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In plin efort de munefl, la secția cuptoare mici a Combinatului chimic Tirnâvenl foto : I. Cristian
Socialismul științific, precum și însăși experiența practică a mișcării revoluționare, invederea- ză că esența misiunii istorice a partidului comunist constă in organizarea luptei pentru cucerirea puterii, înfăptuirea cu succes a revoluției socialiste și a operei de edificare a socialismului și comunismului in țara unde acționează și, totodată, in sprijinul activ pe care îl acordă mișcărilor revoluționare in vederea triumfului noii orinduiri pe plan mondial. Tocmai edificind cu succes orîn- duirea nouă și dezvoltind legături de solidaritate cu toate forțele an- tiimperialjste, progresiste, partidul care exercită funcția de guvernă- mint intr-o țară socialistă răspunde, în primul rind, intereselor fundamentale ale propriului popor cit și îndatoririlor sale internaționale, ca detașament al mișcării revoluționare internaționale. In aceasta rezidă unitatea strînsă, dialectică a factorului național și internațional, a sarcinilor naționale și internaționale, a patriotismului și internaționalismului — ca laturi inseparabile ale procesului revoluționar.In acest sens, proiectul de Program, de la primul pînă la ultimul său capitol, reprezintă o ilustrare vie, concludentă, a consecvenței cu care Partidul Comunist Roman îmbină factorul național și internațional, a hotăririi sale de a promova cu fermitate această orientare in întreaga etapă strategică > definită de Program — etapa edi- I ficării societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism. Este firească această caracteristică principală a Programului : cele două aspecte — patriotismul și internaționalismul — au fost trăsături de- linitorii ale vieții și activității P.C.R. de-a lungul întregii

V____________ _______

sale existențe și formează și astăzi in mod neabătut temelia liniilor directoare ale politicii partidului. Este, de asemenea, firesc să fie așa, deoarece Programul poartă amprenta personalității secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și internaționalist

dezvoltarea patriei noastre, pentru înflorirea națiunii noastre socialiste, făurirea pe acest pămint a celei mai înaintate și mai drepte orinduiri sociale — societatea comunistă. In același timp, acest document promovează lărgirea schimbului de experiență revoluționară pe plan internațional, poate oferi
„Ceea ce realizam în România, ceea ce ne propunem 

pentru viitor servește, în primul rînd, poporului nostru, ridică
rii sale la un nivel tot mai înalt de dezvoltare socialistă, de 
bunăstare. în același timp, realizările noastre constituie și o 
contribuție la cauza socialismului, la întărirea sistemului so
cialist mondial, la creșterea prestigiului socialismului în lume. 
Deci, ÎNDEPLININDU-NE ÎNDATORIRILE NAȚIONALE, NE 
ÎNDEPLINIM, TOTODATĂ, SI ÎNDATORIRILE INTERNAȚIO
NALE, CONTRIBUIM LA CAUZA GENERALĂ A PROGRESU
LUI SOCIAL".

NICOLAE CEAUȘESCU

consecvent în întreaga sa activitate revoluționară.Stabilind într-o largă perspectivă, pe baza aplicării adevărurilor generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale României, o- biectivele strategice și tactice ale partidului pentru o perioadă de un sfert de secol, Programul pornește de la propria experiență a partidului nostru în transformarea revoluționară a societății românești, de la experiența celorlalte țări socialiste, de la tot ce este valoros în dezvoltarea socială universală. Prin aceasta, Programul slujește, desigur, în primul rind, ca far călăuzitor muncii și luptei pentru

o sursă de inspirație și concluzii de natură să prezinte interes și pentru alte detașamente ale mișcării revoluționare.Proiectul de Program constituie o remarcabilă contribuție a Partidului Comunist Român la Îmbogățirea tezaurului marxism-leninismului, un aport constructiv la dezbaterea creatoare din mișcarea comunistă și muncitorească internațională, la dezvoltarea in spirit creator a gindirii revoluționare, tși găsește reflectare in aceasta concepția partidului nostru, care consideră că fiecare partid are nu numai dreptul, dar și îndatorirea de a-și aduce contribuția la dez

voltarea creatoare a teoriei revoluționare, tocmai prin modul in care ințelege să soluționeze problemele dezvoltării sociale in propria țară, prin răspunsurile pe care le dă la cerința aplicării adevărurilor fundamentale ale socialismului științific la condițiile concrete, prin interpretările date principalelor fenomene și procese din lumea contemporană.Evocarea făcută in Program drumului istoric al poporului român, luptei sale eroice, pline de sacrificii, 1 pentru libertate, independență, unitate națională, faptul că tot ce a creat valoros poporul nostru timp de peste 2 000 de ani stă și va sta la baza construirii socialismului și comunismului în țara noastră, constituie, desigur, pentru cetățenii României socialiste, un nesecat izvor de patriotism, de fermitate în apărarea și consolidarea cuceririlor revoluționare ; totodată, evidențierea marelui adevăr că nimic nu poate împiedica un popor să-și realizeze aspirațiile legitime de libertate dacă este hotărît să lupte pină la capăt pentru aceasta cu fermitate și eroism, este de natură să aibă un viu ecou in rindu- rile popoarelor care mai suferă îneă dominația străină, practicile politicii imperialiste, colonialist» și neocolonialîste.In același timp, evocarea trecutului evidențiază pagini nepieritoare din cronica tradițiilor mișcării muncitorești și ale partidului nostru de sprijinire a luptei revoluționare din celelalte țări — concomitent cu tabloul amplu al legăturilor multiple și al contactelor intense pe care P.C.R. le întreține cu toate țările socialiste,
(Continuare in pag. a IV-a)

Au îndeplinit planul 
pe patru ani ai cincinalului 

Industria municipiului 
Saiu-MareSATU-MARE (Corespondentul „Scinteii11, Octav Grumeza). — Colectivele întreprinderilor din Satu- Mare au raportat îndeplinirea, înainte de termen, pe ansamblul municipiului, a prevederilor de plan pe 4 ani ai cincinalului. Prin realizările obținute, in fruntea întrecerii se situează unitățile: întreprinderea de prelucrare a lemnului, „Mondiala11, „23 August11, „Tricotex11, „Solidaritatea11, „Drum Nou11, întreprinderea de produse industriale ș.a. Pină la sfârșitul anului, industria municipiului va realiza suplimentar însemnate cantități de mobilă, prefabricate din beton, utilaje tehnologice, confecții, țesături, tricotaje, produse de uz casnic in valoare de 1,1 miliarde lei.

Unități din sectorul 
5 al CapitaleiUn număr de 18 întreprinderi industriale din sectorul 5 al Capitalei au îndeplinit planul pe patru ani ai cincinalului. Printre acestea se numără „Danubiana11, Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava, „Adesgo11, „Apolo11, „Energoreparații11, „Dîmbovița11 și „Pionierul11, care și-au adus o contribuție însemnată la realizarea celor 220 milioane lei, repre- zentînd producția globală suplimentară obținută pe ansamblul sectorului in primele nouă luni ale anului. A- ceste succese se datorează in bună parte creșterii productivității muncii, al cărei aport în realizarea sporului de producție este de circa 7S la sută.

Angajamente suplimentate 
de două oriîn Întreprinderile industriale din județul Alba, octombrie a Început sub bune auspicii. Colectivele tuturor unităților din această parte a țării și-au îndeplinit înainte de termen angajamentele suplimentare anuale. La una din unitățile tinere, intrată în funcțiune la Întreaga capacitate în iulie 1971 — întreprinderea „Porțelanul11 din Alba lulia — angajamentele anuale au fost reconsiderate și suplimentate de două ori pină acum, ajungindu-se de la 800 000 lei producție globală peste plan, la două milioane lei. Aici s-a realizat tn 9 luni o producție suplimentară de circa 1,5 milioane lei, ceea ce ne duce la o altă concluzie: raportind re

zultatele la posibilitățile reale ale colectivului întreprinderii, pină la sfârșitul anului și acest angajament va fi depășit. Entuziasmului și tinereții — vîrsta medie a oamenilor de aici este sub 23 de ani — le 6tau in putință împliniri și mai mari. In a- ceastă întreprindere nouă, cu utilaje și tehnologii moderne, ce sugerează imaginea muncii de laborator, cu mașini automate, cu veghe neclintită și atentă pentru ordine și disciplină la fiecare loc de muncă, există condiții pentru a- firmarea capacității creatoare și priceperii oricărui om harnic.Un amănunt nu lipsit de semnificație: a- tiinici clnd fabrică â intrat In funcțiune , »e realizau patru sorti

mente — servicii de masă, „Împrumutate11 de la Fabrica de porțelan din Cluj ; iar a- cum — 400 de sorti, mente — realizate de colectivul propriu de creatori. în acest context. deci, nu-i deloc intimplător că. la concursul național de bibelouri din 1974, creatorii de modele de aci au primit premiile I și III. Și pe plan financiar, această perioadă a anului s-a Încheiat bine: cu beneficii suplimentare de peste 800 000 Iei. Ele atestă că acestui ti- năr colectiv Ii sint de-acum caracteristice trăsături mature, ale spiritului muncitoresc : pricepere, destoinicie și spirit gospodăresc.
Sever UTAN

La C. S. Hunedoara — 65 000 tone de oțel peste plan ;DEVA (Corespondentul „Sclnteii", Sabin Ionescu) : — Luna octombrie a debutat la Combinatul siderurgic Hunedoara cu un nou și veritabil succes: realizarea celei de-a 65 000-a tone de oțel peste sarcinile de plan ale acestui an. Mai mult de 70 la sută din
această cantitate suplimentară de metal a fost obținută de oțelaril de la secția nr. 2, care și-au îndeplinit Înainte de termen angajamentele luate In cinstea celui de-al XI-lea Congres al partidului.

ÎN PERSPECTIVA DIRECTIVELOR -

ATENȚIE DEOSEBITĂ PROBLEMELOR IMEDIATEI

ACUM trebuie asigurate condițiile materiale 
pentru producția anului viitor* ,tn întîmpinarea Congresului al XI-lea al partidului, majoritatea unităților economice depun eforturi stăruitoare pentru obținerea unor rezultate superioare în producție, pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Sarcini noi, mobilizatoare, care impun perfecționarea amplă și dezvoltarea substanțială a întregii activități economice stabilite de proiectele de ProgAun și de Directive ale partidului,' se află de pe acum în atenția colectivelor de muncă din întreprinderi, a specialiștilor din centrale și ministere. Asupra problemelor de imediată actualitate care se ridică, în acest context, intr-un domeniu e- conomic de mare importanță, al relațiilor de aprovizionare tehnico- materială, am solicitat unele precizări tovarășului inginer MIHAIL MARTINESCU, adjunct al ministrului aprovizionării tehnico-mate- riale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.— Cum poate fi caracterizată, 

sintetic, desfășurarea proceselor 
de aprovizionare tehnico-mate- 
rială in acest an ?— Toate unitățile din economie au avut practic asigurată prin ba- i lanțe, repartiții și contracte baza materială a producției pe acest an. Pregătirea din timp a planului pe 1974 și-a pus amprenta și asupra procesului de aprovizionare, care, după cum reiese din modul in care se îndeplinește planul, din controalele de pe teren, se desfășoară în condiții sensibil îmbunătățite față de anul precedent. Trebuie să subliniez in mod deosebit faptul că, în cursul a- cestui an, în urma preocupărilor susținute ale întreprinderilor și centralelor, ale proiectanților și tehnologilor s-au găsit unele soluții de economisire suplimentară a unor materii prime importante, incit unitățile industriale iși realizează sarcinile în condițiile reducerii cotelor de materiale alocate inițial. Aceasta a impus, desigur, o mai bună funcționare a mecanismului aprovizionării, în cadrul căruia o deosebită contribuție a avut-o rețeaua de baze și depozite.

Nu poate fi insă trecut cu vederea faptul că, în special dim cauza ne- punerii în funcțiune a unor obiective, îndeosebi în industria chimică,
• Rezultate pozitive, dar 
și probleme deschise în 
planificarea aprovizionării 
tehnico-materiale • Pro
ducții sporite, cu importan
te economii de materii 
prime • Un.șir de minis
tere întîrzie încheierea 

contractelor

a nerealizării integrale a planului la unele sortimente, îndeosebi la țevi și tablă, nesosirii la termen a unor importuri, a unor deficiențe organi- > zatorice interne, la o serie de produse nu au fost realizate prevederile contractuale, ceea ce a provo

cat dereglări „In lanț" Invmai multe întreprinderi. Este caracteristic însă că cele mai multe neajunsuri nu se mai întîlnesc în domeniul asigurării de materii prime și materiale, cit mai ales _ în furniturile ce se obțin prin relații de cooperare, relații care se află în îndrumarea și supravegherea nemijlocită a centralelor și ministerelor de ramură. Din controale recent efectuate privind livrarea utilajelor pentru unele o- biective importante de investiții ce trebuie să producă în acest an, cum sint, de pildă, furnalul nr. 4 și oțelăria nouă de la Galați, a rezultat că unii furnizori, ca „1 Mai11 Ploiești, „23 August" București, „Progresul11 Brăila și alții, acum, la expirarea termenelor contractuale de expediere a utilajelor, „constată11 că le lipsesc unele repere sau rulmenți din import, că anumite cooperări au stabilite termene de primire in decembrie sau chiar in anul 1975, probleme ce nu au fost ridicate pină acum nici în fața centralei, nici a ministerului de resort. O atare situație relevă, încă o dată, ,cît de important este ca în întreprinderi, in centrale și ministere să se tratez» cu maximă răspundere toate problemele pregătirii din timp, in amănunțime, a condițiilor de realizare • fiecărui contract. De asemenea, nu și-au respectat obligațiile contractuale scadente pînă la ora actuală combinatele chimice de la Borzești, Săvinești și Brazi, întreprinderea de
Convorbire realizata de
Corneliu CÂRLAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

ÎN 
ZIARUL 
DE AZI:

• SĂ INTÎMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI PERFECȚIO- 
NÎND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID • ELEVII- 
MUNCITORI AU ÎNCEPUT PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ • RU
BRICILE NOASTRE : TELEX CETĂȚENESC, CONTRASTE, FAPTUL 

DIVERS, SPORT, DE PRETUTINDENI

TREI PROBLEME 

ACTUALE ALE 
LUCRĂRILOR 

AGRICOLE
IN PAGINA A III-A

Mi se pare deosebit de semnificativ faptul că intr-un document de Însemnătatea proiectului de Program al P.C.R. există un capitol special consacrat literaturii și artei. Este, de fapt, o nouă și concludentă ilustrare a atenției cu care partidul nostru urmărește și stimulează dezvoltarea creației artistice, intr-o legătură intimă, indisolubilă, cu preocupările social-educative majore ale societății contemporane românești. Definind rolul literaturii și artei in contextul activității ideologice, al muncii politice, educative desfășurate de Partidul Comunist Român, proiectul de Program insistă asupra criteriilor de valoare, cheamă la făurirea unor opere de înaltă ținută, care să îmbogățească patrimoniul culturii noastre socialiste și tezaurul culturii universale, să contribuie la înflorirea vieții spirituale a poporului nostru. A răspunde acestei chemări înseamnă ca — ridicind pe o treaptă superioară cele mai nobile tradiții ale artei românești — să creăm lucrări pătrunse de spiritul, de idealurile epocii noastre, profund umaniste, cu larg ecou in conștiințe. Evident, aici sint implicate talentul și, in egală măsură, angajarea socială a artistului, capacitatea sa v

de a răspunde sensibilității marelui public, cre- înd opere care să poarte peste generații mesajul epocii noaștre.In acest sens, mărturisesc (pentru a mia oară!) credința că arta — mai cu seamă muzica — pornește din INIMA și se adresează INIMII ; am folosit aproape aceleași cuvinte

zguduie conștiințele. Dăinuirea unei opere de artă timp îndelungat mi se pare a ti un criteriu al valorii, de necontestat. Perenitatea este dincolo de disputele uneori mărunte și lipsite de orizont ale „specialiștilor11 și prezintă, intr-un fel, verdictul judecătorului suprem : marele public.

IZVORUL
PERENITĂȚII

cu care au exprimat acest mare și simplu adevăr și Beethoven, și George E- nescu... Este vorba despre acea comunicare, avind ca suport comunitatea idealului umanist, care condiționează succesul real, a- deziunea contemporanilor, ca și perenitatea operei de artă muzicală.Cred că „secretul11 perenității unor opere de-a lungul secolelor trebuie căutat in marea tensiune emoțională, afectivă, singura care e capabilă să „aprindă11 sufletele, să

Toscanini considera că „publicul are aproape întotdeauna dreptate11. Desigur marele dirijor exagera puțin, uitînd a- cele momențe cînd publicul se lasă lesne entuziasmat de strălucirea exterioară a unor piese minore, lipsite de substanță artistică. Dar dacă ne gîndim că succesele ieftine dispar ca niște focuri de paie, fără a lăsa nici un sediment in conștiința marelui auditoriu, atunci va tre

bui să fim de acord cu Toscanini și radicali- zindu-i afirmația să constatăm că : publicul (gin- dit intr-un spațiu larg și mai ales în timp) ARE ÎNTOTDEAUNA DREPTATE !La trei decenii de istorie a muzicii noastre noi, cred că avem perspectiva și „distanțarea11 necesare pentru a putea observa perenitatea unor opere în conștiința maselor și efemerițatea altora.Fără pretenția de a putea schița măcar un studiu în acest sens (este momentul, poate, ca astfel de studii să fie elaborate de muzicologia noastră), aș dori să avansez ideea după care nimbul perenității vine să încununeze in special acele lucrări dotate cu o răscolitoare forță emotivă,Această prețioasă calitate o intîlnim la opere aparțlnlnd unor stiluri și gepuri diverse, cum sint oratoriul „Tudor Vla- dimirescu11 de Gh. Dumitrescu, Concertul pentru pian și orchestră de Paul Constantinescu, Cvartetul de Ion Dumitrescu, Variațiunile simfonice pe o temă de Anton Pann, de Theodor
Laurențlu PROFETA
(Continuare 
tn pag. a IV-a)

în producție de serie

CEL MAI MARE EXCAVATOR 
CONSTRUIT IN ROMÂNIABRAlLA. De la începutul anului și pină în prezent, de pe banda d» montaj a întreprinderii de utila) greu „Progresul11 din Brăila au ieșit 900 de excavatoare hidraulice, dintre care 30 au fost livrat» pest» plan. Dind curs indicațiilor «ecreta- rului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei efectuate in unitatea industrială, brăileană, și In cinstea Congresului al XI-lea al partidului, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la „Progresul11 anunță acum finalizarea prototipului și tehnologiei de fabricație a excavatorului cu o capacitate a cupei de 1,25 mc. Odată cu începutul trimestrului IV al anului, noul excavator a intrat in producție de serie. Este cel mai mar» excavator produs vreodată in România. (Mircea Bunea).

