic în situația materială a popoarelor. Agravarea problemelor economice se datorează în cea mai mare măsură creșterii spiralei cursei înarmărilor și escaladării cheltuielilor militare" — sublinia ministrul de externe al U.R.S.S., A. Gromîko. „Anul acesta este martorul unor brusce creșteri a prețurilor pe piața internațională. Rata inflației a fost escaladată. Dificultățile balanței de plăți amenință un număr mare de state", arăta ministrul de externe al Danemarcei, Ove Guld- berg, în timp ce omologul său. indian. Swaran Singh, a atras atenția plenarei asupra faptului că „a- ceste tendințe negative duc la mărirea decalajelor economice care ee-

pară statele în curs de dezvoltare de cele industrializate". La rîhdul său, ministrul de externe al Argentinei, Alberto Vignes, cita. între altele, exportarea inflației din lumea capitalistă în țările în curs de dezvoltare prin intermediul creșterii preturilor
Atitudinea deschisă si foarte concretă în care maioritatea celor circa 50 de miniștri de externe — ce au luat cuvîntul oină în prezent — au abordat aceste probleme constituie un indiciu al prevalentei dorinței de a se trece de la planuri,

Fenomenele economice
în dezbaterea sesiunii 0. N. U

lproduselor industriale. îngrășăminte-, lor chimice si cerealelor, ca manifestări ale politicii de dictat a u- nui număr restrîns de state care, ig- norînd noile cerințe ale interdependentelor dintre națiuni, nu au renunțat la vechile practici de spoliere Si tind în continuare să-și clădească prosperitatea pe seama altora, accen- tuînd procesul de polarizare a bogăției și a sărăciei prin menținerea discriminărilor, barierelor tarifare și netarifare, precum și a mecanismului foarfecii prețurilor in schimburile comerciale cu statele în curs de dezvoltare.

proiecte si declarații de bune intenții la fapte, la acțiune, pentru a înlocui vechea ordine economică internațională. care ființează de pe timpul revoluției industriale capitaliste si abundă de injustiții de tot felul, cu o nouă ordine, eliberată de practicile imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, care să țină seama de interdependențele lumii contemporane și, deci, de interesele legitime ale tuturor statelor, în special ale țărilor în curs de dezvoltare.■ Alte cerințe ale reașezării pe baze noi a raporturilor economice internaționale. evidențiate in cadrul dez-

baterilor de politică generală de reprezentanții statelor in curs de dezvoltare, privesc extinderea cooperării economice și comerciale internaționale. stabilirea unui raport just între prețurile materiilor prime și ale produselor manufacturate, accesul neîngrădit al tuturor națiunilor la binefacerile științei și tehnologiei, cerințe care reclamă integrală în viață a ..Declarației asupra instaurării unei noi ordini economice internaționale" și ale „Programului de acțiune" — adoptate la cea de-a 6-a sesiune extraordinară a O.N.U. — și accelerarea aprobării de către Națiunile Unite a „Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale statelor".Concluzia dominantă a dezbaterilor primei săptămini a sesiunii o constituie recunoașterea generală a faptului “ .................................... ..mice tr-un telor ciile O.N.U., întrucît — după arăta ministrul de externe francez, J. Sauvagnargues — „O.N.U. arecompetența generală în aceste probleme și are posibilități mari — în- trucit ea reflectă năzuința comunității mondiale de a ajunge la un adevărat concept general acceptabil de soluționare a problemelor economiei planetei noastre".

transpunerea prevederilor

că actualele dificultăți econo- nu pot fi rezolvate decît prin- efort concertat al tuturor sta- interesate și numai sub auspi- cum

Industria aeronautică occidentals e cuprinsă de febră. „Afacerea secolului" — cum e numită operațiunea de înlocuire a avionului militar „Starfighter" dotația armatelor mareei, Norvegiei declanșat o vastă tru adjudecarea fiind considerabilă : dacă cele patru țări ar opta pentru același tip de aparat, valoarea totală a contractului ar atinge aproape 2 miliarde dolari — la care se vor a- dăuga comenzile consecutive. „Câștigătorului in disputa pentru succesorul aparatului „F-104 G“ — notează „Frankfurter Allgemeine" i s-ar deschide o piață de 2 500— 3 000 avioane. O afacere de 20 miliarde dolari sau chiar mai mult".în dispută sînt antrenate, deocamdată, trei tipuri de avioane : „Mirage F 1-53", produs de uzinele franceze Dassault, „Cobra Y F 17", fabricat de firma americană Northrop, și „Viggen", construit in Suedia. Deși startul competiției a fost dat de curînd, presa apuseană vorbește de pe acum de „un adevărat război al nervilor", de „bombe psihologice lansate zilnic", disputa principală angajîndu- se în special între firmele europene și cele americane. în acest sens, agenția France Presse sublinia Jacques cent că propună și mai complete decît cele ce ar putea veni din partea S.U.A.". Re-