înnoiri edilitare la BotoșaniLa Botoșani, numărul familiilor care se vor muta in case noi anul a- cesta va ajunge la 870. De altfel, pină acum constructorii au și predat beneficiarilor 500 de noi apartamente. Construcțiilor de locuințe li s-au a- dăugat, tot în acest an, noi spații comerciale, grădinițe, creșe, școli șl internate, care întregesc profilul arhitectural al Botoșanilor de azi.In istoria multiseculară a Botoșanilor, anul 1969 poate fi considerat un început : este anul cînd aici ae-ri- dica primul bloc cu 12 apartamente. De atunci, pe harta orașului din clm- pia nordică a Moldovei și-au făcut apariția cartierele „Parcul Tineretului11, „Eminescu11, „Octav Băncilă11.
(Agerpreș)
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PERFECȚIONÎND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID PENTRU AGENDA DV.Proiectul de Program și Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea subliniază deosebita însemnătate teoretică și practică a promovării ferme a principiului conducerii și muncii colective in întreaga activitate a tuturor organizațiilor de partid, înfățișăm, in rindurile de mai jos, aspecte ale experienței unuia din comitetele de partid din cadrul Combinatului pentru fibre artificiale Brăila.Experiența organizației noastre de partid, ca și a tuturor organizațiilor de partid din țară verifică în practica de fiecare zi Însemnătatea conducerii și muncii colective — definită de Statutul P.C.R.drept principiu suprem al conducerii de partid. Aceeași experiență confirmă adevărul că Întotdeauna o hotărire, o decizie luate pe baza unei consultări colective capătă girul unei gindiri mai profunde și al unei mai' largi competențe.Statutul, documentele partidului dau fiecărei organizații de partid o concepție clară cu privire la conducerea și munca colectivă. In acest spirit, comitetul nostru de partid consideră că prin muncă colectivă nu se înțelege nicidecum simpla întrunire a unui număr de tovarăși pentru a asculta un referat sau o informare. Este vorba aici de un întreg complex de norme șl reguli, care se referă, deopotrivă, la sistemul alegerii organelor de partid, al prezentării periodice a unor dări de seamă în fața comuniștilor care le-au ales, la modalitățile de lucru ale birourilor și comitetelor de partid, și, desigur, în mod deosebit, la modul in care se adoptă hotărîrile, la stilul de muncă al comuniștilor aleși în organele conducătoare — toate acestea asigurind substanța și eficiența muncii colective..Cum se lucrează In cadrul comitetului nostru de partid ? Ca șl pentru alte comitete de partid, una din cele mai importante preocupări este asigurarea participării e- fective a tuturor tovarășilor aleși in comitet la întreaga activitate, începînd de la investigarea realităților, definirea problemelor prioritare ale fiecărei perioade, elaborarea planurilor curente și de perspectivă, pînă la înfăptuirea efectivă a tuturor prevederilor și măsurilor stabilite. Pentru a mă referi, de pildă, la elaborarea planurilor, aș vrea să- arăt că aceasta are loc în prima Jumătate a ultimei luni din fiecare trimestru. Toți cei 13 membri ai comitetului formulează, în baza consultării cu membrii de partid, cu activul din colectivele din care fac parte, propuneri scrise ; secretarul și respon- t sabilii pe probleme fac apoi o, se- î iecțîe și elaborăaiă un proiect, care se definitivează într-o ședință a \ comitetului după discutarea și a- probarea lui.Comitetul nostru de partid acordă cea mai mare atenție bunei desfășurări a ședințelor sale, acestea constituind principalul cadru in

care se adoptă măsuri șl hotăriri privind activitatea sa, ca și a celor 15 organizații de bază subordonate. Tocmai de aceea, asigurăm convocarea ședințelor de comitet In fiecare lună sau de cite ori cerințele muncii practice o impun, precum și a plenarelor deschise, cu participarea membrilor birourilor organizațiilor de bază, a activului — o dată la trei luni. Ne preocupă și ne străduim ca In cadrul ședințelor să fie analizate temeinic

ce aducea prejudicii atragerii tuturor membrilor de partid la sesizarea deficiențelor, la soluționarea problemelor. Cu toți acești tovaaăși s-a discutat în comitetul de partid — și tocmai prin crearea unui climat de critică deschisă, tovărășească s-a asigurat, mai ales în ultima vreme, o largă participare la discuții.După cum se știe, conducerea colectivă nu diminuează nicidecum răspunderea personală, ci, din contră, implipă in mod necesar creșterea răspunderii individuale pentru sarcinile incredințate. In acest scop, urmărim In mod riguros repartizarea judicioasă a sarcinilor. In baza planurilor de muncă, fiecărui membru al comitetului de partid li revin 1—2 sarcini cu termene fixe de Îndeplinire și, in plus, răspunderea Îndrumării cite unei organi

Cîmp larg de aplicare 
muncii și conducerii colective

problemele fundamentale ale activității economice, politice și organizatorice, ca la aceste dezbateri să participe în mod activ, în deplină cunoștință de cauză, toți membrii comitetului. Pentru a determina asemenea discuții, comitetul de partid a Introdus practica de a pregăti materialele pe temeiul unor consultări largi, al unor analize efectuate, în baza unor tematici anume, de colective formate din 3—4 tovarăși. Pentru înlăturarea lipsurilor constatate „pe teren", membrii acestor colective devin și autorii proiectelor planurilor de măsuri discutate în respectiva ședință. Materialele sînt puse la dispoziția participanților cu aproximativ cinci zile înainte de ședință. Intr-un asemenea mod s-au desfășurat ședințele în care s-au discutat problemele activității politice pentru ridicarea calității produselor (în 1973, indicii de calitate nu se realizau ; anul acesta s-a ajuns la 99 la sută producție „super"), ale eficienței economice (găsindu-se noi resurse pentru devansarea cincinalului) etc.Trebuie să spunem însă că nu am fost întotdeauna mulțumiți de felul cum se desfășoară ședințele de comitet. Uneori, deși s-au prezentat materiale bine documentate, numărul participanților la dezbateri a fost destui de mic, ceilalți tovarăși asistînd pasivi la ședință și mulțumindu-se să aprobe ceea ce au propus alții. Asemenea situații s-au datorat și faptului că spiritul critic nu s-a manifestat cu destulă consecvență și principialitate. Au fost într-o vreme situații cind critica adusă unor conducători ai locurilor de muncă avea consecințe directe asupra celor în cauză, ceea

zații de bază. Această din urmă sarcină li obligă, între altele, să participe la ședințele de birou șl la adunările generale de partid respective, să informeze comitetul a- supra problemelor ridicate și propunerilor formulate în aceste ocazii, iar după luarea măsurilor corespunzătoare de către comitetul de partid să le aducă la cunoștință adunării generale. Cit privește exercitarea controlului — căruia ii acordăm, de asemenea, însemnătatea cuvenită — aș aminti că în cadrul comitetului nostru se analizează lunar modul în care se înfăptuiesc planurile de muncă, incetă- țenindu-se totodată practica de a solicita pe membrii comitetului să informeze periodic cum și-au îndeplinit misiunile încredințate.Desigur, activitatea in cadrul comitetului de partid nu reprezintă singura formă de conducere și muncă colectivă. De aceea, veghem ca adunările generale ale organizațiilor de bază — ca foruri supreme ale organizațiilor — să fie pregătite și să se desfășoare pe baza metodelor folosite de comitetul nostru de partid. In acest cadru a fost aspru criticată practica unor secretari de Organizații de bază (cum a fost cazul la organizația de la filatură, schimbul C, de la pre- parație, schimbul A, sau la secția sulfură de carbon, organizația nr. 2) de a întocmi numai ei, împreună cu locțiitorii lor, materialele u- nor adunări, pe motiv că ceilalți membri ai biroului ar fi prea ocupați. Comitetul nostru de partid a organizat o discuție cu membrii birourilor acestor organizații, evi- dențiindu-se totodată necesitatea de a se combate situațiile în care în adunări iau cuvîntul mereu și

mereu aceiași oameni și care spun de regulă aceleași generalități, sau cind proiectele de notărîri se discută în pripă, formal. Concluziile desprinse cu acest prilej au fost prezentata plenului organizațiilor de bază.O atenție deosebită acordă comitetul de partid aplicării ferme a principiului conducerii și muncii colective și In cadrul altor forme obștești de conducere. Bunăoară, comuniștii primesc sarcini precise privind pregătirea adunărilor generale ale oamenilor muncii ; u- n«xri, în cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază se stabilește atitudinea pe care o vor a- dopta comuniștii față de o sarcină sau alta care urmează să fie analizată in aceste forumuri muncitorești de conducere a fabricii, a combinatului. Viața, strădania pentru Îndeplinirea în Cit mai bune condiții a sarcinilor au validat ca metode utile ale muncii colective. Intre altele, ședințele comune ale biroului comitetului de partid pe combinat și comitetului oamenilor muncii a- tuncl cînd sînt In discuție probleme de importanță majoră ; invitarea periodică, la diferite ședințe ale comitetului oamenilor muncii, nu numai a secretarului comitetului de partid pe combinat, membru de drept al comitetului oamenilor muncii, ci și a secretarilor celor patru comitete de partid pe fabrici, uneori și a responsabililor cu problemele economice din aceste comitete ; antrenarea comitetelor de partid pe fabrici la înfăptuirea hotăririlor comitetului oamenilor muncii, urmă- rindu-se, In paralel, cum te valorifică propunerile de măsuri pe care comitetele de partid pe fabrici le adresează comitetului oamenilor muncii.Am prezentat doar cîteva aspecte din experiența noastră pe care sin- tem conștienți că trebuie să o perfecționăm. Colectivul nostru este angajat tntr-un efort susținut pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen — condiție determinantă pentru Înfăptuirea prevederilor înscrise în proiectele de documente ale Congresului al XI-lea. Intensificarea activității Ideologice, aprecierea exigentă a muncii noastre, înlăturarea perseverentă a lipsurilor de care sîntem pe deplin conștienți, promovarea neabătută a principiilor conducerii și muncii colective vor întări, neîndoielnic, rolul .de conducător politic al organizației de partjd. -
Ion RADULESCU 
membru ăl biroului comitetului 
de partid de la Combinatul 
pentru fibre artificlale-Brdilo, 
secretarul comitetului de partid 
de la fabrica de rețele cord

• O minlcarte de... telefoane utile. Republicăm — de data aceasta grupate — numerele de telefon ale unora din cele mai uzitate servicii : 052 — serviciul de informații de la Gara de Nord ; 13 58 65 si 13 58 84— serviciile de informații ale cooperației meșteșugărești (de unde se pot afla adresele și orarele unităților de comandă ei reparații — de orice fel — și se pot face comenzi pentru lucrări urgente) ; 12 60 53 și 31 51 71 — serviciul de munci gospodărești la domiciliu ; 14 97 10 — serviciul de informații pentru mutări de mobilier (inclusiv comandarea mașinii pentru efectuarea transportului) ; 12 52 44 — serviciul de informații privind programul unităților sanitare, procurarea de retete și medicamente ; 16 33 09 — unitatea de reparat si montat sobe : 051— serviciul de Informații și prestări de servicii telefonice (fostul 05) ; 13 27 00 — serviciul de informații al I.T.H.R. privind disponibilitățile de locuri în hotelurile Capitalei : 14 28 46 — dispeceratul Capitalei pentru schimburile de locuințe : 13 01 50 — centrul de întocmire a documentației necesare pentru construirea sau vlnzarea de case, pentru extinderi sau renovări de locuințe : 22 15 29 — dispeceratul de rezervare a camerelor la locurile de popas ale cooperației de consum din orice localitate a tării ; 18 23 49 și 18 23 40 — serviciul de reclamațil I.D.E.B.• „Aragazul" — noile numere de telefon. Pentru schimbarea buteliilor de aragaz, locuitorii Capitalei vor suna de acum înainte la următoarele numere de telefon : cetățenii din sectoarele 1. 2. 7 șl 8, Ia 65 60 90 ; 65 61 40 ; 65 62 40 ; 65 63 90 ; 65 64 40 ; 65 20 80 ; 65 21 45 ; 65 27 35; 65 28 45 ; 65 29 45 ; 65 30 30 ; 65 31 40; 65 32 40; 65 33 95 și 65 61 45 (reclamațiile) ; locuitorii din sectoarele 3, 4, 5 și 6 vor suna la telefoanele : 41 33 33 ; 41 15 00 ; 23 88 90 ; 41 34 15 ; 41 35 77 ; 41 36 15 
fi 23 84 60 (reclamațiile).
INITIATIVE

• 15 unități alimentare de Incintă. Comerclanțll din Zalău au amenajat de curind 15 unitătl alimentare de incintă in perimetrul principalelor Întreprinderi și instituții din oraș. Ca urmare, eetătenli se pot aproviziona de aici cu gustări pentru pauza de masă, cit si cu produs» alimentare pentru acasă. Acțiunea continuă.• Preluarea obiectelor de curățat de Ia domiciliul clienților. In Capitală, pe bulevardul Păcii nr. 187 (telefon; 46 0145), întreprinderea „Nufărul" a înființat un centru caro preia de la domiciliul clienților obiectele pentru curătat chimic. în cazul obiectelor de lenlerle si confecții. se preiau comenzi numai din sectorul 7 (centrul funcționează in acest sector), iar in cazul covoarelor se preiau comenzi din toată Capitala.• Arbori Împotriva poluării. Din inițiativa Consiliului îudetean Maramureș a! F.U.S.. In cursul acestui an au continuat acțiunile privind protecția mediului înconjurător si combaterea poluării atmosferei. La Bala Mare, de exemplu, s-au încheiat lucrările de plantare a arborilor pe Întreaga suprafață de 20 hectare de steril, provenit din flotarea minereurilor neferoase din bazinul băfmărean. Cu participarea a numeroși tineri și virstnici. lucrări similare se desfășoară, in. prezent, pe alte 25 hectare din localitățile miniere Cavnic. Borșa și Băiut.
CITITORII SESIZEAZĂ

• De la Ana la Caiafa, dar de curs nu eurge apa. „In imobilul nostru — ne sesizează asociația de locatari din str. Plata Avram Iancu 18, Arad — apa nu curge in anumite apartamente. Am sesizat acest lucru In repetate rîndurl la întreprinderea de gospodărie comunală, la consiliul popular municipal, și. de fiecare dată, ni s-au dat, pe lingă numerele de înregistrare a cererilor noastre, asigurările de rigoare că totul se va rezolva. De curind am fost la I.J.G.C.L. Arad, unde am depus o nouă cerere, ni s-a dat un nou număr de Înregistrare, ni ș-a făcut o nouă promisiune... Dar de curs va curge apa 7“• Se caută fitile pentru lampă. „Caut de mai multă vreme — ne scrie Costică Dinescu, str. Cuza Vodă nr. 21. Buzău, să cumpăr din magazine un fitil pentru lampa de gătit. Am căutat si la Buzău, am căutat și in alte locuri pe unde am trecut, dar — ca un făcut — așa ceva nu am găsit nicăieri". Să nu mai fie oare capabile fabricile să facă banalul fitil de lampă 7
ECOURILE RUBRICII• Se vor lua măsuri de urgență. Sesizam recent în cadrul rubricii noastre că unitatea cooperației de consum din comuna Răchita, județul Timiș, are un aspect necorespunzător. în răspunsul primit la redacție de la IJECOOP Timiș se spune : „S-a dispus cooperativei care are in subordine magazinul să execute de urgentă reparațiile necesare si totodată să studieze posibilitatea găsirii unui nou spațiu, mai mare, care să fie amenajat corespunzător, sau să se construiască un nou magazin".

’FAPTUL! 
I divers!

orocul I
| păgubașuluiIln timp ce se întorcea de la serviciu spre casă, cetățeanul Nlcolae Roșu, din Craiova, car-Itierul Brazda lui Novac, a găsit I tn mijlocul unei străzi un pachet. L-a ridicat, l-a desfăcut I și... surpriză : pachetul era bur- , Idușit cu bani. Ca orice om cinstit, Nicolae Roșu a făcut cale Întoarsă și a depus pachetul cuIbani la miliția municipiului I Craiova. Pentru identificarea mai grabnică a păgubașului nu I putem dezvălui alte detalii, de- , Icit că banii găsiți sînt nou- nouți. Numai neglijența-i veche...
! N-ați văzut i
I un fiu
I rătăcitor ? I
I Reproducem, fără comentarii,

scrisoarea Eleonorei Chintea din I 
Piatra Neamț, strada Liliacului . Inr. 23 : „Am ajuns la virsta de
70 de ani și, in afară de faptul 
că sînt bătrină și bolnavă, mai 

!am o mare durere in suflet. Cu 
vreo 20 de ani in urmă, cind 
eram in putere, m-am zbătut I 
cit am putut ca fiul meu, llie . 

II. Chintea, să invețe o meserieși să-si ciftige o piine cinstită.
Dar, după ce și-a văzut „sacul Iîn car" — cum spune romănul — I
fiul meu nu mi-a mai dat
nici un semn de viață. Acum I Iam fi eu nevoie de ajutorul lui i și nu ftiu de unde să-l iau. Am 
auzit că s-ar afla pe undeva | Iprin județul Tulcea. Vă rog din 
suflet să mă ajutați să-l gă
sesc". La rindul nostru, U ru
găm pe cititorii noștri: cine o 

I ajută 7

Tace ca... 
peșteleLa suprafață, amețiți, au Ieșit un mare număr de pești din apele Salcăi, care străbate municipiul Dej și se,varsă in Someș. Școlarii au adunat peștii vii, i-au păstrat pe la casele lor, in apă curată, și după ce Salca s-a limpezit, i s-au redat. Dar mulți, foarte mulți pești au murit. Cauza : cineva, iresponsabil, a aruncat în apa pîrîului o substanță toxică. Pe cit de lăudabilă e fapta școlarilor, pe atit de condamnabilă este a celui care a poluat apa. Deocamdată, vinovatul tace ca... peștele, încă n-a fost depistat. Pină acum.

Vedere din stațiunea Lacul Roșu Foto : S. Cristian

în Delta Dunării, cel mai mare bazin piscicol de apă dulce din țară, la indicația Comitetului județean de partid Tulcea, organele de specialitate au organizat recent un amplu control referitor la aplicarea Legii privind piscicultura și pescuitul. Din sondajele efectuate s-a constatat că legea este bine cunoscută de către toți pescarii și marinarii din cele mai îndepărtate puncte ale Deltei. Textul el este afișat în locuri vizibile, la îndemîna oricui. La cunoașterea și popularizarea legii o contribuție însemnată a adus și aduce și ziarul județean „Delta".In cursul sondajului făcut, cu mici excepții, nu s-au constatat încălcări grave ale prevederilor legii. Totuși, au fost surprinși o seamă de infractori și s-au constatat unele nereguli, care, prin frecvența lor. trebuie să constituie o preocupare pentru cei care au în grijă acest important patrimoniu piscicol — Delta Dunării. Amintim eîteva din aceste nereguli.• Au fost găsite scule pescărești și cantități de pește mai mari, față de prevederile legii, pe nava Neajlov — Galați, remorcherul Ceatal — Brăila și altele. Multe abateri de la prevederile legii comit pescarii amatori poposiți în Deltă din diferite localități ale țării, dar în mod deosebit din București, Brăila și Galați ; ei au fost surprinși pescuind in locuri nepermise, cu un număr mai mare

de scule decît cele prevăzute. De asemenea, la unii pescari amatori s-au găsit și cantități mai mari de pește, față de limita admisă de lege. Au fost identificați și pescari fără
altor animale acvatice care pot fi pescuite, precum și dimensiunile minime ale ochiurilor de la uneltele de pescuit. Din sondajele făcute s-a constatat că această reglementare

In Deltă, printre pescari
~----------------------------------------------------------- -—----

LA DOUĂ LUNI DE LA ADOPTAREA 

LEGII PRIVIND PISCICULTURA Șl PESCUITUL

permise, e drept puțini la număr.Este îngrijorător că cele mai multe nereguli au fost constatate in legătură cu folosirea uneltelor de pescuit interzise. Astfel, au fost găsiți pescari de meserie pescuind pe canalele navigabile și brațele Dunării cu carmace și cărmăcuțe — unelte interzise de lege.Legea, în anexa a II-a, stabilește dimensiunile minime ale peștilor și

este des încălcată. Din cauză că u- neltele nu au fost înlocuite cu altele cu ochiuri supradimensionate, se prinde pește mai mic decît cel admis, Or, centrele de colectare a peștelui nu au voie să-1 primească șl este aruncat în apă. Dar în multe cazuri, peștele, îndeosebi cel pescuit cu setea, este mort. Desigur, vina principală pentru nerespectarea acestor prevederi o are conducerea

Centralei Deltei Dunării, care nu a luat măsurile necesare — prin unitățile sale piscicole — pentru a ridica uneltele interzise și a le înlocui pe cele subdimensionate.Cum este și firesc, de la caz la caz au fost aplicate sancțiunile prevăzute de lege. Dar nu acest aspect al problemei e lucrul cel mai important in acțiunea întreprinsă. Din discuțiile avute la organele județene Tulcea și cu unii tovarăși care au făcut parte din echipa de control a reieșit că acțiunea a avut drept scop de a preveni încălcarea legii și de a atrage serios atenția asupra prejudiciilor pe care le pot aduce diferitele abateri de la prevederile ei. D»șl In aparență lucrurile nu sint alarmante, totuși, dacă continuă să se tărăgăneze aplicarea întocmai a prevederilor legii, anomaliile și neregulile, amintite pot avea consecințe nedorite. De aceea, acțiunea de control întreprinsă la indicația comitetului județean de partid trebuie — in mod firesc — să devină o practică permanentă. Se impune un control mai sever al tuturor ambarcațiunilor care circulă în Deltă, al pescarilor amatori și al celor profesioniști, pentru ca prevederile legii să fie respectate cu cea mai mare strictețe de către toți.
Florea CEAUȘESCU

Notă de plată 
cu urmare

Autovehiculul 21-BH—1943, 
proprietatea întreprinderii „In- 
frățirea‘‘-Oradea, condus de Du
mitru Stoia, se întorcea de la 
București, încărcat cu materiale 
pentru instalații electrice. La un moment dat, pe raza comu
nei Hălmagiu, județul Arad, au
tovehiculul a luat foc. Cauza : 
conducta de benzină, fiind de
teriorată, a cedat... Paguba se 
ridică la circa 65 000 lei. Odată 
nota de plată încheiată, »r- 
mează acum „strigarea" celor 
vinovați.

Cum Înțelese despre ce • vorba, fata in halat albastru se invîrti ca o sfirlea- ză printre mărfuri, răscoli prin sertare, se uită atentă prin rafturi, scotoci, dispăru un moment (probabil în magazia de mină).— Nu e 1Priveam contrariat grămezile de ciorapi și șosete bărbătești — să fi fost în total 1 000—1 200 de perechi — și parcă nu-mi venea să cred că în atîta puzderie de marfă nu există măcar 5—6 perechi de ciorapi cu numărul 40.N-am făcut 500 de metri pe străzile Vasluiului (oraș cu un centru nou și cochet) și In drum a și a- părut un magazin specializat în încălțăminte. Lucrurile s-au repetat Întocmai ca la ciorapi.Am intrat pe rînd la confecții, tricotaje, galanterie. la unități cu produse alimentare. Altfel spus, am făcut un raid mai amplu prin rețeaua comercială a Vasluiului... Nu este rostul acestor rînduri să prezinte magazinele orașului în cauză. Paradoxul constă în faptul că marfă e din belșug, dar uneori (de prea multe ori) cererile publicului nu pot fi onorate.— Este marfă, dar ce cauți nu prea găsești.— Aveți în mare măsură dreptate (recunosc, foarte deschis, directorul I.C.S.M.S.-Vaslui și con- tabilul-șef al Direcției co

merciale județene). Dar situația creată presupune o analiză atentă a cauzelor.Și, imediat, directorul I.C.S.M.S., tovarășul Mircea Cojan. intră direct in subiect :— Spre sfirșitul fiecărui an, cele trei I.C.S.M.S.-uri din județ (întreprinderi comerciale de stat pentru comerț mixt) intocmesc un necesar de marfă pentru viitoarele 12 luni. Notele cu necesarul — tn cazul nostru, de la Huși, Vaslui și Bîrlad — sînt trimise Direcției județene comerciale, pentru centralizare. Necesarul centralizat este trimis apoi la Iași. Ia I.C.R.T.I. (intreprindftrea comerțului cu ridicata pentru textile și încălțăminte) și la I.C.R.A. (întreprindere comercială cu ridicata pentru produse alimentare). De ce tocmai la Iași ? Pentru că Vasluiul, ca și alte 15 județe, nu are pe teritoriu asemenea întreprinderi. La rindul lor, I.C.R.T.I. și I.C.R.A., ne baza notelor noastre, fac contracte cu furnizorii. A- cest sistem de aprovizionare și de contractare funcționează insă cu numeroase neajunsuri : 1) Deoarece I.C.S.M.S-urile din Vaslui, Bîrlad și Huși nu sînt titulare de contract, la contractări reprezentanții lor participă in calitate de... asistenți. N-au nici un cuvint de spus. 2) Pe parcursul anului apar mărfuri noi. întreprinderi

le comerciale din județul Vaslui ar dori să se aprovizioneze cu ele direct, cum e normal, dar nu pot, pentru că fabricile nu livrează nimic dacă nu le prezentăm negație scrisă de la întreprinderile cu ridicata. Dar Întreprinderile

pe teritoriul căruia funcționează întreprinderile respective...— Un moment. Din cele ce spuneți dv. reiese că I.C.R.T.I. poartă singur vina dezasortării magazinelor. Dar tot dv. ați spus că această întreprindere

mulate în funcție de celălalt an ș.a.m.d. Intervin, desigur, și aprecierile personale ale factorilor responsabili.— Cum. aprovizionarea e făcută după niște hirtii vechi și după aprecieri personale, nu in funcție de

zile modei, chestionarele ș.a.m.d. înțelesesem pe dată o parte din cauzele dezasortării magazinelor din orașele județului Vaslui. Dar „ecuația" nu era incă rezolvată. De ce n-au voie merceologii vasluieni să intre în depozitele
CE CAUȚI ÎN MAGAZINELE DIN VASLUI 
GĂSEȘTI ÎN... DEPOZITELE DIN IAȘI

Defecțiuni in distribuirea mărfurilor prin sistemul de aprovizionare interjudețean

cu ridicata (de pildă I.C.R.T.I.) nu vor să ne dea negație. Se Înțelege de ce : vrea să ne aprovizionăm numai și numai cu marfă contractată de ea, ca să-și realizeze planul de desfacere. 3) Lucrurile merg pină acolo, Incit a- ceste întreprinderi comerciale interjudetene nu permit (mai ales I.C.R.T.I.) merceologilor noștri să intre în depozite ca să-și a- leagă marfa 1 4) Marfa cea mai bună e plasată cu predilecție în județul Iași,

contractează marfa orien- tindu-se după necesarele formulate de comerțul vasluian. Dacă dv. cereți marfă, efectiv necesară, iar I.C.R.T.I. vă livrează exact ceea ce ați cerut, rămine de neînțeles apariția golurilor din rafturi. De fapt, ce stă la baza comenzilor dv„ care e suportul necesarului de mărfuri pe care il trimiteți Ia I.C.R.T4. ?— Bineînțeles, volumul și structura mărfurilor cerute cu un an în urmă, care și ele la rindul lor au fost for-

cererea curentă a populației ? 1Așadar, la Vaslui, pentru cercetarea nevoilor cumpărătorilor nu sînt folosite cum se cuvine nici măcar formele arhicunoscute, dar incă eficiente de sondaj public : consfătuirile cu cetățenii, caietele de zi ale vinzătorilor (in care a- ceștia ar trebui să-și noteze, organizat, cererile neonorate), observațiile inspecției comerciale, expozițiile cu public, pară-

I.C.R.T.I. (mai ales), de ce Întreprinderile cu ridicata nu dau mină liberă organizațiilor comerciale să se * aprovizioneze (cind au nevoie și cetățenii cer) direct de la fabrici 7 Aceste Întrebări și altele ne-au determinat să plecăm imediat la Iași.Am repovestit tovarășului Emil Asandei. directorul I.C.R.T.I.-Iași, cele aflate la Vaslui.— Numiți cîteva articole de îmbrăcăminte care nu se găsesc în magazinele

din Vaslui. Dacă mărfurile respective nu se găsesc nici la noi In depozite, ne asumăm întreaga răspundere.— Ciorapi, unele sortimente de rochii, cămăși, sandale...— Să mergem în camera de mostre. Trebuie să știți că am organizat o a- semenea cameră, unde slnt expuse sortimente din toate mărfurile pe care le a- vem in depozite. In cele două județe avem sute de gestionari. Ce s-ar intim- pla dacă le-am da voie să intre cu toții prin depozite 7Am intrat In camera de mostre. Privim ciorapii. De necrezut : depozitul avea in stoc 30 000 de perechi de toate culorile și mărimile, iar la Vaslui nu se găseau 1 Iată cămășile. Am văzut zeci de sortimente. Pantofi : 7—8 modele detoate mărimile.— Vedeți ?. întreabă directorul. Să vă mai spun totuși ceva, ca să punem punct acestui capitol. Cu o vreme in urmă, inspecția comercială din Vaslui a făcut o listă cu toate mărfurile care lipseau din rafturile magazinelor din oraș. In total. 284. A venit cu lista la noi. și ce credeți ? Doar 24 dintre ele lipseau și din depozitele noastre. Restul, 260, erau la discreție.— In acest caz, intră în discuție și competenta merceologilor.-

— Se poate discuta și a- cest aspect, dar faptul că Vasluiul se abține de la comenzi are o rădăcină mai adincă : din cauză că uneori necesarele de mărfuri sint stabilite convențional, din birou, marfa cerută nu se vinde și, inevitabil. se creează stocuri. Or, cind o întreprindere comercială are stocuri, firește ră nu vrea să le mărească, ci dimpotrivă 1Deci, pe de o parte, comerțul orășenesc nu sondează gustul public și face comenzi eronate: consecința : nu-și mai poate primeni rafturile de frica stocurilor. Pe de altă parte, I.C.R.T.I. nu dă mină liberă pentru aprovizionare directă comerțului local ; iar Ia contractările de marfă continuă să aibă un rol activ doar acest tip de Întreprinderi interjudetene. Și așa mai departe, pină se ajunge ia cumpărător — care rămîne păgubaș 1Intrucit situația se repetă. Intr-un fel sau altul, și in alte județe, socotim că e un motiv suficient de puternic pentru ca direcțiile de specialitate din Ministerul . Comerțului Interior, Împreună cu consiliile populare, să regleze nein- tlrziat sistemul de aprovizionare local si interjude- tean.
Gh, GRAURE

| „Concedii" 
| întrerupteDora Sperlea, de la lntreprin- 
I derea de industrializare a cărnii, 
I și Aneta Mlrmeci, de la Șantie

rul naval din Drobeta Turnu- 
I Severin, figurau la serviciu mai 

mult cu numele decît cu pre- 
Izența. Cind întreba cineva de 

una din ele, i se răspundea : 
„Vai, săraca, e in concediu me
dical", Amindouă sufereau de 

I aceeași „boală" : chiulul. Ba, 
mai mult : organele de ordine 

Iau constatat că cele două, care 
erau și prietene, aveau aceeași 
„boală", care in termeni juridici 

Ise cheamă „vagabondaj și acos
tare de persoane". Brusc, j,con
cediul medical" al celor două a 
fost întrerupt, urmind să li se 

I prescrie tratamentul adecvat.

| Plus cu
| minus egal
■ minus
I Organele de miliție din Brăila 
Iau procedat la inventarierea i- Inopinatd a gestiunii unor depo- I zile de carburanți și lubrifianți.

I Rezultatul investigației : au fost I 
depistate. Intre altele, următoa
rele „plusuri" : 1 381 litri ben- 1 

Izină, 3 548 litri motorină, 890 li- I
trt uleiuri. Dată fiind natura 
plusurilor, respectivii gestionari ’ 

!s-or fi gindit că treaba merge I
ca... unsă. Dar cum tot natura I 
plusurilor este și inflamabilă, 1 

Icei în cauză s-au „ars", inre- I 
gistrind minusuri in buzunare.

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
și corespondenții „ScinteiTI

i
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Trei probleme actuale ale
1 Cînd ordinul ministrului nici nu se
discută, nici nu se execută, ci... se „interpretează"Pentru ca în fiecare unitate agricolă să se cultive minimum două soiuri de griu cu perioade diferite de vegetație și să corespundă condițiilor pedoclimatice din zona respectivă, ministerul de resort a stabilit un plan de dirijare a semințelor între județe. în ordinul nr. 132 din 5 august al Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor privind măsurile tehnico-organizatorice pentru însămînțarea griului in toamna anului 1974 se prevede : „Direcțiile generale pentru agricultură, industrie alimentară și ape și trusturile I.A.S. vor asigura mișcările de semințe între unități, incit întreaga acțiune să fie încheiată pînă la 30 august. Tot în această perioadă trebuie terminată condiționarea intregii cantități de sămînță. Pînă la 15 septembrie, fiecare unitate trebuie să aibă buletine de analiză pentru sămința ce o vor folosi".Dar iată că. prevederile clare și ferme din amintitul ordin au fost încălcate. Spicuim din informările sosite ieri la redacție :

• TULCEA: Alex. Volcov, directorul direcției agricole : Mai avem de primit 500 tone de semințe din județul IlfoV. Ca urmare a lipsei de griu de sămînță, unitățile agricole din Jijila, Horia, Sarichioi și altele nu pot începe însămînțările.
• VRANCEA : Mai are de primit din alte județe următoarele cantități de semințe : din Teleorman : 200 tone griu soiul Aurora, 100 tone griu soiul Excelsior, 240 tone griu soiul Bezostaia ; din Dolj : 60 tone griu soiul Triumf ; din Bihor : 81 tone secară ; din Covasna> 69 tone secară etc.Am solicitat și reprezentanților județelor furnizoare să explice de ce au întîrziat livrările.
• ILFOV • loan Nicoară, directorul I.V.C. : Am întîrziat, într-ade- văr, livrarea pentru Tulcea a semințelor de griu. De două zile a început încărcarea a 360 tone in vederea expedierii. Întîrzierea se datorează faptului că nu au putut fi executate la timp analizele de labora

tor. Noi am avut ca sarcină să livrăm suplimentar 10 000 tone semințe, ceea ce a depășit capacitatea laboratorului nostru.
• CLUJ: ing. Viorica Boldur, care se ocupă cu problema semințelor la direcția agricolă : „Noi a trebuit să expediem în alte județe griu din soiurile Dacia și Turda, dar am întîrziat această operație deoarece și unitățile agricole din județul nostru aveau nevoie; de aceste soiuri. La intervenția ministerului le-am expediat. Dar la rîndul nostru n-am primit semințele care trebuiau să ne vină : griu soiul Bezostaia din județele Alba și Teleorman, Aurora de la Dolj și Bihor".
• CONSTANȚA: Ștefan E- manuil, directorul I.V.C. : întreprinderea nu face altceva decît să expedieze griul de sămînță acolo unde cere direcția agricolă. Noi mai avem în stoc destul griu de sămînță. Așteptăm repartiție de la direcția a- gricolă și minister pentru a ști unde să-l trimitem.

• ARAD: Inițial, ministerifl a dat județului Arad o repartiție de livrare în alte județe a unei cantități de 5 000 tone griu de sămînță. Cerințele cele mai mari din această cantitate erau din soiuri superioare — Dacia, Lovrin 10, Bezostaia, Lo- vrin 231 — soiuri necesare și județului Arad. Mai apoi, analizîndu-se situația posibilităților de livrare, repartițiile pentru alte județe s-au redus Ia 4 300 tone din care pînă în seara zilei de 2 octombrie au fost livrate 3 450 tone, rămînînd de livrat 850 tone. La indicația comitetului județean de partid, necesarul de sămînță — cele 7 200 tone — pentru județul Arad a fost asigurat, cum de altfel sînt și indicațiile conducerii superioare de partid, în primul rînd, din producția de sămînță creată în județ. E de la sine înțeles că județul Arad nu poate rămîne doar cu cantitățile de griu de sămînță rezultate din identificările făcute suplimentar la cererea ministerului. Sînt disponibile cantități de griu de sămînță din soiurile Caucaz, Aurora, pe care însă nu le solicită nimeni.• Și iată acum citeva precizări făcute la ministerul de resort de tov. Dan Aurel, șeful serviciului de semințe : Expedierea se

mințelor potrivit repartițiilor date de noi a intirziat din mai multe motive. In acest an griul s-a copt mai tirziu, ceea ce a amînat efectuarea analizelor de laborator. La Arad, de exemplu, nici acum nu s-au încheiat aceste analize. Unele județe au întimpinat greutăți in asigurarea vagoanelor necesare. Dar, trebuie spus că direcțiile agricole din unele județe nu au vrut să livreze semințe. De ce 7 Ministerul a stabilit structura soiurilor de grîu care urmează să se cultive în fiecare județ, astfel ca pe țară să existe un raport optim între soiurile timpurii și cele tardive. Pe considerentul că vor să mărească ponderea soiurilor timpurii, unele județe— Arad, Constanța, Ilfov, Bihor, Iași— nu au respectat repartițiile date. De exemplu, județul Ilfov are sămînță din soiuri timpurii, care reprezintă 50 la sută din cantitatea totală, deoarece aici își desfășoară activitatea I.C.C.P.T. Fundulea. Cu toate acestea, nu a respectat repartiția dată de minister. în două tele- conferințe la rînd s-a intervenit energic pentru ca județele Arad, Constanța, Cluj, Bihor, Iași să-și respecte repartițiile de livrare. Toate acestea au dus la Întîrzierea aprovizionării unităților agricole cu semințe.Așadar, „Încurcături în familie" pentru că aici nu mal poate fi vorba de greutăți, de neînțelegeri din partea altor departamente. Din moment ce s-au întocmit repartiții, s-a dat și un ordin care, așa cum s-a văzut, conține prevederi ferme în această direcție, trebuia urmărit din timp modul cum se desfășoară acțiunea. Trebuie luate măsuri energice ca problema semințelor să fie rezolvată în timpul cel mai scurt, astfel incit însămințările să se poată desfășura in condiții normale.
Să fie livrate 

la timp, repartizate echitabilPe baza repartițiilor primite, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor a stabilit că, în această toamnă, se pot fertiliza circa 1,9 milioane hectare cu îngrășăminte fosfatice și 1,7 milioane hectare cu îngrășăminte azotoase. Planurile de fertilizare nu se îndeplinesc însă integral, deoarece unele unități furnizoare din cadrul Ministerului Industriei Chimice nu și-au îndeplinit o- bligațiile contractuale. Restanțele generează efecte cu atît mai nefavorabile, cu cit se știe că îngrășămin- tele trebuie administrate acum, odată cu pregătirea terenului, în vederea lnsămințării culturilor de toamnă.— Paralel cu menținerea unor restanțe, se constată că livrările nu ie realizează proporțional in toate județele, conform prevederilor stabilite, ne spunea ing. loan Miclescu, directorul general al Direcției generale de aprovizionare și transport din Ministerul Agriculturii. Astfel, în timp ce în primele opt luni ale anului cooperativele agricole din 7 județe, între care cele din Alba, Cluj, Tulcea, au primit între 50 și 70 la sută din cantitățile de îngrășăminte cu azot repartizate, în județul Mureș planul de livrări a fost depășit cu 2 la sută, iar în județele Teleorman și Olt cu 10 și, respectiv, 11 la sută. Acest „sistem" de aprovizionare a continuat și in luna septembrie. Situația este asemănătoare șj în privința îngrășămintelor cu fosfor. Explicația 7 De regulă, județele care au primit procentual cele mai mari cantități de îngrășăminte sint cele

unde se află combinatele chimice. Este vorba, deci, de o ordine preferențială subiectivă, care nu ține seama de posibilitățile de acoperire a obligațiilor contractuale către toți beneficiarii.Cine trebuie să stabilească ordinea livrării îngrășămintelor, în funcție de necesități ? Desigur că Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor. Face acest lucru 7 Iată ce ne-a relatat tov. Gh. Tănase, inginer principal I, in cadrul direcției producției vegetale din Ministerul Agriculturii.— Combinatele, furnizoare n-au respectat priorită^te stabilite de minister.Ce se întreprinde în combinatele chimice, la nivelul centralei industriale și al ministerului de resort pentru remedierea situației ?— Liniile tehnologice pentru producerea Îngrășămintelor chimice (ex- ceptînd 3 capacități de la combinatele din Slobozia, Piatra Neamț și Tg. Mureș) funcționează din plin, ne asigură ing. Gheorghe Gheban, director general adjunct al Centralei industriale de îngrășăminte chimice din Craiova. Drept urmare și cantitățile de îngrășăminte livrate agriculturii au crescut în ultima vreme.într-adevăr, cu fiecare zi, cantitățile de îngrășăminte fosfatice livrate unităților agricole au sporit simțitor, fapt pozitiv, dacă ținem seama că pentru fertilizarea suprafețelor ce se însămînțează în această toamnă cu griu fosforul este indispensabil. Măsurile tehnico-organizatorice aplicate

la combinatele chimice din Năvodari și Valea Călugărească își arată roadele, in aceste unități producția zilnică ridicindu-se la cote superioare. La aceasta se adaugă și producția liniei tehnologice pentru îngrășăminte fosfatice de la Combinatul chimic din Turnu-Măgurele, a cărei revizie generală a fost amînatâ tocmai pentru ca unitățile agricole să primească, in perioada optimă, o cantitate sporită de îngrășăminte cu fosfor.— O sarcină de cea mai mare importanță pentru Centrala industrială de îngrășăminte chimice din Craiova, pentru comuniștii care lucrează în unitățile din această rampră o constituie intrarea, in cel mai scurt timp posibil, în funcțiune a capacităților de producție de la Slobozia, Tg. Mureș și Piatra Neamț, in paralel eu asigurarea funcționării in bune condiții a liniilor tehnologice existente — aprecia tovarășul inginer Mihail Florescu, ministrul industriei chimice. O trecere în revistă a situației existente în cele 3 combinate arată că începerea producției, atit de mult așteptată, va avea loc in cu- rind. Astfel, la combinatul de la Piatra Neamț în 10 zile linia de amoniac va începe să producă, instalațiile pentru realizarea azotatului de amoniu și ureei fiind gata să primească materia primă. La combinatul din Tg. Mureș, probele tehnologice care s-au efectuat pînă acum dau certitudinea că noile instalații vor produce circa 24 de mii tone uree și 24 mii tone azotat de amoniu lunar, ceea ce atestă că pregătirea in

trării în funcțiune a fost făcută eu vădită responsabilitate. La Slobozia se estimează că la începutul lunii octombrie se va putea obține o producție zilnică de 600 tone amoniac șl 1200 tone azotat de amoniu și uree. Se impune ca darea in exploatare a instalațiilor să fie temeinic pregătită, întregul corp de specialiști, operatori chimiști, personal de întreținere să vegheze cu strășnicie asupra respectării disciplinei tehnologice, în așa fel Incit previziunile optimiste de astăzi să fie confirmate de fapte.Am expus tovarășului ministru al industriei chimice și situația creată în unitățile agricole din unele județe, ca urmare a încălcării repartițiilor de către combinatele de îngrășăminte chimice. Dincolo de aspect?) strict ,e- conomic al încălcării unor contracte stabilite, această stare de lucruri denotă o abatere de la normele etice ale relațiilor între întreprinderile socialiste. în legătură cu aceasta tovarășul ministru aî industriei chimice ne-a declarat că s-au dat dispoziții ferme combinatelor de a respecta cu strictețe repartițiile stabilite. Socotim că este de datoria conducerilor combinatelor chimice în cauză, a organizațiilor de partid de a se opune „spiritului departamental", îngust în repartizarea îngrășămintelor chimice, spirit care contravine interese-, lor economiei naționale.
Ion TEODOR 
Dan CONSTANTIN

lucrărilor agricole

Zile de muncă Intensă pentru asigurarea viitoarei recolte. La semănat, pe ogoarele cooperativei ogri- 
cole Mărgineni, |ude{ul Olt (fotografia din stingă), și la pregătirea terenului la oea din Mîrzăneștl, |udețul 

Teleorman (fotografia din dreapta) ‘ Foto : S. Cristian

Pe scurt
SATU-MARE. — încă din 

primele zile se constată un 
ritm susținut la semănat. Iată 
fapte și inițiative de laudă. 
Unitățile din consiliul inter- 
cooperatist Apa au semănat 
circa 1 700 hectare, din cele 
4 500 planificate. Aici, prin
cipala problemă — „criza" de 
anvelope mari de tractoare 
— invocată de multe stațiuni 
de mecanizare, a fost în bună 
măsură soluționată cu forțe 
proprii. Astfel, în secțiile de 
mecanizare Turulung, Livada, 
Medieșu-Aurit, Potău etc., 
anvelopele au fost recondițio
nate.