(F-104 G) din Belgiei, Dane- și Olandei — a competiție pen- comenzii, miza

declarațiile premierului Chirac, care afirma re- tara sa este în măsură să compensații „mai sigure

plica americană nu a întirziat : revista „Aviation Week" susține că S.U.A. au promis celor patru țări din Europa o anumită participare la construirea a 250 avioane de vi- nătoare în schimbul opțiunii lor pentru un aparat american. „Propunerile S.U.A. — scrie „Gazette de Lausanne" — sînt destinate să egaleze și chiar să depășească cele avansate de principalul concurent, firma franceză Dassault-Breguet".La rindul ei. societatea ..British Aircraft Corporation" a propus o nouă soluție „total europeană" : înlocuirea „Starfighter“-ului două aparate, și anume rage" și „Jaguar", ultimul în cooperare de uzinele si engleze.Firmele concurente de cean. care apără cu strășnicie monopolul industriei americane de armament în cadrul N.A.T.O.. etalează. cu amenințări voalate, implicațiile politice ale unei „opțiuni europene" a țărilor cumpărătoare. sugerînd chiar că o asemenea decizie ar putea fi catalogată drept „antiamericanism".„Cine va cuceri cerul atlantic 1“ — se întreabă „Frankfurter All- gemeine". In această fază. șansele fiecărui concurent stau sub semnul incertitudinii. Indiferent însă cine va obține comanda, există un mare nemulțumit : opinia publică din toate aceste țări, contrariată d» continuarea cursei înarmărilor.

• VISUL GEOLOGI
LOR PRINDE VIAȚĂ.Să forezi un puț și să găsești petrol : iată visul geologilor.Experiența mondială arată că, pină în prezent, din zece puțuri forate nouă se dovedeau rile. în mentat plorare. „bright tor), ca: simțitoare a procentajului productiv. Dacă metodele anterioare indicau existența în a- dincuri doar a structurilor geologice favorabile existentei țițeiului și gazului, fără garanția prezentei lor efective. „bright spot" indică existența a înseși structurilor de hidrocarburi. Prin folosirea noii tehnici, două din trei puțuri s-au dovedit productive. Se consideră că a- ceastă metodă va avea o uriașă însemnătate economică, îndeosebi în explorarea petrolului submarin, fiecare puț forat in prezent sub valuri necesitînd mari investiții.

ste- golful Mexic s-a experi- o nouă tehnică de ex- denumită alegoric spot" (punct străluci- are permite ridicarea

C. ALEXANDROAIE

eu cu „Mi- construit francezepeste o-

Petre STANCESCU

• „ROLUL VIEȚII 
MELE" este jucat in prezent de Richard Burton într-un film despre Winston Churchill. Renumitul actor va interpreta rolul fostului premier englez în timpul celui de-al doilea mondial. Filmul urmează prezpntat de televiziunea nică cu prilejul împlinirii de ani de la nașterea lui chill.

război să fie brita- a 100 Chur-
• RARITATE ARHEO

LOGICĂ. Un admirabil cap de bronz infățișîndu-1 pe zeul mărilor. Poseidon, a fost descoperit la circa 50 km de Napoli, în albia rîului Sele. pe malurile căruia se afla cindva grecească Poseidonia. gii apreciază că această datează din secolul al înaintea erei noastre. Se pune că statuia întreagă, care a fost găsit numai ar fi împodobit celebrul ____piu al zeiței Hera. In același loc au mai fost scoase la iveală numeroase obiecte ceramice confecționate intre secolul al VIII-lea i.e.n. și secolul al treilea al erei noastre, atestind continuitatea unei prezente urbane timp de 11 secole.

colonia Arheolo- operă V-lea presu- de la capul, tem-
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