COVASNA. — Pînă la data 
de 1 octombrie cartofii au 
fost recoltați de pe 62 la sută 
din suprafața cultivată în 
cooperativele agricole și în 
peste 30 la sută în I.A.S. Lu
crările sînt mai avansate în 
cooperativele din Cernat, Tg. 
Secuiesc, Sînzieni, Ojdula și 
Lunga. Mai mulți președinți 
s-au plîns că autocamioanele 
care au venit diij județul 
Prahova pleacă acasă sîmbătă 
destul de devreme și se întorc 
lunea ; ar trebui să rămînă 
aici, să fie detașate, ca și au
tocamioanele din alte județe.

IAȘI. — în această toamnă, 
peste 60 000 de elevi și stu- 
ddriți dfft municipiul și”jude
țul Iași vor participa, în mod 
eșalonat, la strînsul recoltei. 
Această acțiune de muncă 
patriotică a început zilele a- 
cestea cu o primă serie de 
peste 5 000 elevi și studenți. 
Ei lucrează la culesul strugu
rilor, fructelor și legumelor, 
precum și la recoltatul sfe
clei, flori i-soarelui, porumbu
lui etc. de pe terenurile I.A.S. 
și ale cooperativelor agricole. 
Pînă în prezent s-au și rea
lizat lucrări în valoare de 
peste 500 000 lei. Cîștigul cel 
mai mare este însă contactul 
direct cu activitatea produc
tivă, efectele ei educative.

în cooperativele a- gricole din județul Argeș, pînă marți, 1 octombrie, a fost în- Bămințată 40 la sută din suprafața prevăzută. Griul a fost semănat pe circa 19 000 ha. Viteza zilnică de lucru la semănat este de 3 500—4 000 ha. „Pentru ca lucrările să se desfășoare în condiții agrotehnice corespunzătoare — r.e spune ing. Petre Le- ca, directorul Trustului S.M.A. Argeș — întreaga suprafață de grîu a fost repartizată pe mecanizatori pentru ca aceștia să o lucreze în acord global. Fiecăruia dintre tractoriști i s-a dat în primire cîte o parcelă de griu, avind, în medie, 40-50 de hectare pentru a răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor, de la arat și semănat, pînă la recoltat. Măsura îi cointeresează pe tractoriști să facă lucrări de bună calitate, deoarece în funcție de producția obținută primesc pînă la 20 la sută din depășirile de plan.Urmărim pe teren efectul acestei măsuri, cît și a altora, menite să • asigure grăbirea Insămințărilor. împreună cu ing. C. Măr- c.ulescu, . directorul S.M.A. Căteasca, și Valentin Chiriac, ingi- nerul-șef al cooperativei de aici, examinăm modul în care muncesc mecanizatorii. Pînă acum, ei au semănat peste 250 ha, din 500 ha. La pregătit terenul și semănat erau cei mai buni mecanizatori. La dis- cuiri au atașat bare grele de .fier pentru a nivela^ terenul în vederea ușurării' recoltatului. Pentru a

favoriza răsăritul, au fost atașați tăvălugi care ușurează contactul boabelor cu solul umed. Cei doi specialiști examinează a- tent fiecare parcelă însămințată. „Tot așa am lucrat și anul trecut — spune tractoristul Florea Tur- lete — și am obținut o producție cu mult peste cea planificată. Ca urmare, a cîștigat
ARGEȘ

RIÎMSI 
CALITATE
atît cooperativa, cît și noi".La cooperativa a- gricolă din Căldăraru, cele 22 tractoare erau masate în cîmpia Burzii. Lîngă mecanizatori erau prezenți inginerii agronomi, soții Floarea 'și Sever Popa. Griul a fost în- sămînțat — după curii afirmă ei, în condiții de bună calitate, pe mai bine de jumătate din cele 1 140 ha. Și aici, pentru a realiza o bună supraveghere și un control eficient, mecanizatorii lucrează grupați atît la arat, cît și la semănat.Pentru ca munca la semănat desfășurată de mecanizatori și cooperatori să fie mai spornică, biroul comitetului județean de partid, organele de specialitate au Întreprins un șir de alte

măsuri eficiente. Fiecare cooperativă agri- - colă este ajutată in prezent direct, atît da specialiștii săi, cit și de cei trimiși de la , nivel de județ pentru acordarea de asistență tehnică competentă. De asemenea, pe lingă fiecare secție de mecanizare funcționează ateliere mobile necesare înlăturării eventualelor defecțiuni.în cooperative a- gricole ca cele din Căldăraru, Rătești, Teiu etc, unde munca la semănat a fost bine organizată, se înregistrează viteze ridicate Ia semănat. La Căldăraru, de e- xemplu, tractoarele lucrează Incepind de la ora 6, în cîte două schimburi sau schimburi prelungite, la arat și pregătit patul germinativ. Ca urmare, pînă acum griul a fost însămîntat pe mai bine de jumătate din suprafața de 1 140 ha.Nu peste tot semănatul se încadrează In ritmul stabilit. La cooperativa din Surdu- lești, unitate vecină cu cea din Căldăraru, semănatul a început cu 3-4 zile mai tirziu. Cu procente mult sub cele înregistrate de vecini Ia semănatul griului se prezintă și cooperativele Șerbă- nești, Rociu și Gli- ganu. Direcția agricolă trebuie să intervină prompt prin specialiștii săi, astfel incit, peste tot, ritmul semănatului să fie intensificat.
Gheorghe 
CÎRSTEA 
corespondentul 
„Scinteii" 

________ ______________ J
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LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST1* - SATU-MARE

însemnate economii de metalSATU-MARE (Corespondentul „Scinteii", Octav Grumeza). — Colectivul întreprinderii „23 August" din Satu-Mare și-a îndeplinit exemplar sarcinile pe patru ani ai cincinalului, încă de la data de 5 septembrie, dată de la care va realiza, pînă la sfîrșitul anului, o producție suplimentară de 152 milioane lei. în contextul realizărilor acestui harnic colectiv merită relevate și economiile de metal care, în 8 luni din acest an, se ridică la 120 tone, existind toate premisele ca angajamentul anual de

150 tone să fie îndeplinit și chiar depășit. După cum • ne-a ■relatat inginerul Mihai Mure- șan, șeful atelierului proiectare tehnologică, cea mai mare parte a cantităților de metal economisite este rezultatul îmbunătățirii normelor de consumuri tehnologice’ la reperele diferitelor aparate de uz casnic, precum și al revizuirii debitărilor prin combinarea și croirea judicioasă a reperelor din tablă in cadrul secției presă, în așa fel incit procentul de deșeuri să fie redus la maximum. Aspect din secția monta]

CONTRASTE
30 de metri -

și un milion de minute

PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR

Cîștig : aproape 1 milion de minute. Iată la cît se ridică economia de timp ce se obține la un singur ciclu de prelucrare, prin scurtarea cu 30 de metri a distanței de circulație a unor piese, In cadrul întreprinderii „Electromotor" din Timișoara. Acest cîștig de timp și de spațiu realizat in folosul pro-

ducției are la bază soluțiile de ordin economic și organizatoric - propuse in lucrarea „Transportul intern, manipularea și depozitarea materialelor in cadrul atelierului de prelucrări mecanice", elaborată de Emil Se- menea, proaspăt absolvent al facultății de științe economice din localitate, fost munci-

tor al cunoscutei întreprinderi timișorene. Este o realizare care ateștă încă o dată ce se poate obține prin valorificarea gindirii teh- nico-economice in unitățile noastre industriale. O realizare care trebuie multiplicată. Mai ales că in multe întreprinderi piesele mai fac destule călătorii inutile...

folos. Cauza acestor pierderi 7 Nu intre altele, ci în primul rînd lipsa de disciplină fată de programul de lucru si tolerarea „nemotivaților". Miile și miile de ore
pierdute prin aceste absențe, modul in care sint respectate aici o»- ganizarea și disciplina muncii pot justifica întrebarea: riu cumva unii confundă șantierul cu o alee de pro-

menadă 7 Nu ne îndoim că de-a lungul bătrînului Danubiu e- xistă priveliști frumoase. dar din peisaje nu crește productivitatea muncii...
A ruginit frunza din vii, 
dar și oțelu-n magazii ?

La promenadă, pe malul 
bătrînului Danubiu...Cu 4,7 milioane lei putea fi mai mare producția. în 8 luni din acest an. la Șantierul naval Oltenița, dacă... Dacă se îndeplinea integral sarcina

de creștere a productivității muncii. A- ceasta însă nu a fost realizată. De ce 1 între altele, din cauza utilizării necorespunzătoare a fondului de
timp al muncitorilor. Numai în primul semestru s-au înregistrat 21 926 om-ore absente nemotivate, a- dică 1 315 560 minute irosite fără nici un

Prin contractul nr.20 563, in trimestrul III a. c. întreprinderea „Oțelul Roșu" se obliga să livreze întreprinderii de rulmenți din Birlad 112 tone de otel R.U.L. 1, în bare trase. Furnizorul se angaja să a- provizioneze beneficiarul cu 58 de tone pînă la 31 august, iar cea de-a doua jumătate a cantității să o expedieze toamna, pi- nă la 30 septembrie. Iată că toamna a venit, a ruginit și frun- za-n vii, timpul trece,

dar contractul nu este onorat in bune condiții. „Consecințele sint importante — preciza inginerul Marcu Ci- mut. șeful serviciului programare din cadrul unității birlă- dene. N elivrarea la timp a celor 56 de tone de otel a determinat o diminuare cu 5 481 000 lei a producției de rulmenți". Dat fiind faptul că. pînă la data de 20 septembrie a. c„ întreprinderea „Oțelul Roșu" nu a trimis Ia Birlad întreaga cantitate

prevăzută In oontrac- tul încheiat, constructorii de rulmenți se întreabă : ce-i cu oțelul 7 Să fi ruginit in magazii-— e cam greu de crezut. Mai curind, se pare că sint ceva pete de rugină pe spiritul de răspundere al unor tovarăși de aici. Iar printre primele consecințe — penalizările ce trebuie suportate de „Oțelul Roșu", penalizări cară se ridică la 17 000 lei... Din care buzunar este drept să fie plătite 7

(Urmare din pag. I)țevi „Republica" din București, Combinatul siderurgic din Galați, întreprinderea „Metalurgica" Iași, întreprinderea de cabluri și materiale , e- lectroizolante din Capitală, întreprinderea de utilaj petrolier și „Romlux" din Tirgoviște, întreprinderea de scule Rîșnov și altele. Firește, pentru atenuarea consecințelor acestor minusuri de resurse am acționat prin stabilirea de priorități, redistribuiri de stocuri, prin deblocări din rezerve-, dar trebuie înțeles că lipsa anumitor materii prime sau materiale ce trebuiau fabricate de unitățile amintite nu va putea fi a- coperită decît prin eforturile unităților restanțiere, singurele in măsură să realizeze produsele respective. Firește, aceasta este și o problemă a forurilor de resort, care au obligația să le sprijine și să le coordoneze nemijlocit activitatea. în ceea ce ne privește, ne propunem să acționăm în continuare, cu toată fermitatea, prin participare și sprijin nemijlocit, permanent, în întreprinderile principale, în centrale, prin organele specializate de control, cît și prin bazele teritoriale de aprovizionare, pentru recuperarea restanțelor in livrări, pentru derularea ritmică a aprovizionării.
— Pentru 1975, care sînt mă

surile prevăzute in scopul îm
bunătățirii planificării și orga
nizării activității de aprovizio
nare tehnico-materială ?— Un obiectiv fundamental 11 constituie, <ișa cum prevăd proiectele Programului și Directivelor, amplificarea, in continuare a valorificării superioare, eficiente a resurselor de materii prime și materiale. Pentru a se asigura un control cît mai bun a- 6upra consumurilor materiale s-a luat măsura ca, la stabilirea și realizarea planurilor economice ale tuturor unităților, să se asigure fundamentarea Integrală, prin norme de consum, a tuturor consumurilor materiale principale. Credem că este Important să arătăm că, In urma reducerii normelor de consum, in 1975 se vor economisi, comparativ cu normele din anul acesta, peste 500 000 tone oțel in industria metalurgică și In construcțiile de mașini, 1,8 milioane m.c. masă lemnoasă în industria lemnului, celulozei șl hirtiei, 3,8 milioane tone combustibil convențional și 291 000 MWh energie electrică in

activitatea industrială. Se află, de asemenea, în curs de înfăptuire un program complex de recuperare a deșeurilor și a resurselor energetice secundare.Menționăm, totodată, că specialiștii noștri participă, in ministere și centrale, la soluționarea tuturor problemelor precontractuale. Ce concluzii se pot desprinde pînă acum 7 A fost încheiată, deși cu intîrziere, acțiunea de specificare a materiilor prime și materialelor din producția internă pe întreg anul viitor, iar la metal pe semestrul I din 1975. Din cauza faptului că în unele unități sau ramuri au întîrziat nominalizarea producției și asigurarea documentației pentru investiții și utilaje, nici elaborarea și depunerea specificațiilor nu au avut loc la vreme, ceea ce în final s-a repercutat asupra emiterii repartițiilor. La ora actuală nu s-au dat încă repartiții pentru o serie de balanțe aflate in coordonarea Ministerului Industriei Metalurgice și a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii. In ceea ce privește încheierea contractelor economice, situația este nemulțumitoare. Pentru unele produse importante, contractele sînt încheiate într-o proporție de pînă la 40 la sută, în primul rînd deoarece se în- tîrzie depunerea comenzilor de către beneficiari.
— Ce măsuri se impun pen

tru încheierea grabnică a cam

paniei contractuale pentru pro
ducția anului 1975 ?— în primul rînd, este vorba de urgentarea predării documentației pentru utilajele tehnologice — îndeosebi pentru obiective ale metalurgiei și industriei chimice — care nu este asigurată decît în proporție de 79 la sută. Apoi, avem în vedere grăbirea lucrărilor de elaborare a programelor de fabricație la metal pentru semestrul I din 1975, ținind seama de faptul că specificațiile sint predate în prezent de către toți beneficiarii. Sînt create condiții ca •- ceastă acțiune, inclusiv emiterea repartițiilor, să se încheie in cursul lunii octombrie a.c. Trebuie intensificată activitatea de contractare a importurilor. De asemenea, se impun a fi urgentate efectuarea calculelor și întocmirea programelor de optimizare a transporturilor la produsei» de masă, domeniu in care există ră- mîneri In urmă, din care cauză «• întîrzie acțiunea de emitere a repartițiilor și Încheierea contractelor economice, îndeosebi la ciment, var, balast", pentru care s-au stabilit programe speciale, ce vor trebui strict respectate. în esență, este necesar ca specialiștii, cadrele de conducere, stlt din Ministerul Aprovizionării, cît și din celelalte ministere, centrale șl întreprinderi, fiecare în domeniul său de activitate, să acționeze cu fermitate pentru definitivarea in cel mai scurt timp a acțiunii de contractare pentru anul 1975.

Importante depășiri de plan
la Regionala deCRAIOVA (Prin telefon, de la Nicolae Băbălău). Colectivele de muncă ale unităților Regionalei de căi ferate Craiova au obținut, In acest an, depășiri substanțiale la principalii indicatori de plan : la producția globală, exprimată în tone/kilome- tri/convenționale — cu 3,17 la sută ; • la planul de tone expediate — cu 3,1 la sută ; veniturile planificate la activitatea de bază — cu 51 milioane lei, iar

căi ferate Craiovala de beneficiu, o depășire de plan 22 milioane lei.— Pentru dezvoltarea și modernizarea, in următorii ani a transportului feroviar pe Regionala C. F. Craiova — ne spune tovarășul director Augustin An- gheleanu — se va executa un important volum de lucrări. Intre care extinderea electrificării unor linii ferate și dublării altora, sporirea traficului in containere.
4
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ELEVII-MUNCITORI AU ÎNCEPUT
PRODUCȚIA INDUSTRIALA

...dar numai acolo unde munca lor a fost din timp organizatăAu trecut mai bine de două săptămini de la deschiderea anului de fnvățămint, care — pentru atelierele-școală — coincide cu începerea anului de pregătire practică și muncă productivă a elevilor. Timp suficient pentru încheierea tuturor acțiunilor pregătitoare ale producției viitoare, pentru demararea in realizarea sarcinilor din planurile trimestriale de producție, ale angajamentelor asumate. Să vedem, deci, ce se intimplă acum, într-o zi obișnuită de practică a elevilor. Am ales drept cadru al investigației citeva licee și școli generale din București.— în atelierul nostru de electrotehnică, ziua de muncă a început astăzi (2 octombrie — n.r.) la ora 6 — ne spune maistrul Instructor Igor Opaschi, șeful catedrei de practică la liceul „Gheorghe Șineai". Avem de onorat o comandă importantă, de 500 transformatoare diferite, pentru 1CMENERG (Institutul de cercetări și modernizări energetice) și elevii au propus ei înșiși să vină la lucru dis-de-dimineață.Nu e greu să observi că ee lucrează intens, cu indemînare ; elevi — din anii IV F și III D — efectuează montaje, bobinaje, verificări și încercări la standuri de probă, dintre care unele de concepție și realizare proprie. Printre fruntași — Marian Petre, realizează în cele 6 ore de lucru 10 asemenea transformatoare, producție ce depășește norma obișnuită a unui muncitor calificat. Ne eint recomandați șefii de echipe" Gheorghe Talpău și Ștefan Prifti, din anul IV, care și-au cîștigat aces- te „funcții" datorită priceperii șl în- demînării însușite ca angajați ai unității respective pe timpul vacanței. Ei realizează controlul de calitate al pieselor executate de colegii lor, o- perațio pe care pînă nu de mult o făcea numai maistrul instructor. O dovadă concludentă că lucrurile merg bine : „beneficiarii", prezenți de

un grad mai mare de dificultate în execuție (elevii au cunoștințele și deprinderile necesare pentru aceasta), ridicarea gradului de eficiența a activității productive al acelor e-

— Pentru anul viitor este prevăzută construirea unui complex de a- teliere în vecinătatea școlii — menționează directorul liceului. Vom putea oferi atunci cadru de lucru tuturor elevilor noștri și chiar din școli vecine. Cu alte cuvinte, vom avea bază tehnică și forță de muncă. Problema importantă va fi însă a- ceea de a găsi întreprinderi care să ne ofere comenzi. Din cîte știu, întreprinderile economice din sectorul nostru au un profil de producție mai puțin adecvat posibilităților u-
Atelierele-școală bucureștene, la două săptămîni 

de la deschiderea anului de învățămînt

levi care lucrează direct în întreprinderi, organizarea unui cabinet orientare tehnică și stimulare creației tehnice a elevilor. deacu— Care sint raporturile 
întreprinderea „patronatoare" 1

două ori pe săptămină în atelier, nu au avut nici o obiecție ; nici o piesă nu a fost rebutaiă.Și în atelierul de prelucrări mecanice prin așchiere se lucrează din plia la realizarea comenzilor altor doi beneficiari : uzina „Autobuzul" (patronul liceului) și Uzina de repa- acestul de re- piese) acestor
rații auto. în trimestrul I al an școlar, elevii-muncitori au alizat 5 repere (circa 22 000 din planul de producție al întreprinderi.Directoarea liceului, prof. Felicia Halca, ne relatează cîteva date concrete privind planul de producție pentru anul școlar 1974—1975 : „In cele 8 ateliere-școală (de electrotehnică, lăcătușerie, strungărie, legăto- rie, foto) se vor realiza diferite comenzi pentru marea producție în valoare de 360 000 lei. In acest răstimp se va lucra și pentru completarea zestrei tehnice a atelierelor, pentru îmbogățirea bazei didactice a liceului".

— Ce probleme pune condu
cerii școlii îndeplinirea acestei 
sarcini 1— Considerăm că avem de rezolvat : achiziționarea unor comenzi cu

— Conlucrarea ? Normală !.„Normală" însemnind că atit școala, cit și întreprinderea colaborează în găsirea celor mai bune soluții pentru ca pregătirea practică și munca productivă ale elevilor să se desfășoare in condiții de reală eficiență economică Și educativ-gospo- dărească, pentru ca școala să devină tot mai mult, așa cum sublinia tovarășul Nioolae Ceaușescu, un puternic centru de învățămînt și o a- devărată uzină de producție.Un alt popas, la liceul „Dumitru Petrescu" din cartierul Pajura. Și aici, în cele trei ateliere (două de lăcătușerie și unul de croitorie-con- fecții) se lucrează, dar mai mult pentru autodotare. De la directorul liceului, prof. Simion Moldoveanu, aflăm că atelierele oferă cadru de lucru doar pentru 30 la sută din elevii școlii. Ceilalți 70 la sută Bînt repartizați pentru practică în întreprinderi din sectorul 8. Ce plan se Va realiza în acest an școlar, ce și cît se va produce nu era precizat pînă în ziua de 30 septembrie. „Minutele" cu întreprinderile patrona- toare —privind colaborarea pentru asigurarea pregătirii practice și activității productive ale elevilor — erau abia în faza de proiect : cu I.T. „Dacia" fusese semnat în ziua de 29 septembrie un asemenea document, dar, în afara unei comenzi de șorțuri, bonete și salopete de protecție, ce vor fi lucrate în atelierul-școaiă de croitorie, el conținea prea puține e- lemente privind activitatea concretă a elevilor care fac practică direct in întreprindere ; cu C.I.A.C.U.T. se duceau încă tratative.

nor ateliere-școală. De acefea, consider că utilizarea intensivă a bazei de producție din școli, a hărniciei, priceperii și entuziasmului de muncă ale elevilor — prin planuri de producție de reală utilitate economică și educativă — s-ar cuveni gîndită la nivelul întregului municipiu, nu fragmentat pe sectoare.Răsfoind- condica de procese-ver- bâle ale profesorilor de serviciu de la Grupul de ateliere-școală din sectorul 6, în care fac practică elevii liceului „Gheorghe Lazăr", observăm consemnarea zilnică, de la începutul anului școlar : „Azi nu s-a întîmplat nimic deosebit". Pentru membrii colectivului didactic de aici, faptul că grupele de elevi se succed cu regularitate, după program, la lucru, că fiecare atelier execută comenzi efective de producție pentru diferite întreprinderi („Electromagnetica", „Tînăra Gardă", creșa și grâ-

dinița „Titan" II, magazinul școlar din str. Bărăției etc.), că planul de producție va reuși să acopere, în a- cest an școlar, circa 10 la Sută din bugetul liceului reprezintă ceva obișnuit (in sensul bun al cuvîntu- lui). Poate de aceea nu li se pare neobișnuit, ieșit din comun, și nu se alarmează trebui să nelte este se toarne monteze mașinile etc.), că in noul a- telier de lăcătușerie și construcții metalice o mașină nouă de găurit n-a fost montată încă, la fel și masa de trasaj, tau că unele ateliere stau u- neori nefolosite, baza de producție a grupului fiind mai cuprinzătoare decit pentru efectivul de elevi ce fac practică acum aici. De altfel, și în alte școli din Capitală (Școala generală nr. 56, liceul „Ion Neculce" ș.a.), unele ateliere-școală sînt incă adevărate șantiere, deși normal ar fi fost ca lucrările sâ se încheie înainte de deschiderea cursurilor.Există încă, după cum am încercat să relevăm și în rîndurile de față, diferențe pronunțate între activitatea și gradul de dotare al atelierelor de la o școală sau alta, intre modul cum conducerile liceelor și ale întreprinderilor economice patronatoare au reușit sau se străduiesc să rezolve, într-un loc sau altul, complexele probleme ale colaborării rodnice, în interesul pregătirii elevilor pentru muncă și viață. Se impun, credem, o analiză mai atentă din partea forurilor competente, măsuri urgente pentru remedierea deficiențelor existente și, neapărat, un mâi larg schimb de experiență între atelierele-școală, pentru cunoașterea și generalizarea experienței pozitive.
Florica DINULESCU

că în încăperea unde ar fie atelierul de mașini-u- încă șantier (urmează să planșee de beton, să se

IZVORUL PERENITĂȚII
I F(Urmare din pag. I)
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Revista economică
Numărul 16 — vineri 4 octombrie 1974ÎN DEZBATERE : DOCUMENTELE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R.— Omogenizarea societății — factor de potențare a democrației socialiste. (Vasile Porumbescu)ECONOMIE NAȚIONALĂ— Orientări în sporirea eficienței economice a producției agrloole. (Ion Stanciu)— Cincinalul înainte de termen : Pregătirea producției pe '75.O prioritate : piesele de schimb (L. Țintea).— Ancheta „R.E." : Contabilul-șef în ipostaza de factor de decizie (I). (Maria Ioniță).— Eficiența controlului financiar intern este dependentă de : operativitate, exigență, fermitate. (Ștefan Crăciun).CONDUCERE ȘI ORGANIZARE— Eficienta calculatorului (ing. V. Marinescu) ; Cum conducem ; concepte — metode — tehnici.TEORII — IDEI

>— Corelația industrle-agricultu- ră în domeniul productivității muncii. Implicații pentru creșterea economică, (prof. dr. Nicolae Belii)— Convorbiri economice cu dr. Dick de Zeeuw.— Școli, curente, economiști ; Teoria unității și economia socialistă. (I. Lemnij).— Știință—societate : Argumente împotriva unei predicții șocante : „Pe curînd sfirșitul invențiilor". In fața noastră — un cîmp larg deschis cercetării și creației, (prof. Florin Ciorăscu).ECONOMIE MONDIALĂ— Argumente pentru o nouă ordine economică : decalajele și ritmul creșterii economice (L. Stroja).— Documentar : Tendințe în producția și comerțul capitalist de instalații de foraj. (N. Popov).— Republica Democrată Germană la a 25-a aniversare. (Dinu Dragomirescu).

Grigoriu, Concertul pentru vioară și orchestră de Pascal Bentoiu, oratoriul „Constelația omului" de Tiberiu Olah, oratoriul „Miorița" de Anatol Vieru, pentru a cita doar citeva din multele lucrări a căror dăinuire in conștiința publicului a fost practic verificată în aceste trei decenii.Ar putea părea paradoxal faptul că alături de genurile muzicale complexe, și genurile de cea mai lungă și imediată popularitate, cum sint cîntecul de mase și muzica ușoară tind către perenitate. In domeniul cîntecului revoluționar patriotic putem observa că au rezistat timpului în special acele piese care transmiteau un mesaj de aleasă vibrație, fără excese retorice și fără „pompă" fals-festivă. Adică piese izvorîte din inimă, din necesitatea imperioasă a creatorilor de a comunica, de a transmite gîndul :lor marelut-publi® Concursul „Cîntare patrjei" a reflectat existența in patrimoniul muzicii corale românești a unor lucrări noi, încărcate de emoție, care afirmau — cu mijloacele acestui gen traditional — înalte năzuințe ale poporului nostru, dragostea sa față de patrie, fată de partid. Ideile cele mai nobile, mesajul cel mai înaripat trebuie să treacă mai întîi prin conștiința artistului pentru ca — în simbioza dintre vers și muzică — să convingă, să emoționeze, să fie preluat de mase.Chiar melodia cea mai simplă da muzică ușoară s-a dovedit a fi mal puțin efemeră decît se credea. Valori alese și originale (ca de exem-

piu multe din creațiile Iul Ion Vasl- lescu) depășesc curentele și modele, zburind mai presus de ele. refuzînd să Imbătrînească. Și, mergind mai departe în această încercare de a cintări în timp șl prin timp valorile, vom observa că tocmai acele cintece care mergeau la inimă aif fost preluate din generație în generație. (In acest sens cred că ar fi plin de învățăminte un studiu monografic al istoriei de cîteva decenii a cîntecului „Țărăncuța" de Ion Vasilescu).Succesele ultimelor ediții ale Festivalului de la Mamaia, cintece ca „Omagiu" de Temistocle Popa, „O ramură spre cer" de Radu Șerfoan sau „Dulce Românie" de George Grigoriu demonstrează, cred, capacitatea compozitorilor noștri de a transmite, prin mijloace artistice e- voluate, o emoție puternică și autentică. care este aceea a propriei lor dragoste de patrie, a atașamentului pentru cauza Comunistă a propășirii și înfrumusețării României.Ecoul în conștiința marelui public■ rămins proba decisivă la care este supusă, în timp, creația noastră — o condiție esențială a îndeplinirii înaltei meniri a artei socialiste, așa cum este definită in Program al partidului.Ne facem datoria de căuta, odată cu căiletehnicii noastre componistice, ce duc la inima auditoriului, reali- zînd astfel un dialog real cu contemporanul nostru, omul harnic și generos, care pe întreg cuprinsul României participă la cea mai ambițioasă și mai nobilă operă de construcție din istoria poporului nostru.

Dialectica receptării Valorilor literare a subliniat adesea în fenomenul debutului caracteristici diverse, de multe ori contradictorii. Se invocă, necesitatea împrospăta tinuu prin ceea criteriu, stimulează excese în promovarea creației debutanților, iar, pe da altă parte, o Încetinire a participării acestora la ritmul normal al regenerării pe care orice cultură și-l asigură tot mai mult prin- tr-o riguroasă politică de introducere în circuitul valorilor a elementelor tinere. Ambele atitudini, al- ternînd momentele de dominație, au produs uneori „problema" debutului, stimulării sau încetinirii a- cestuia. Fără a comenta argumentele pro sau contra nunieroasa șl, adesea, convingătoare de ambele părți, ni se pare că regula generală consfințită de practica vie a oricărei arte este aceea a existentei valorilor exprimate in operă, unicul criteriu afirmarea publică a ției. înțeleasă astfel, blema „mai multe mai putina debuturi" vine artificială ; vor tîtea cite conțin elemente ale valorii artistice, ale a- celor valori pozitive afirmate de societatea noastră, firești omului contemporan, valori exprimate în forme originale și accesibile.-Esențialul în afirmarea tinerelor talente trebuie căutat în aflarea acelor modalități capabile să pună deplin în valoare lucrările într-adevăr merituoase. Inițiativa editurii „Eml- nescu" de a institui un concurs cu premii pentru cele mal izbutite debuturi în poezie, proză șl reportaj este o ilustrare pozitivă a acestor căutări stimulatoare pentru creația tinerilor. Dorind să a- sigure o direcție fertilă căutărilor creatoare, editura a recomandat tinerilor autori o tematică inspirată din viata și eforturile eroice ale contemporanilor noștri, pentru edificarea României Socialiste, adresindu-le un îndemn de • a realiza lucrări care să înfățișeze cu talent și măiestrie artistică procesul complex de făurire și autoperfecționarfe a conștiinței omului devotat patriei și partidului, celor ce muncesc, viata sufletească

ce,
pe de o parte, vitală de a se creația con- elemente tinere, reținut ca unic uneori

în crea- pro- sau de- fi a-

proiectul deonoare din a perfecționării căile

(Urmare din pag. I)

Carnet cultural
„PĂDUREA DE STEME"Orșova se pregătește de sărbătorirea. împlinirii a 18 veacuri de a- testare documentară a localității și inaugurarea noului oraș, tn cadrul amplelor manifestări cultural-ar- tistice care au loc cu acest prilej, redacția emisiunilor cultural-artis- tice a Radiotelevlziunii a organizat un spectacol sub genericul „Pădurea de steme". Și-au dat concursul poeți, actori, soliști vocali și instrumentiști din București, Timișoara, Iași, Drobeta Tur- nu-Severin șl Orșova. (Virgil Tătarii).

te al țăranilor din comunele Mărgineni, Podu Turcului, Negri, Ungureni etc. De la începutul anului au fost prezentate în afara sediului 75 de spectacole, în marea lor majoritate pe scenele căminelor culturale. La Dărmănești, Buhuși și Comănești vor fi inaugurate stagiuni permanente. In acest scop, actorii pregătesc piesele de teatru „Un lup mincat de oaie" de Gh. Ciprian, „O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale, ‘„Chirița ot Bîrzoi" de Zoe Anghel Stanca și „Acolo departe" de Mircea Ștefănescu. (Gh. Baltă).
ÎNTÎLNiREA 

FOLCLORIȘTILOR

„TOAMNA MUZICALA 
CLUJEANA"

în orașul Cîmpeni a avut loo sesiunea anuală de comunicări științifice a folcloriștilor și etnografilor din județul Alba. La manifestare au i participat creawn populari din județul Alba, culegători de folclor, cercetători meniul folclorului și etnografiei. Au fost prezentate un număr de 10 comunicări științifice (Ștefan Dl- nică).

această creatori
tn do-

TEATRUL LA SATEDupă spectacolele prezentate în orașele Gh. Gheorghtu-Dej, Slănie Moldova, Tg. Ocna, unde și-a creat stagiuni permanente, colectivul teatrului „G. Bacovia" din Bacău a fost de curînd oaspe-

In aceAte zile, orașul de la poalele Feleacului găzduiește cea de-a IX-a ediție a festivalului „Toamna muzicală clujeană". Filarmonica din localitate participă la festival cu orchestra simfonică, orchestra de cameră, corul „Ars Nova" și cvartetul „Pro camera". De asemenea, sint prezente colectivul Operei Române și corul „Capella transilvan ica“ al conservatorului „George Dima". Dintre oaspeții de peste hotare remarcăm prezența filarmonicii Radioteleviziunii franceze, a unor dirijori și soliști din Franța, Japonia, S.U.A., Suedia. Festivalul cuprinde și un colocviu de muzicologie intitulat „Patriotismul și vocația universală a muzicii românești", la care participă muzicologi din București, Iași, Tg. Mureș și Cluj. (Al. Mureșan).

cu toate partidele comuniste, cu forțele antiimperiallste de pretutindeni, ilustrează cu putere ternaționalismul consecvent P.C.R.Ca expresie a atașamentului față de principiul unității factorului național și internațional, partidul nostru concepe lupta pentru socialism și comunism în România ca o parte componentă a procesului revoluționar mondial. Este revelator în această privință însuși faptul că Programul se deschide cu o caracterizare a epocii pe care o străbate în prezent o- menirea —epocă a trecerii de la capitalism la socialism, a lichidării dominației imperialiste și așezării relațiilor dintre state pe baze noi, a unei impetuoase revoluții tehnico-științifice — caracterizare ce evidențiază că înaintarea țării noastre spre noi trepte ale civilizației socialiste corespunde mersului istoriei și că, implicit, prin opera sa constructivă, poporul român își aduce contribuția la accelerarea dezvoltării revoluționare mondiale.Intr-adevăr, se poate spune CU tot temeiul că și pînă acum realizările obținute, sub conducerea partidului în edificarea noii orîn- duiri, in dezvoltarea industriei și agriculturii, în înflorirea științei și culturii, în creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului, în perfecționarea democrâției socialiste, in soluționarea marxist- leninistă a problemei naționale și în alte domenii au reprezentat nu numai o amplă operă istorică națională, ci și contribuția însemnată a României la lupta forțelor revoluționare de pretutindeni, la cauza socialismului și progresului in lume. Cu atît mai mult, realizarea mărețelor sarcini preconizate in Program va avea nu numai o considerabilă însemnătate națională, dar și o largă semnificație internațională ; faptul că o țară ca România, care a pornit de la un nivel scăzut de dezvoltare economică și socială, își propune, într-Un mod realist, pe baza rezultatelor de pînă acum, atingerea unor o- biective cum sint apropierea in decurs de 15—20 de ani de țările industriale dezvoltate ale lumii, realizarea unui înalt nivel de bunăstare și civilizație socialistă este, desigur, de natură să stîrnească un important ecou, aducind încă o dovadă a posibilității pe care o creează socialismul de a lichida rapid starea de subdezvoltare, sporind puterea lui de atracție. In acest fel, construirea socla-

in- alsău

a omului nou. Un asemenea apel generos prin care editura înțelege să stimuleze și să promoveze creația literară originală, să sporească prezenta creației tinerilor a produs, cum și era de așteptat, o mare a- fluență de manuscrise. Examinarea și aprecierea lucrărilor a revenit unor jurii competente formate din critici și scriitori cunoscut!. care au atribuit zece premii și mențiuni unor volume de poezie, proză și reportai.Rezultatele concursului ni se par a fi notabile, mai cu seamă In poezie, de care ne vom ocupa în

uzine, ritmurile trepidante ale construcției. Descoperirea în orizontul citadin a nucleului liric și convertirea acestuia în poezie constituie meritul și, odată, noutatea poezii. Debutul cea Florin apare astfel cu frumoase pentru viitor.Carolina Ilica se dovedește în „Neîmblînzită ca o stea lactee" un temperament liric de acută feminitate. Aparținînd deocamdată mai mult biografiei desăvîrșite în spațiul ardelean, versurile Carollnel Ilica Își domină

tot- acestei lui Mlr- Șatldru ne remarcabil, promisiuni

Poezia tinerilor

PE MARGINEA RECENTULUI CONCURS
DE CREAȚIE Al EDITURII „EMINESCU"

rindurile ce urmează. Juriul a avut plăcuta surpriză de a fi nevoit Bă a- corde două premii întîi unor volume diferite, opuse chiar ca problematică și modalitate artistică.„Elegie pentru puterea o- rașului" afirmă un poet de reală originalitate. Meditația gravă din poezia lui Mircea Florin Șandru, o gravitate transmisă deopotrivă prin virtuțile metaforei și prin motivele meditației, versuri limpezi in adine, luminează un. teritoriu liric puțin explorat în poezia noastră, lumea orașului, cu frumusețile, măreția și tainele lui. In acest univers al concretului, al faptelor . derulate cotidian, poetul descoperă semnificațiile umane în poveștile lucrurilor, înaltă obișnuitul la cuprinzătoarele dimensiuni ale simbolului. O poezie tonică, cu numeroase reflecții despre condiția existenței umane, o adevărată cîntare vieții citadine de poet oapabil să valoare elemente te puțin cultivate în lirica noastră î mișcarea străzii, ecoul muncii din fabrici și
închinată către un pună în aspec-

spontaneitatea senzorial* printr-o forță de plastici- zare creatoare de atmosferă mitică, care se răspîndește peste stările de suflet juvenile, multl- plicînd emoțiile lirice.Un alt laureat al concursului, Dinu Adam, realizează în „înaltele porți" o poezie structurată în jurul unei teme fundamentale, cum este iubirea de tară. în acest teritoriu tradițional cu multiple virtuți poetice, versurile tînărului autor au de multe ori prospețimea șl noutatea atît de necesare afirmării unor emoții autentice, transcriu entuziasmul tineresc al celui ce participă la transformarea patriei. Printr-un susținut travaliu artistic, prin decantarea în continuare a versului de unele excese lexicale, poezia lui Dinu Adam poate duce mai departe în forme șl cu rezultate superioare gîndurile anunțata la acest debut.„Oglinzi în rouă", cartea lui George Florin Cozma, ne apare inegală, cu evidente dovezi însă că ne aflăm în fața unei sensibilități poetice cultivate. Accentul cade pa expresivi-

tate, pe valoarea cuvlntu- lui folosit în combinații îndrăznețe, în alcătuiri eufonice și grațioase. Poezia cu tonuri de romanță, in descendenta unul intimism minor, mi se pare, in delicatețea el, frsLRilâ. prea puțin deschisă lumii o- biective, problematicii ac» tu ale.Volumele amintite mai 
bus au obținut aprecierea și deci premiile editurii „Emlnescu". Credem că sint cele mai bune din cele prezentate Ia concur» cu atît mai mult cu cît e- ditura a tipărit un volum selectiv din poeziile mai multor autori nepremiați, care subliniază încă o dată opțiunile juriului. O asemenea selecție poate stimula eforturile de cristalizare a personalității creatoare la acel debutanțl fără volum, constituind un util contact cu publicul șl critica de specialitate.Din acest inedit concurs, primul de acest fel în practica noastră editorială în ultimii ani, trag foloase evidente atît autorii în cauză, beneficiari ai unei necesare atenții realizate cu concursul calificat al editorului, cît fi literatura noastră actuală, sporită prin selecția competentă și exigentă cu lucrări valoroase. Șl totuși, In promovarea acestei inițiative ar fi fost de așteptat ca editura să dea dovadă de mai multă fidelitate față de propriul său program, să stăruie pentru realizarea unui număr cît mai sporit de lucrări reprezentative, născute din realitățile timpului nostru, să călăuzească tinerele talente spre crearea de opere cu substanță patriotică, militantă ft revoluționară, spre arta cu un larg ecou în mase, pe măsura marilor succese ale societății noastre. Desigur, multe din lucrările premiate corespund acestor exigente. Dar tot atit da adevărat este faptul că Împlinirile reclamă In continuare stăruitoare perseverență și o perfecționată colaborare cu autorii. Afir- mîndu*se ca o modalitate de lucru pozitivă alături de alte forme existente in practica noastră editorială, asemenea concursuri pot stimula creația tînără spre acele teme de larg interes uman, patriotic și cetățenesc, spre acele creații animate de idealurile timpului nostru.

Emil VASILESCU

O producte a studiourilor poloneze

„ROMÂNIA - FILM" prezintă „Ultima luptă"

Cu : Ryszard Fiiipski, Tadeusz Janczar, Stanislaw Niwinski. Regia i Eohdan Poreba

lismulul și comunismului in (ara noastră este concepută ca o datorie de înaltă responsabilitate națională și, totodată, ca o obligație față de clasa muncitoare și forțele revoluționare de pretutindeni.Unitatea dialectică a factorului național și Internațional își are temeiurile în faptul că interesele fundamentale ale clasei muncitoare, ale poporului din fiecare țară socialistă, pe de o parte, și solidaritatea, colaborarea dintre țările socialiste, internaționalismul proletar, pe de altă parte, sint strins legate intre ele, se condiționează și se completează reciproc. Desigur, dezvoltarea fiecărui stat socialist, înflorirea fiecărei națiuni constituie

a desconsiderării sau ignorării intereselor altor națiuni — comuniștii români sint promotori și apărători fermi ai intereselor naționale ale poporului român, militanți fermi pentru ideile solidarității internaționale, ale internaționalismului socialist.» Pentru întreaga concepție care a stat la baza elaborării Programului este definitoriu faptul că. trasînd căile de dezvoltare a construcției socialiste in România, partidul înțelege să proclame și liniile directoare ale activității internaționale, ridicînd Ia rangul de principiu programatic fundamental orientarea neabătută spre întărirea solidarității cu toate țările socialiste. Prin acest

că, strategia șl tactica. In funcție de. condițiile atît de diverse ale luptei revoluționare ; sint arătate metodele care, după părerea partidului nostru, asigură soluționarea problemelor caro se ivesc in relațiile dintre partide — excluderea oricărui amestec în treburile altor partide și discutarea tovărășească a problemelor de la partid la partid, de la conducere la conducere ; se exprimă convingerea fermă că tocmai astfel se va ajunge la realizarea unei unități de tip nou în mișcarea comunistă, incomparabil mai trainică decit în trecut.Programul aduce, de asemenea, o contribuție însemnată la înțelegerea
ÎMBINAREA SARCINILOR

NAȚIONALE Șl INTERNATIONALE
o premisă majoră a întăririi colaborării și solidarității dintre statele socialiste, căci numai țări socialiste independente, egale în drepturi și prospere pot participa în mod eficient la diviziunea internațională socialistă a muncii, pot realiza o cooperare rodnică ; în același timp, sensul colaborării între țările socialiste nu poate fi decît acela de a favoriza dezvoltarea și propășirea fiecărui stat socialist și, prin aceasta, întărirea forțelor și pozițiilor mondiale ale socialismului. însăși viața a demonstrat că orice tendință de a separa cele două laturi, de a contrapune intr-o formă sau alta internaționalismul preocupării pentru propășirea națiunii si a statului national independent ar fi greșită și dăunătoare atît pentru făurirea socialismului în fiecare tară, cît si pentru întărirea solidarității țărilor socialiste, pentru creșterea prestigiului socialismului în lume. De aici.' concluzia — relevată în Program — a necesității de a lupta atît împotriva naționalismului îngust, a politicii de izolare națională, cît si împotriva cosmopolitismului. a hegpmonismului si șovinismului de mare putere, a negării sau subaprecierii rolului națiunii și statului național. în a- cest sens,, respingînd cu hotărîre naționalismul — ca ideologie a dominării unei națiuni de către alta.

document, „legea de bază" a activității sale pentru următorul sfert de secol, se statornicește că P.C.R. va acționa neabătut pentru dezvoltarea colaborării cu celelalte țări socialiste pe toate planurile — politic, economic, cultural și In alte domenii: P.C.R. își fixează, de asemenea, ca obiectiv programatic să facă tot ce depinde de el pentru a contribui la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului socialist.Totodată. Partidul Comunist Român. ca detașament al mișcării comuniste internaționale. îsl afirmă în mod ferm hotărirea de a dezvolta si extinde relațiile de colaborare frățească cu toate partidele comuniste, în scopul întăririi solidarității în lupta pentru progres, socialism si pace. Programul reflectă cu tărie grija și preocuparea permanentă a P.C.R. pentru întărirea unității si coeziunii mișcării comuniste și muncitorești. Cu a- ceeași precizie cu care sint cristalizate sarcinile construcției Interne, sint evidențiate în acest document programatic fundamental. în lumina practicii, a experienței mișcării comuniste, bazele trainice ale unității — ideologia marxist-leninistă, deplina egalitate, respectarea dreptului fiecărui partid de a-și elabora autonom linia politi-

conceptului de unitate pe un pian larg, la promovarea si întărirea alianțelor comuniștilor cu celelalte partide si forte care militează pentru dezvoltarea progresistă a societății. Analiza care se face proceselor lumii contemporane si tendințelor ei de evoluție, tabloul de mare diversitate al forțelor social-politice progresiste și concluzia cu privire la diversificarea lor continuă apar în Program nu ca o analiză de bibliotecă, ci ca o chemare la unirea tuturor tortelor revoluționare, progresiste. antiimperiallste. pentru creșterea continuă a rolului lor în lume, pentru înnoirea societății si a relațiilor internaționale, pentru înfăptuirea Idealurilor supreme ale întregii omeniri.In această ordine de idei, poate fi apreciată ca o importantă contribuție Ia. lupta comună a forțelor revoluționare dezvoltarea teoretică creatoare a problemei căilor de trecere a noi si noi popoare pe calea socialismului si comunismului, în mod incontestabil, precizările cu privire la caracterul necesar și inevitabil al creșterii diversității formelor de trecere spre socialism, la necesitatea elaborării liniei politice nu pornind de la vreun tipar unic sau de la scheme prefabricate, ci de la cerințele vieții și condițiile specifice fiecărei țări, caracterizarea unei țări drept socialistă în funcție de

transformările revoluționare ce se produc în, structura societății respective și nu în baza vreunor „certificate" sau „autorizații de liberă trecere" în sistemul socialist mondial — toate acestea sint de natură să deschidă noi și ample perspective luptei revoluționare, transformărilor înnoitoare din diferitele țări ale lumii.Intereselor fundamentale ale poporului român de a se bucura de condițiile internaționale favorabile desfășurării operei constructive pe care o înfăptuiește — și totodată, în strînsă împletire cu acestea, aspirațiilor de libertate, pace și progres ale popoarelor lumii, le corespund liniile de politică externă înscrise in proiectul de Program. Chintesența lor o reprezintă preocuparea pentru menținerea si consolidarea păcii, lichidarea vechii politici imperialiste de dominație si dictat, democratizarea consecventă a relațiilor internaționale, prin participarea tuturor statelor — mari, mijlocii și mici — la rezolvarea problemelor care preocupă omenirea. Concepția proiectului 'de Program evidențiază, ca o concluzie de deosebită însemnătate internațională, universal valabilă, rolul-cheie al statornicirii în raporturile dintre state a principiilor legalității șl eticii internaționale — respectului independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul in treburile interne, avantajul reciproc, renunțarea la forță și, la amenințarea cu forță, soluționarea problemelor litigioase pe cale pașnică — principii pentru a căror afirmare țara noastră a militat în permanență. Crearea unei noi ordini economice și politice internaționale, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii și colaborării — deziderat obiectiv, care revine ca un laitmotiv in Program — se impune ca un țel major în lupta pentru afirmarea șl asigurarea dreptului sacru al tuturor popoarelor de a fi deplin stăpîne pe destinele lor. de a-si făuri. în libertate si coonerare internațională. un viitor fericit.Exprimindu-și adeziunea fermă la întreg conținutul proiectului Programului P.C.R., comuniștii, întregul nostru popor subscriu cu însuflețire la angajamentul solemn înscris în acest document, potrivit căruia, concentrindu-și eforturile pentru ridicarea pe o treaptă superioară a societății românești, partidul și poporul nostru vor participa activ la lupta generală a forțelor înaintate pentru inaugurarea i unei ere noi în viața internațională, pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale ale tuturor națiunilor de libertate și bunăstare.
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Primiri la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit, joi la amiază, pe dr. Horace Perrera, secretar general al Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.), care participă la lucrările celei de-a IV-a Conferințe a asociațiilor pentru Națiunile Unite din țările europene, ce se desfășoară la București.Oaspetele a rugat pe primul ministru să transmită președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, mulțumiri și recunoștință pentru găzduirea de către țara noastră a conferinței, pentru condițiile create bunei desfășurări a lucrărilor.în timpul întrevederii a fost subliniat aportul României la creșterea rolului O.N.U. în viața internațională, atenția deosebită acordată de țara noastră problemelor europene, stabilirii unui climat de pace, înțelegere și securitate in această zonă a lumii. S-a exprimat convingerea că reuniunea de la București va contribui la dezvoltarea cooperării și colaborării pe multiple planuri între statele europene, la promovarea securității și păcii în întreaga lume.
Plecarea delegației Partidului 

Populist din AustriaDelegația Partidului Populist din Austria, condusă de dr. Herbert Kohlmayer, secretar general al partidului, care a făcut o v^ită în țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a părăsit, joi, Capitala, îndrep- tîndu-se spre patrie.în timpul șederii în România, oaspeții au fost primiți de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste.Delegația a avut convorbiri la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Consiliul Central al U.G.S.R., Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană, Comitetul de Stat al Planificării, Academia de științe sociale și politice, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române și Consiliul județean Argeș al Frontului Unității Socialiste. Oaspeții au vizitat obiective economice și social-culturale din București și județul Argeș.Vizita oaspeților austrieci s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească. La plecare, pe aeroportul Oto- peni, delegația Partidului Populist
Cronica zilei

La București a fost semnat, joi la amiază, protocolul sesiunii Comisiei mixte româno-finlandeze, care și-a desfășurat lucrările între 26 septembrie și 3 octombrie. Cele două părți au examinat, în cadrul lucrărilor, stadiul relațiilor economice bilaterale și au convenit noi măsuri care să contribuie la dezvoltarea diversificată și într-un volum sporit a schimburilor comerciale reciproce.La semnare au fost prezenți Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, precum și Pentti Martin Soumela. ambasadorul Finlandei }a București.
★Joi seară a avut loc In sala de festivități a Casei Centrale a Armatei o adunare consacrată celei de-a 30-a aniversări a Zilei armatei Republicii Socialiste Cehoslovace, la care au luat parte generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.

t V

PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba germană.
19,10 Tragerea Lcfto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul ostășesc ,,Te apăr 

și te cînt, patria mea",
21,40 România de astăzi. România

• SPORT «SPORT • SPORT•SPORT•SPORT•SPORT•SPORT• SPORT

FOTBAL : Aseară, la Atvidaberg ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Universitatea CraiovaAseară, la Atvidaberg, in fața a circa 2 000 de spectatori, a fost reluat — din minutul 6 — meciul retur pentru prima etapă a C.C.E. dintre campioana Suediei, Atvidaberg, și campioana României, Universitatea Craiova. într-un anume fel, neașteptata reprogramare a partidei (întreruptă, după cum se știe, miercuri seara, în minutul 5, din cauza terenului impracticabil și a ploii torențiale), a suplimentat starea emoțională a ambelor echipe. Aceasta cu atit mai mult cu cit fiecare păstra șanse reale pentru calificare : gazdele pentru că jucau pe teren propriu și nu fuseseră învinse în deplasare decît la un scor minim (1—2), oaspeții pentru că,‘ totuși, aveau avantajul victoriei In primul meci.Deschis deci oricărui rezultat, meciul de aseară avea să fie toarte
Postscriplum la prima etapă a cupelor europenePrima manșă a cupelor continentale de fotbal s-a consumat fără mari surprize, exceptind eliminarea din „Cupa campionilor europeni" a echipei scoțiene Celtic Glasgow, învinsă cu 2—0 (2—0) de Olimpiakos Pireu, după ce în prima partidă nu reușise pe teren propriu decit un rezultat de egalitate. în meciul de la Pireu, disputat în prezența a 45 000 de spectatori, fotbaliștii greci și-au asigurat victoria incă din prima repriză. Celelalte partide au confirmat șansele favoriților, valoarea unor echipe care vor juca poate un rol principal în tururile următoare : Ujpest Budapesta, Anderlecht Bruxelles, Feyenoord Rotterdam, irj sfirșit F. C. Barcelona (care a surclasat cu 5—0 formația austriacă Voest Linz).în „Cupa cupelor", nimic deosebit de semnalat — în afara scorurilor

La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, a participat Alexandru Bălăci, președintele Asociației române pentru Națiunile Unite.
★în aceeași zi, primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, a primit pe Josă Vera Jardim, secretar de stat pentru comerț exterior și turism, membru al Guvernului Republicii Portugalia, conducătorul delegației economice din această țară, care face o vizită în România.Cu acest prilej, au fost discutate probleme referitoare la posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice, a cooperării industriale, științifice și tehnice, reciproc avantajoase, intra cele două țări.La primire, desfășurată !ntr-o ambianță de cordialitate, au participat Nicolae M, Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Inter- ' naționale, Ion St. Ion, secretar general al guvernului, și Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie.

din Austria a fost salutată de tovarășii Iosif Uglar, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Dumitru Bejan, membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și alte persoane oficiale.A fost de față dr. Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București.
★„Plec din România — a declarat secretarul general al Partidului Populist din Austrii unui redactor al „Agerpres" — cu o puternică impresie despre munca de construcție In care este antrenat poporul dumneavoastră și, mai ales, despre modul în care forțele politice conducătoare, președintele Nicolae Ceaușescu întrețin legătura permanentă și se consultă cu masele largi. Am avut onoarea de a fi primit de președintele României și satisfacția de a constata un consens de păreri în foarte multe probleme esențiale ale vieții politice internaționale, printre care aspectele de importanța celor înscrise pe, agenda Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, ale cărei hotărîri și documente comune vor trebui să consfințească și să asigure un climat de pace și cooperare în Europa".

Au participat, de asemenea, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București, Miroslav Sulek, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România, care a rostit un cuvint de salut. Despre semnificația acestui eveniment a vorbit general-maior Josef Gu- mulka, atașatul militar și aero al Republicii Socialiste Cehoslovace la București.
★Delegația Uniunii Agricultorilor Sudanezi, condusă de Kamal Mohamed Aii Abdelrahman, secretar general al Comitetului pentru problemele țărănești din cadrul Uniunii Socialiste Sudaneze, care, la invitația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție,' a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit joi la amiază Capitala. (Agerpres)

de mîine. Revistă social- 
politică TV.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17 30 Telex.
17.35 Film artistic : „Omul de lin

gă tine“. Producție a studio
ului București.

19.30 Telejurnal. 
20,00 Avanpremieră.
20,05 Teatrul scurt : „Comuniștii** 

de Ion Marina.
21,00 Inscripții pe celuloid.
21.30 Telex.
21.35 Cărți și idei.
21,55 Trepte ale afirmării. Cla

rinetistul Ilie Lazâr.

a pierdut cu 3 — 1...disputat, forțele celor două tabere fiind realmente egale. în bună parte, starea terenului — incă îmbibat de apă, căci la amiază ploua — a influențat calitatea jocului, ingreunînd deplasarea rapidă a jucătorilor. E- chipa suedeză a deschis scorul in minutul 18, prin Andersson, și în minutul 31 și-a mărit avantajul (prin Alm- quist). Pină la pauză, fotbaliștii noștri nu au putut decît să reducă scorul, prin singurul gol marcat in minutul 40, de Bădin. în repriza secundă, lupta a fost acerbă, scorul s-a menținut neschimbat pină in finalul meciului. Cu doar 3 minute înainte de încheierea partidei, echipa suedeză beneficiază de un penalti, pe care îl transformă Wallinder. Cu scorul de 3—1, ciștigă partida și dreptul de calificare pentru turul următor.
uneori astronomice cu care au ciști- gat echipele favorite. Echipa olandeză Eindhoven a ciștigat cu... 14—1 lntilnirile cu formația irlandeză Ards.Comentatorii semnalează interesul deosebit cu care au fost urmărite meciurile din „Cupa U.E.F.A.", comportarea bună a formațiilor române Dinamo București și Steagul Roșu Brașov, ultima reușind performanța. destul de rar inttlnită pe terenurile de fotbal, de a înscrie 3 goluri în ultimele 4 minute ale partidei.Tragerea la sorți pentru alcătuirea programului jocurilor din cel de-al doilea tur al competițiilor pentru cupele europene la fotbal („C.C.E.", „Cupa cupelor" și „Cupa U.E.F.A.") va avea loc astăzi, vineri, la Geneva.

Întîlniri la C. C. al P. C. R.Joi dimineața, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a intîlnit cu Jyoti Basu, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist (marxist) din India, care a petrecut concediul de odihnă in țara noastră. La întîlnire a luat parte tovarășul Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.în cursul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă prietenească, a avut loc un schimb de informații privind preocupările actuale ale celor două partide.
★Tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit, joi du- pă-amiază, cu tovarășul Aii Yata, secretar general al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc,

Vizita secretarului de stat 
pentru comerț exterior și turism al PortugalieiTovarășul Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, joi, pe Josâ Vera Jardim, secretarul de stat pentru comerț exterior și turism al Portugaliei.în Cadrul întrevederii s-a convenit să se intensifice eforturile pentru dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale, pentru inițierea unor acțiuni de cooperare, in special în domeniile chimiei și petrochimiei, mașinilor-unelte, electronicii și electrotehnicii, pe baze reciproc avantajoase.în timpul șederii in țara noastră membrii delegației au purtat, de a- semenea, convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Finanțelor, Co
1850 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE 
DOCUMENTARĂ A MUNICIPIULUI CLUJ
Sesiunea jubiliară a consiliului popular municipalCLUJ (Corespondentul „Scînteii", Alexandru Mureșan). — Joi după-a- miază a avut loc în sala Teatrului Național sesiunea jubiliară a Consiliului popular al municipiului Cluj consacrată împlinirii a 1850 de ani de la cel mai vechi document cunoscut care atestă rangul de municipiu al așezării Napoca. La această manifestare au participat deputății consiliului popular municipal și numeroși invitați : membri ai biroului comitetului județean de partid și ai comitetului executiv al consiliului popular județean, reprezentanți ai municipiilor din țară, deputați clujeni în Marea Adunare Națională și In consiliul popular județean, generali și ofițeri, academicieni, oameni de știință și cultură, reprezentanți ai cultelor, conducători ai unităților e- conomice și social-culturale.Tovarășul Remus Bucșa, prim-se- cretar al Comitetului municipal Cluj al P.C.R., primarul Clujului, a prezentat o expunere cu privire la trecutul, prezentul și viitorul străvechii așezări de pe Someș. Vorbitorul s-a referit pe larg la dezvoltarea istorică a Clujului din epoca dacoromână și pînă în prezent, la rolul jucat de municipiu în evoluția economică și socială a meleagurilor transilvănene și a țării, in desfășurarea luptelor duse de masele populare pentru eliberare națională și socială, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, pentru progres material și spiritual.Tovarășul Ștefan Mocuța, prim-se- cretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, a adresat participanților la sesiunea jubiliară salutul comitetului județean de partid și al consiliului popular al județului, a transmis calde felicitări organelor municipale de partid și de stat, colectivelor de muncă din întreprinderi și instituții, tuturor oamenilor muncii români, maghiari, de alte naționali
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 octombrie. în (ară : Vreme în general frumoasă. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi izolate și cu caracter de aversă, mai ales în nor

Pe'e a spus „adio" 
fotbaluluiPe stadionul din Vilabelmlro, mică localitate portuară de lingă Sao Paulo, unde a debutat cu 18 ani in urmă, la clubul F. C. Santos, căruia i-a fost fidel fără întrerupere, Edson Arantes do Nascimento — Pele a spus adio publicului și sportului care l-a făcut celebru. Cotat între cei mai valoroși fotbaliști ai tuturor timpurilor, pentru incomparabila sa tehnică și abilitatea de a înscrie goluri (a marcat peste 1 200), Pele s-a bucurat de o mare popularitate și simpatie pe arenele de fotbal din întreaga lume. „Perla neagră" a jucat in 1958, cind avea numai 17 ani, în naționala Braziliei învingătoare la campionatul mondial din Suedia, apoi a fost selecționat și la campionatele din 1962 și 1970 ciștigate, de asemehea, de formația braziliană.în meciul său de adio de miercuri seara, împotriva echipei Ponte Petra (ciștigat de Santos cu 2—0), Pele a jucat doar 20 de minute și, copleșit de emoție, a luat balonul în mîini și a îngenuncheat în mijlocul terenului, apoi a părăsit arena de joc in timp ce spectatorii fluturau batiste în semn de adio. „Am încercat cu disperare să nu pllng, dar mi-a fost imposibil, a declarat Pele reporterilor și suporterilor săi. Fotbalul a fost viața mea și probabil voi mai juca, dar nu in meciuri oficiale ; în orice caz nu mă gindesc să devin antrenor".• 92 de echipe vor participa Ia preliminariile Turneului olimpic de fotbal. Din Europa s-au înscris 24 de țări, printre care și România. Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor va avea loc la 7 noiembrie la Roma. întilnirile de calificare vor avea loc In perioada 1 ianuarie 1975 — 15 aprilie 1976. 

care face o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.în cadrul convorbirii, desfășurată lntr-o atmosferă caldă, prietenească, au fost abordate probleme de interes comun privind dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre cela două partide, țări și popoare.
★în aceeași zi, tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. a primit delegația de activiști ai Partidului Comunist Italian, condusă de Ivo Faenzi, șef de secție la C.C. al P. C. Italian, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de studiu și schimb de experiență în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.

mitetul de Stat al Planificării, Ministerul Turismului, Banca Română de Comerț Exterior și Camera de Comerț și Industrie.în cursul după-amiezii, delegația economică portugheză a părăsit Capitala.
★„M-a bucurat foarte mult — a declarat înainte de plecare secretarul de stat pentru comerț exterior și turism al Portugaliei, Josă Vera Jardim, unui redactor „Agerpres" — să constat la interlocutorii mei români interesul pe care oficialitățile din țara dumneavoastră îl poartă relațiilor cu noul guvern portughez. în cursul vizitei am reușit, împreună cu colegii români, să jalonăm principalele direcții in care relațiile noastre au largi perspective de evoluție. Sîn- tem foarte optimiști în ceea ce privește dezvoltarea într-un timp scurt a relațiilor economice bilaterale, ia cooperării pe multiple planuri".

tăți, Sesiunea a fost salutată și de o delegație a organizațiilor pionierilor din Cluj, iar în numele primarilor municipiilor din țară prezenți la adunare, de Pavel Chiorean, primarul municipiului Tirgu-Mureș.în încheiere, într-o atmosferă de puternic entuziasm patriptic, de înălțătoare responsabilitate "civică, parti- cipanții la sesiune au adresat C.C. al P.C.R., personal tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă, în care se spune printre altele :„Dind expresie sentimentelor și convingerilor tuturor locuitorilor orașului nostru — români, maghiari, germani și de alte naționalități — ne îndreptăm în aceste clipe solemne gindurile și recunoștința spre dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cea mai distinsă și strălucită personalitate a națiunii noastre, care reprezintă și se contopește în mod desăvîrșit cu aspirațiile, împlinirile și idealurile noastre. Angajați plenar în înfăptuirea cin. cinalului înainte de termen, vă raportăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în perioada care a trecut de la începutul actualului cincinal am realizat un avans de aproape două luni, iar angajamentul anual l-am suplimentat cu peste 150 milioane lei. înfăptuim astfel, pas cu pas, prețioasele indicații pe care le-ați dat cu prilejul vizitelor dumneavoastră de lucru în municipiul Cluj. Vă asigurăm, scumpe tovarășe secretar general, că vom face din această sărbătoare a municipiti- lui nostru un moment vibrant de reafirmare a adeziunii totale a locuitorilor Clujului la politica internă și externă a partidului, de angajare cu întreaga dăruire la opera măreață de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei noastre dragi".
dul și vestul țării. Vînt potrivit, cu intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, izolat mai coborîte în depresiuni, iar maximele vor oscila intre 12 și 22 de grade, local mai ridicate. In București : Vreme relativ frumoasă. Cerul va fi schimbător, favorabil ploii de scurtă durată. Vînt potrivit, cu unele intensificări.

• In sala „Universiada" din Sofia a inceput competiția de box „Turneul armatelor prietene". Iată primele rezultate : categoria semi- ușoară : Țvetkov (Bulgaria) — Ben- cik (Ungaria) victorie la puncte în favoarea pugillstului bulgar ; Ro- zomkevich (R.D.G.) întrece la puncte pe Petru (România) ; categoria u- șoară : Kruger (R.D.G.) învinge la puncte pe Botjanski (Cehoslovacia) ; Kamnev (U.R.S.S.) învinge prin KO tehnic pe Butușan (România) ; Categoria mijlocie mică Iliev (Bulgaria) învinge la puncte pe Springer (R.D.G.) . Zlamal (Cehoslovacia) întrece la puncte T>e Florea (România).• Pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August", au Continuat jocurile din cadrul „Cupei României" la hochei pe gheață. Iată rezultatele : Dinamo—Tirnava Odorhei 10—0 ; Steaua—Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc 30—0 ; Sport Club Miercurea Ciuc— Agronomia Cluj 7—5 ; Dunărea Galați—A.S.E. București 3—2.• Partida a 8-a a meciului dintre Karpov și Korcinoi din cadrul turneului candidaților la titlul mondial de șah, întreruptă la mutarea a 41-a, a fost reluată și s-a încheiat remiză. Cei doi jucători au căzut de acord asupra remizei la mutarea a 52-a. Acum rezultatul este de 5—3 în favoarea lui Karpov.• A inceput, la Johannesburg, meciul de tenis dintre echipele Republicii Sud-Africane și Italiei din cadrul semifinalei interzonale a „Cupei Davis". După prima zi, scorul este de 1—0 în favoarea gazdelor, Bob Hewitt învingîndu-1 cu 4—6, 6—0, 9—7, 4—6, 6—1 pe Antonio Zuga- relli. Cea de a doua partidă : Ray Moore (R.S.A.) — Adriano Panatta (Italia) s-a întrerupt din cauza întunericului la scorul de 4—6, 6—4, 6—3, 5—i pentru Moore.

în preajma celei de-a XXV-a aniversări 
a întemeierii Republicii Democrate Germane
• Expunerea ambasadorului R. D. Germane la academia 

„Ștefan Gheorghiu"
• Deschiderea unei expoziții de artă fotografică

DE

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane, dr. Hans Voss, ambasadorul acestei țări la București, a ținut, joi, o expunere la academia „Ștefan Gheorghiu".Au participat membri ai conduce, rii academiei, cadre didactice, cursanți.într-un scurt cuvint introductiv, tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele consiliului de conducere, rectorul academiei „Ștefan Gheorghiu", a subliniat semnificația istorică a întemeierii cu 25 de ani în urmă a R.D. Germane, satisfacția cu care poporul român urmărește succesele oamenilor muncii din țara prietenă in edificarea noii orîn- duiri sociale.în expunerea sa, ambasadorul dr. Hans Voss a înfățișat pe larg principalele etape ale dezvoltării economice și sociale a țării sale, importantele realizări obținute de poporul din R.D.G. sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania în acest sfert de veac. El a evidențiat, apoi, preocupările actuale, munca pașnică și constructiv^ din această țară pentru transpunerea în viață a prevederilor celui de-al VIII-lea Congres al P.S.U.G. de făurire a societății socialiste dezvoltate.Subliniind prezența activă a Republicii Democrate Germane pe arena mojidială, aportul său la soluționarea problemelor majore cu care este confruntată astăzi omenirea, dr. Hans Voss a relevat importanța pe care țara sa o acordă întăririi continue a relațiilor frățești cu statele socialiste, chezășie a progresului, păcii și securității în lume. Evocind
Lucrările Conferinței asociațiilor 

pentru Națiunile Unite din țările europene„Intensificarea activității asociațiilor europene pentru Națiunile Unite In direcția promovării în nodurile tineretului a idealurilor de pace, securitate internațională, respect reciproc, înțelegere și cooperare", „Roiul asociațiilor europene in cadrul activității internaționale și naționale vizînd eliminarea discriminării pe motive de rasă, sex și condiție economică", „Sarcinile ce revin asociațiilor europene în promovarea și aplicarea principiilor și măsurilor preconizate de documentele adoptate în cursul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., consacrată problemelor materiilor prime și dezvoltării" — a- cestea au fost temele dezbătute, joi, pe comisii, în cadrul lucrărilor celei de-a IV-a Conferințe a asociațiilor europene pentru Națiunile Unite, care se desfășoară in București.Pornind de la raportul delegației române, prezentat de Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, dezbaterile privind prima temă au scos în evidență aportul crescînd al generațiilor tinere la lupta popoarelor, a forțelor progresiste și democratice pentru edificarea unei lumi a păcii și colaborării. Relevînd faptul că preocupările și obiectivele pe care și le propune, tineretul diferă de la o țară la alta, de la un continent la altul, în funcție de condițiile și aspirațiile proprii fiecărui popor, vorbitorii au subliniat, totodată, că, dincolo de acesta diferențe, tinerii din întreaga lume sînt tot mai convinși de adevărul că
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ROMÂNE ÎN ELVEȚIABERNA 3 (Agerpres). — Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Maria Groza, vicepreședintă a M.A.N., a fost primită la Adunarea Federală de vicepreședinții Consiliului Statelor și, respectiv, Consiliului Național, care au salutat în termeni deosebit de cordiali prezența in Elveția a primei delegații a parlamentarilor români, exprimind, totodată, dorința dezvoltării in continuare a bunelor relații stabilite între cele două parlamente și țări. Delegația a avut o Întrevedere de lucru cu membri ai Consiliului Statelor și Consiliului Național, în cadrul căreia s-a procedat la un schimb de vederi și informații privind organizarea și funcționarea celor două parlamente. La aceste discuții au luat parte conducători ai partidelor politice din Elveția, între
TOKIO

Reuniunea interparlamentarăTOKIO 3 (Corespondență de la P. Diaconu). — Joi au început lucrările in plen ale conferinței Uniunii Interparlamentare, care se desfășoară la Tokio. In funcția de președinte al conferinței a fost ales Kenji Fu- kunaga, membru al Camerei Reprezentanților a Dietei japoneze, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Interparlamentar. In ședința de dimineață s-a dat citire mesajului adresat conferinței de către secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, in care se subliniază rolul important ce revine parlamentarilor lumii in menținerea păcii și soluționarea problemelor economice și sociale care confruntă omenirea.Ministrul afacerilor externe al Japoniei, Toshio Kimura, a rostit o cuvîntare de salut, evidențiind fap
Un apel al P. C. din UruguayMONTEVIDEO 3 (Agerpres). - în- tr-un apel publicat in săptăminalul „Carta Semnal", Partidul Comunist din Uruguay se pronunță pentru unitatea tuturor forțelor progresiste în lupta pentru restabilirea libertăților democratice in țară fi cere eliberarea 

legăturile strînse de prietenie, colaborare și cooperare dintre România și R.D.G., dintre cele două popoare, vorbitorul a exprimat calde mulțumiri pentru sprijinul consecvent pe care țara noastră l-a acordat luptei Republicii Democrate Germane pentru participarea cu drepturi egale în viața internațională, pentru recunoașterea ei, pe plan mondial, in baza normelor și dreptului internațional.Arătînd, In acest context, că raporturile de prietenie, colaborare și cooperare pe multiple planuri dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist. Român, dintre cele două țări cunosc o continuă dezvoltare, ambasadorul R.D. Germane a subliniat importanța deosebită a Intîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker pentru adincirea și extinderea relațiilor bilaterale, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și socialismului.
★La Timișoara s-a deschis, joi, expoziția de artă fotografică din Republica Democrată Germană, manifestare artistică care se înscrie în cadrul „Zilelor culturii din R.D.G.". Expoziția reunește o suită de lucrări in alb-negru, semnate de artiști fotografi din mai multe orașe din țara prietenă. La deschiderea expoziției au fost prezenți reprezentanți ai Comitetului pentru cultură și educație socialistă al județului Timiș, personalități ale vieții artistice locale, membri ai Asociației artiștilor fotografi din România. Au fost de față membri ai Ambasadei R.D.G. la București. (Agerpres)

numai într-un climat de pace și liniște pot fi traduse in viață aspirațiile și idealurile lor.Discuțiile privind rolul asociațiilor europene pentru Națiunile Unite in eliminarea discriminării de orice fel, atit pe plan național, cit și în cadrul mai larg al raporturilor internaționale, au reliefat faptul că o serie de factori, cum sint accentuarea decalajelor între țările dezvoltate și cele subdezvoltate sau aflate în curs de dezvoltare, inechitățile in raporturile economice internaționale, obstacolele care mai persistă în calea unei cooperări reciproc-avantajoase, reprezintă tot atîtea cauze ale discriminărilor in diverse domenii. rDezbaterile privind cea de-a treia temă înscrisă pe agenda zilei au subliniat necesitatea aplicării de către toate statele a măsurilor preconizate la sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., astfel incit să se creeze in cel mai scurt timp condițiile necesare eliminării decalajelor între state, lichidării subdezvoltării și accelerării progresului economic și social al tuturor popoarelor. S-a arătat, în acest context, că asociațiile europene pentru Națiunile Unite își vor intensifica eforturile lor pentru consolidarea cursului pozitiv al relațiilor intre statele europene și din întreaga lume, pentru a contribui la realizarea unor pași fermi in direcția stabilirii unei depline egalități între toate națiunile, la crearea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unei lumi mai bune și mai drepte. (Agerpres)

9care și președintele Partidului Elvețian al Muncii, Jean Vincent. Conducerea Adunării Federale a oferit un dejun in onoarea delegației române, Ja care s-a toastat pentru prietenia dintre cele două țări, pentru pace și colaborare intre națiuni.Delegația Marii Adunări Naționale a fost primită, de asemenea, de către vicepreședintele Confederației Elvețiene, Pierre Graber, ministrul de externe.în seara zilei de 2 octombrie, ambasadorul român Ion Georgescu a oferit, în saloanele ambasadei, un cocteil în onoarea delegației M.A.N. Au participat vicepreședinții celor două camere ale Adunării Federale, conducători ai unor partide politice, parlamentari, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.

tul că țara sa dorește să contribuie activ la promovarea dezarmării și a păcii în lume, la crearea unei noi ordini economice mondiale, prin intermediul O.N.U. și al altor organizați} internaționale.In cadrul dezbaterilor, la punctul de pe ordinea de zi „Intensificarea eforturilor vizînd limitarea și încetarea cursei înarmărilor și, in consecință, dezarmarea in condițiile destinderii internaționale in curs", delegatul român Ion Mărgineanu, vicepreședinte al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, membru al Consiliului Interparlamentar, a prezentat raportul Comisiei pentru studiul problemelor politice, securității internaționale și dezarmării, în cursul dezbaterilor la acest punct au luat cuvîntul numeroși delegați.

din închisoare a primului secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, Rodney Arismendi, a președintelui Comitetului Executiv al Organizației Frente Amplio, Liber Seregni, și a tuturor deținuților politici.

• LAUREAȚII PREMIU
LUI NOBEL PENTRU LI
TERATURĂ. Academia regală din Stockholm i-a desemnat, joi, ca laufeați ai Premiului Nobel pentru literatură pe anul 1974 pe scriitorii suedezi Eyvind Johnson și Harry Martinson. Eyvind Johnson a fost distins cu acest premiu pentru „o artă narativă cu o largă viziune istorică și contemporană, în serviciul libertății", iar Harry Martinson pentru „o operă literară care reflectă și picătura de rouă și Cosmosul". Este pentru prima oară în ultimii 23 de ani cind Premiul Nobel pentru literatură e atribuit unor scriitori suedezi. în 1909, cunoscuta scriitoare suedeză Selma Lagerlfif a fost prima distinsă cu acest premiu, iar ultimul scriitor suedez laureat al Premiului Nobel a fost Per Lagerquist, in 1951.

• RENAȘTEREA PA- 
MINTULUI. Pe terltorlul unui colhoz din raionul Elga, R.S.S. Letonă, a fost ridicat un obelisc, simbolizînd darea in exploatare a ultimului hectar din cele 1 milion, cite au fost drenate in ultimii ani în această republică. La fundamentul monumentului a fost așezată o capsulă în care se află actul predării pămîntulul beneficiarilor, precum și numele celor care au participat la amenajări. După cum informează ziarul „Izvestia", producția de cereale pe noile terenuri ajunge la 45 chintale la ha.

• CIT COSTĂ HRANA 
UNUI COSMONAUT. Paul Rembaut, specialist al N.A.S.A., a declarat, in cadrul unul simpozion pe teme aero- spațiale care are loc la Boston, că alimentarea unui astronaut în spațiu costă în medie 150 de dolari pe zi. Rembaut a exprimat părerea că cercetările întreprinse pentru crearea hranei adecvate pentru astronauți contribuie și la diversificarea alimentelor destinate publicului larg. Astfel, o serie de metode de tratare a produselor alimentare descoperite în laboratoareleN. A.S.A. sint folosite de acum în industria alimentară destinată consumului civil.

• TUBERCULOZA RA- 
MINE O PROBLEMA DE 
ACTUALITATE. Un raport înțocmit recent de ComitetulO. M.S. al experților In tuberculoză menționează că, în lume, numărul cazurilor contagioase de bolnavi afectați de această boală este de ordinul a 15—20 milioane. Chiar în țările dezvoltate din punct de vedere e- conomic, unde această maladie este considerată în reflux, tuberculoza provoacă adesea mal multe decese decît ansamblul bolilor infecțloase, care trebuie declarate in mod obligatoriu. în condițiile progreselor extraordinare realizate în ultimii 20 de ani de chimioterapie, comitetul consideră tratamentul prelungit in sanatorii drept o practică demodată.

• MOTIVE DE ÎNGRI
JORARE. în bazinul Ruhr- ului cifrele privind șomajul depășesc media pe țară — constată „Frankfurter Allgemeine". în cîteva localități. procentul șomerilor oscila la sfirșitul lunii august între 4,8 și 4,3 la sută. Se prevede că* In luna noiembrie cota celor rămași fără lucru va atinge in anumite părți ale Ruhrului 5—6 la sută.

• IN CRATERUL UNUI 
VULCAN ACTIV, o expediție polono-cehoslovacă a explorat craterul vulcanului activ Cotopaxi din Ecuador. Pereții, aproape perpendiculari, al vulcanului. au o adincime de a- proximativ 360 metri, iar diametrul craterului — circa 500 metri. în timpul șederii de 5 ore in crater, membrii expediției au colecționat 10 kg de prețioase probe de roci. Temperatura gazelor emanate de vulcan se ridica. în momentul coborârii, la 80 grade C. Totuși, in unele locuri — in crăpăturile pereților — era zăpadă,

• MINICALCULATOR.Nu e departe timpul cind calculatoarele electronice de buzunar, aflate în prezent in vînzare în mai multe țări, vor fi considerate ca uriașe, tn Franța a fost deja anunțată apariția unui calculator- ceas cu brățară. Pe un pătrat cu latura de 4 cm se găsesc 20 de butoane. Mai multe ecrane luminoase permit afișarea rezultatelor de ordinul a 9 cifre. Cind calculatorul nu este folosit, aparatul are rol de ceas.
• UN ȘARPE LA PA

RIS. Momente de tensiune la aeroportul Orly. Unde va apărea și ce va face șarpele, semnalat de un hamal, In timpul escalei pe aeroportul din Tel Aviv, în cala avionului Boeing 747, care a plecat de la Bangkok cu destinația Paris. E vorba de un șarpe de bananier (care trăiește in ciorchinii acestor fructe tropicale) a cărui mușcătură este extrem de periculoasă. Cîteva ore au durat cercetările minuțioase întreprinse la Orly de pompieri, prevăzuți cu extinctoare, mănuși și cizme de protecție. în cele din urmă, că- lătorul-inamic a fost descoperit pe un transformator electric. Virît într-un sac, el a fost predat grădinii zoologice.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U„

Sînt necesari pași hotărîți pe calea instaurării unor relații noi 
intre toate popoarele, a realizării unei noi ordini economice 

și politice pe arena internațională
Cuvîntarea ministrului afacerilor externe al RomânieiNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor Adunării Generale, joi a luat cuvîntul ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Maco- vescu, conducătorul delegației țării noastre la actuala sesiune. După ce s-a referit la profundele prefaceri structurale survenite in cei 30 de ani care au trecut de la eliberarea țării noastre de sub dominația fascistă, vorbitorul a relevat :„în deplină concordanță cu noile realități istorice naționale și sociale, activitatea internațională a României a dobindit contururi și dimensiuni noi, atributele politicii unui stat socialist independent și suveran. Ea exprimă aspirațiile și năzuințele fundamentale ale națiunii românie, care se află în deplină armonie eu interesele generale ale progresului și păcii, ale înțelegerii și colaborării strinse intre toate statele lumii.în acest spirit, România dezvoltă și adîncește relațiile cu toate statele socialiste, acționează pentru amplificarea raporturilor cu țările în curs de dezvoltare, cu statele care luptă pentru dezvoltarea lor independentă. Totodată, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, statul nostru promovează cooperarea in interes reciproc cu țările capitaliste dezvoltate.La baza relațiilor sale internaționale, România așază în mod ferm principiile deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța în raporturile interstatale".Subliniind „voința popoarelor de a trăi în pace și liniște, de a fi pe deplin stăpîne pe soarta lor, de a lichida o dată pentru totdeauna imperialismul, colonialismul, neocolonia- Iismul, politica de forță sau dictat", vorbitorul a spus :„în ultima vreme, comunitatea internațională a început să abordeze tot mai frecvent, de o manieră sistematică și într-un spirit de cooperare, probleme mari ale prezentului și viitorului său. Au fost și vor fi întrunite conferințe internaționale care au discutat și vor discuta despre : energie, mediul înconjurător, populație, hrană, dreptul mării, dezvoltare industrială, știință și tehnologie. în fond, acestea sînt aspecte ale unui fenomen care se află la ordinea zilei pentru toți : dezvoltarea.îmi revine onoarea să reamintesc Adunării Generale vibrantul apel a- dresat de președintele Republicii Socialiste România, Nicolăe Ceaușescu, la sesiunea jubiliară a Marii Adunări Naționale consacrată celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă :„NE ADRESAM TUTUROR GUVERNELOR ȘI POPOARELOR DE A ACȚIONA ÎMPREUNA, DE A CONLUCRA ACTIV PENTRU PROMOVAREA UNEI POLITICI DE DESTINDERE ÎN LUME, PENTRU DEMOCRATIZAREA PROFUNDA A RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE ACTUALE.SA COLABORAM INTENS PENTRU A GĂSI SOLUȚII POLITICE UNANIM ACCEPTABILE TUTUROR PROBLEMELOR CARE CONFRUNTA OMENIREA DE ASTĂZI, PENTRU A FACE SA TRIUMFE ÎN RAPORTURILE INTERNAȚIONA LE RAȚIUNEA ȘI ECHITATEA, PENTRU A EVITA NOI CONFRUNTĂRI ARMATE. PENTRU A APĂRA CU TOATĂ ENERGIA VIAȚA ȘI MUNCA LIBERĂ A TUTUROR POPOARELOR".Arătînd că, în prezent, în lume se conturează un curs nou spre destindere, ministrul român a exprimat regretul că, din păcate, acest curs nu a devenit ireversibil. „Evenimente din ultimele luni — a spus el — ne-au adus incă o dată aminte că în lumea aceasta mai există forțe care se opun păcii, destinderii și colaborării și că în consecință trebuie să activăm continuu pentru a face ca politica de pace și înțelegere între popoare să triumfe.Salvgardarea păcii, bun suprem comun al întregii omeniri, este indisolubil legală de înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a celei nucleare. Forțele progresiste.- toate popoarele trebuie să-și unească eforturile și să acționeze energie pentru a determina trecerea la înfăptuirea unei politici cu adevărat noi în domeniul dezarmării, a unor măsuri reale de dezarmare. Guvernul român se pronunță pentru adoptarea unor măsuri concrete de oprire a cursei înarmărilor, de reducere a bugetelor militare și a trupelor, de lichidare a bazelor militare Străine, a blocurilor militare, de adoptare de către toate statele a unor angajamente solemne care să pună capăt oricărei agresiuni sau amestec în treburile altor state. După părerea noastră, numai pe calea încetării producției de arme nucleare și trecerii — pe baza unor înțelegeri corespunzătoare — la distrugerea stocurilor existente va putea fi o- prită proliferarea armelor atomice.în acest ultim sfert de veac — a continuat ministrul român — ne revine nouă, tuturor membrilor Națiunilor Unite, să întreprindem pași hotăriți pe calea instaurării unor relații noi intre toate popoarele lumii, în realizarea unei ordini economice și politice noi pe arena internațională, în acest fel, am acționa în concordanță cu aspirațiile vitale ale tuturor popoarelor pentru lichidarea deplină a vechii politici imperialiste de forță și dictat, a colonialismului și neo- colonialismului, a oricăror forme de amestec și presiuni.Viața demonstrează că astăzi marile probleme care confruntă comunitatea internațională nu mai pot fi soluționate de un grup restrîns de state. Găsirea unor soluții echitabile și trainice impune participarea pe picior de egalitate a tuturor statelor Interesate, determină creșterea rolului țărilor mici și mijlocii în viața internațională".Subliniind necesitatea stringentă a 

realizării unei noi ordini economice internaționale, vorbitorul a spus : „Experiența istorica arată că există o strînsă unitate dialectică între dezvoltarea unei economii proprii și realizarea unei reale suveranități na- ționale. Munca fiecărei națiuni a fost și rămîne factorul primordial de care depind în ultimă instanță dezvoltarea țării, progresul ei economic și social. Hotărîtor este modul în care fiecare popor reușește să valorifice prin muncă resursele naționale, în vederea progresului mai rapid al țărilor în curs de dezvoltare aste necesar să se acționeze cu mai multă fermitate pentru așezarea relațiilor între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare pe principii e- chitabile. A sosit momentul cînd trebuie să acționăm cu energie pentru lichidarea marilor decalaje în situația economică a diferitelor state, pentru apropierea grabnică a nivelurilor de dezvoltare ale statelor. O altă cerință importantă a reașezării, pe baze noi, a raporturilor e- conomice internaționale o constituie înlăturarea măsurilor discriminatorii din calea schimburilor economice, accesul cit mai larg al tuturor statelor la realizările științei și tehnicii contemporane.România — ea însăși o țară în curs de dezvoltare — amplifică și diversifică raporturile sale economice cu celelalte state în curs de dezvoltare. Acțiunile politice ale conducerii statului nostru, numeroasele vizite ale președintelui Nicolae Ceaușescu în țări în curs de dezvoltare de pe toate continentele și a- cordurile economice încheiate în ultimii ani pun accentul pe utilizarea superioară a resurselor materiale și umane atît ale României, cit și ale acestor țări, contribuie la formarea cadrelor din statele respective, răspund intereselor reciproce de dezvoltare a industriei, agriculturii și altor ramuri economice, în vederea accelerării progresului lor economico- social.Edificarea unor relații internaționale economice și politice de tip nou — a declarat vorbitorul — presupune perfecționarea cadrului de participare și de acțiune a statelor la viata internațională, un rol tot mai important revenind O.N.U.România a propus ca Adunarea Generală să examineze modalitățile de întărire a eficienței și capacității de acțiune a organizației, astfel incit aceasta să reflecte noile realități so- cial-politice din lume, să corespundă tendințelor de democratizare a vieții internaționale. în formularea acestei propuneri, guvernul român a pornit de la premisa că Interestii major al tuturor națiunilor de a găsi soluții juste și viabile pentru marile probleme care confruntă omenirea impune crearea condițiilor ca O.N.U. să fie in măsură să-și exercite cu adevărat funcțiunile și răspunderile încredințate prin Cartă.Adunarea Generală are datoria de a cerceta cu toată atenția și răspunderea și într-o largă viziune căile de asigurare a aplicării prevederilor Cartei și de folosire a mijloacelor și metodelor pe care Carta ni le pune la dispoziție, în special în ce privește prevenirea și reglementarea pașnică a conflictelor, afirmarea procesului de democratizare a relațiilor internaționale, dezvoltarea unei cooperări largi, pe baze egale, între toate națiunile.Delegația română apreciază pozitiv desfășurarea și rezultatele sesiunii extraordinare a Adunării Generale privind materiile prime și dezvoltarea și se pronunță pentru transpunerea in practica relațiilor dintre toate statele a principiilor consfințite in „Declarația asupra instaurării unei noi ordini economice internaționale", pentru traducerea în fapte a „Programului de acțiune".Adoptarea în cursul prezentei sesiuni a Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale statelor va constitui încă un pas în direcția asigurării cadrului principial al raporturilor interstatale pe tărîm econo/nic.Prin aceeași prismă privim recenta Conferință mondială a populației, organizată de către O.N.U., pe care poporul român a avut onoarea să o găzduiască la București. O deosebită semnificație prezintă in viziunea noastră documentul programatic „Pentru o lume mai dreaptă", adoptat cu acest prilej, care consacră incă o dată atașamentul comunității internaționale la idealurile unei lumi noi, mai bune.Convins de rolul științei și tehnologiei moderne în procesul dezvoltării, guvernul român se pronunță tn favoarea convocării unei conferințe a Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie și are in vedere inițierea de acțiuni practice in acest sens".Abordînd, în continuare, o serie de alte probleme majore care preocupă guvernul și poporul român, vorbitorul a arătat : „Un rol important in dezvoltarea cursului spre destindere în lume îl au eforturile pentru edificarea securității și cooperării in Europa. Guvernul român apreciază că rezultatele obținute pină acum creează condiții pentru încheierea cu succes a fazei de elaborare a documentelor și ținerea,, cit mai curînd, a celei dc-a treia faze a conferinței, la Cel mai înalt nivel. Documentele ce vor fi adoptate cu acest prilej trebuie să ducă la definirea noilor principii ale relațiilor dintre statele europene, să deschidă calea colaborării pașnice multilaterale intre toate statele continentului, să ofere fiecărei națiuni garanții împotriva oricăror acte de folosire a forței sau amenințării cu forța și ingerințe in afacerii* sale interne, să-i permită să se dezvolte liber și nestingherit.în cadrul acestui proces de reașezare pe baze noi a raporturilor interstatale în Europa, România va continua să acționeze pentru colaborarea multilaterală intre țările balcanice, astfel incit Balcanii să devină o zonă fără arme nucleare și baze militare străine, o regiune a păcii și cooperării. Ne pronunțăm, în același timp, pentru transforma

rea Mării Mediterane lntr-o zonă a păcii și cooperării internaționale",Salutînd momentul calitativ nou intervenit în lupta pentru lichidarea ultimelor vestigii ale sistemului de dominație colonială, vorbitorul a declarat că România se ridică hotărit împotriva oricărei forme de colonialism și neocolonialism, de dominație străină, condamnă in mod energic regimurile minoritare, anacronice din Africa de Sud și Rhodesia, politica de discriminare rasială și apartheid.Pentru atingerea obiectivului lichidării depline a colonialismului — a arătat el — considerăm ca deosebit de actuală și importantă intensificarea eforturilor pentru lărgirea recunoașterii internaționale a mișcărilor de eliberare națională, asigurarea participării reprezentanților lor la toate activitățile organizației noastre pentru care ele manifestă interes.întîlniriie frecvente și discuțiile fructuoase pe care președintele Nicolae Ceaușescu Ie are cu conducătorii mișcărilor de eliberare națională consacră, prin valoarea recunoscută a contactelor directe Ia nivel înalt, în raporturile internaționale, trăinicia și profunzimea sentimentelor de solidaritate ale poporului român cu lunta lor dreaptă pentru independență".Abordînd problema Orientului A- propiat, vorbitorul a subliniat că pentru realizarea, unei soluții juste și trainice „trebuie să se pornească de la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, de Ia recunoașterea dreptului la existență și dezvoltare independentă a tuturor statelor din zonă, a dreptului poporului palestinean la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat palestinean independent, și recunoașterea a- cestuia pe plan international, ținîn- du-se seama de rezoluțiile pertinente adoptate în cadrul O.N.U. Așa cum guvernul român a subliniat în reoe- tate rînduri, fără rezolvarea corespunzătoare a problemei palestinene nu se poate ajunge la reglementarea trainică a situației din Orientul Apropiat".România — a spus vorbitorul în continuare — se pronunță cu fermitate pentru respectarea independenței, suveranității Și integrității teritoriale a Ciprului, pentru retragerea trupelor străine, pentru soluționarea problemelor acestei țări prin mijloace politice și nu pe calea armelor și a forței, pentru realizarea unor înțelegeri durabile, care să asigure conviețuirea pașnică, De baza deplinei egalități în drepturi, a tuturor cetățenilor statului cipriot.în ceea ce privește problema coreeană, O.N.U. are, după părerea noastră, obligația morală de a contribui Ia stimularea procesului pozitiv declanșat ca urmare a inițiativelor politice și eforturilor perseverente ale R.P.D. Coreene. Hotărînd la sesiunea precedentă desființarea „Comisiei pentru reunificarea și refacerea Coreei", Aduharea Generală a făcut deja un prim pas în această direcție. Se impune continuarea cu curaj a procesului început, acțiooiîn- du-se pentru retragerea tuturor trupelor străine staționate în Coreea de sud sub drapelul Națiunilor Unite.România se situează alături de poporul cambodgian în lupta sa justă pentru eliberare națională, pentru dezvoltare, independență. potrivit aspirațiilor naționale,, fără nici un amestec din afară. Considerăm că este datoria Națiunilor Unite să țină 6eama de realitățile existente in această țară, de situația de drept și de fapt din Cambodgia, pro- cedînd neîntîrziat la restabilirea în cadrul O.N.U. a drepturilor legitime ale Guvernului Regal de Unitate Națională, condus de șeful statului cambodgian, Norodom Sianuk.Deplin solidari cu cauza dreaptă a poporului vietnamez, poporul și guvernul român au sprijinit întotdeauna multilateral lupta eroică a Republicii Democrate Vietnam și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de. Sud și au salutat cu satisfacție încetarea războiului și încheierea acordurilor de pace de la Paris. Acum, toate statele iubitoare de pace trebuie să exercite o influență pozitivă pentru transpunerea in viață a acestor acorduri, adueîndu-și astfel contribuția la apărarea libertății și independenței poporului vietnamez, la susținerea eforturilor sala de reconstrucție pașnică.în încheiere, vorbitorul a subliniat că actuala sesiune trebuie să marcheze in istoria O.N.U. un important pas înainte în găsirea de soluții pentru problemele cu care este confruntată comunitatea internațională, în special eliminarea forței și amenințării cu forța, a războiului.
♦Ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, s-a in- l.ilnit la New York cu ministrul de externe al Australiei, Don Willesee. După un schimb de păreri asupra problemelor înscrise pe agenda, sesiunii O.N.U., miniștrii român și australian au procedat la examinarea'relațiilor bilaterale. Ei au împărtășit convingerea că raporturile bilaterale pot fi dezvoltate pe toate planurile, un rol important in această perspectivă avîndu-1 schimbul de vizite, inclusiv la nivelul cel mai înalt.Ministrul de externe român a avut, de asemenea, o întrevedere cu dr. Nabeel Sha’lh, șeful Centrului de planificare din Beirut al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), și cu Said Kamal, asistent al șefului Departamentului politic din Cairo al O.E.P., aflați la New York. Reprezentanții O.E.P. au adresat mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele organizației ți al lui Yasser Arafat, președintele Comitetului E- xecutiv al O.E.P., pentru sprijinul pe care îl acordă Partidul Comunist Român și poporul român mișcării de eliberare palestinene ți pentru contribuția delegației române la înscrierea pe agenda actualei sesiuni a O.N.U. a problemei palestinene.

CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANĂ

Largă recunoaștere a necesității 
accelerării procesului de redactare 

a documentelor finaleGENEVA 3 (Agerpres). — Șefii delegațiilor, întruniți in cadrul Comitetului de coordonare al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa au procedat la o analiză retrospectivă și la definirea posibilităților de accelerare a procesului de redactare a documentelor finale, astfel incit cea de-a doua fază să se poată Încheia cit mai curînd, iar faza a treia să fie convocată fără întîrziere. în acest sens, au luat cuvîntul reprezentanții Olandei, Angliei, Franței, S.U.Ă., Norvegiei, R. F. Germania, R. D. Germane, Poloniei și U.R.S.S., care au evidențiat progresele înregistrate pină in prezent ca bază pentru soluționarea în continuare a problemelor rămase in suspensie. Toți vorbitorii au fost de acord că obiectivul obținerii de documente complete, clare și precise este preponderent față de timpul în care trebuie să se încheie conferința. Totodată, s-a relevat și faptul că trebuie avut în vedere și factorul timp și că nu se pot prelungi continuu discuțiile da ordin general asupra unor chestiuni în care pozițiile participanților sînt clare. S-a făcut apel la voința politică a participanților și la realism în negocierea problemelor mai dificile care au rămas de rezolvat, luîndu-sa
Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale

• româno-vest-germane
> •BONN 3 (Corespondență de la N. S. Stănescu). — La Bonn se desfășoară lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno—vest-germane de colaborare economică, industrială și tehnică. Cu acest prilej, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care conducă delegația română la sesiune, a avut întrevederi cu Egon Bahr, ministrul federal al colaborării economice, cu

Un nou compromis la Bruxelles 
privind prețurile agricole în C.E.E.LUXEMBURG 3 (Agerpres). — întruniți la Luxemburg, miniștrii de externe și ai agriculturii ai țărilor membre ale Pieței comune au căzut de acord, miercuri seara, asupra reexaminării politicii agricole comunitare, partea vest-germană accep- tînd, în schimb, sporirea cu cinci la sută a prețurilor de achiziție a produselor agricole în țările membre ale C.E.E. După cum se știe, decizia de sporire a prețurilor agricole fusese luată lai 20 septembrie, in cadrul reuniunii de la Bruxelles a miniștrilor agriculturii ai „celor nouă", iar guvernul R.F.G. a refuzat să o ratifice, săptămina trecută.In acordul intervenit la încheierea dezbaterilor de miercuri se arată că prețurile agricole pentru perioada 1974—1975 au fost stabilite în conformitate cu situația veniturilor, a piețelor agricole și a economiei, în general. Propunerile Comisiei C.E.E. privind fixarea prețurilor pentru perioada 1975—1976 se vor face luîn- du-se în considerație evoluția costului de producție in cursul anilor 1973—1974.Consiliul „celor nouă" Invită Comisia C.E.E. să pună la dispoziția sa. pină la 1 martie 1975, o situație globală a politicii agricole comunitare, care ar urma să fie apoi analizată de organele Pieței comune.

ȘEDINȚA CABINETULUI 

PORTUGHEZLISABONA 3 (Agerpres). — Un comunicat oficial dat publicității joi la Lisabona relevă că primul ministru al Portugaliei, Vasco dos Santos Goncalves, cumulează și funcția de ministru al apărării,. post . rămas vacant după demisia colonelului Mario Fermino Miguel. Goncalves va fi asistat in noua funcție de comandantul Victor Alves, ministru de stat fără portofoliu. în comunicat se menționează numirea comandantului Conceicao Silva in funcția nou creată, de secretar de stat pentru informații. Aceste măsuri au fost ho- tărîte joi, în cadrul unei ședințe a guvernului. Cu același prilej, membrii cabinetului au examinat situația politică și economică a țării, precum și noua, lege electorală.Agenția United Press International Informează că, in prealabil, premierul Goncalves a avut o întrevedere cu președintele țării, Francisco da Costa Gomes, precum și cu un număr de ofițeri superiori, tn legătură cu ocuparea posturilor vacante tn Junta de salvare națională.Un purtător de cuvînt al Ministerului Apărării a declarat că. după șase zile de alertă, unitățile militare și-au reluat programul obișnuit. Situația în țară revine la normal. Cu toate acestea, se menține o stare de vigilență.
SCHIMB DE PRIZONIERI 

INTRE SIRIA Șl ISRAELTEL AVIV 3 (Agerpres). — La punctul de control Kuneitra, de pe înălțimile Golan, a avut loc un nou schimb de prizonieri între Siria și Israel — informează un purtător de cuvînt militar israelian. Schimbul do prizonieri s-a desfășurat sub auspiciile Comitetului Internațional de Cruce Roșie. 

atitudine critică față de unele tendințe de trenare și amînare a căutării de formule acceptabile tuturor.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, șeful delegației române, ambasadorul Valentin Lipatti, a prezentat poziția consecventă a țării noastre de a-șl aduce contribuția pentru obținerea de rezultate pozitive în toate cele patru sectoare de bază ale conferinței : securitate, cooperare economică, schimburi culturale șl urmări instituționale. Pronunțîndu-se pentru accelerarea lucrărilor prin renunțarea la reluarea discuțiilor generale, ambasadorul român a Insistat asupra calităților documentelor ce urmează să fie semnate la cel mai înalt nivel. La convenirea acestor texte, a arătat vorbitorul, trebuie să se ia în considerație pozițiile tuturor statelor participante. Pentru aceasta este necesar să se respecte cu strictețe regulile de procedură, care prevăd în mod expres participarea tuturor la negocieri. A sosit • timpul, a spus în încheiere reprezentantul român, ca toate delegațiile să-și concentreze e- forturile asupra problemelor serioase care își așteaptă rezolvarea, evitin- du-se discuțiile de ordin academic, și de multe ori sterile, care îngreunează progresul redactării.

Martin Gruener, secretar de stat parlamentar în Ministerul Federal al E- conomiei, și cu Horst Ludwig Riemer, ministrul economiei landului Renania de nord-Westfalia. Au fost discutate noi căi" și posibilități de extindere a relațiilor economice dintre România și Republica Federală Germania, da dezvoltare a activității de cooperare economică, industrială și tehnică, inclusiv pe terțe piețe. La întrevederi a participat Ion Morega, ambasadorul României la Bonn.

La încheierea lucrărilor, ministrul de externe al Franței, Jean Saiivag- nargues, a arătat, în calitatea sa de președinte al reuniunii ministeriale extraordinare, că prevederile adoptate la 20 septembrie „au fost menținute in întregime" și că Creșterea prețurilor de achiziție a produselor agricole a fost stabilită la cinci la sută, subliniind că aceasta constituie rezultatul esențial al lucrărilor consiliului.La rîndul lor, reprezentanții R.F. Germania — Hans Dietrich Genscher, ministrul de externe, și lose! Ertl, ministrul agriculturii — s-au declarat satisfăcuți în ce privește a- cordul intervenit. Genscher a relevat apoi că „cei nouă" au renunțat, cu acest prilej, la subvențiile naționale unilaterale", care provocau dificultăți agriculturii R.F.G.

agențiile de presă transmit:
Acord de cooperare eco

nomică și tehnică între suver- nul R. P. Chineze și Guvernul Provizoriu de Uniune Națională al Lao- sului. Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit delegația laoțiană condusă de ministrul economiei și planului, Thao Soțh Phetrasy, care a sosit la Pekin pentru semnarea a- cordului.

prilejulproblema

Președintele interimar al 
Ciprului, Glafkos Clerides, se bucură de încrederea și de sprijinul meu deplin, a declarat șeful statului cipriot, arhiepiscopul Makarios, prezent la New York cu , ’dezbaterilor din Adunarea Generală a O,N.U. referitoare la cipriotă, după convorbirile avute, cu secretarul de stat american, Henry Kissinger. în cursul întrevederii — a declarat, la rindul său, Henry Kissinger — au fost examinate posibilitățile de a se înregistra progrese în eforturile de rezolvare pe cale politică a crizei cipriote.

Agenția de presă „Elibe
rarea" informează că guvernul Republicii Arabe Yemen a recunoscut oficial Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

Președintele Argentinei, Maria Esteta Martinez de Peron, a hotărit să convoace „toate forțele activș ale țării" pentru a analiza situația politică din țară, a anunțat un purtător de cuvînt oficial, după o reuniune a guvernului de la Buenos Aires. La această reuniune urmează să participe reprezentanții partidelor politice, forțelor armate, organizațiilor sindicale și profesionale și, in general, orice organizație care poate să-și aducă contribuția la rezolvarea problemelor națiunii, a precizat el. Ședința guvernului a fost axată, tn principal, pe dezbaterea legii cu privire la securitatea Internă, recent sancționată de către Congresul Național,

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

La 17 noiembrie

Alegeri generale în GreciaLa Atena s-a anunțat oficial că la 17 noiembrie vor avea loc alegeri generale — primele In ultimii zece ani. Intr-un interval de maximum 45 de zile după această dată va fi organizat referendumul asupra formei de stat, e- lectoratul urmînd să se pronunțe, prin „da" sau „nu", dacă optează pentru regimul monarhic sau republican.Comunicatul dat publicității arată că parlamentul ce va fi desemnat la 17 noiembrie va fi un „parlament de revizie". Cu alte cuvinte, problema constituției, aflată în dezbatere din anii '60 în Grecia, va fi soluționată prin amendamentele ce vor fi a- duse unor prevederi ale textului din 1952 de către viitoarea „cameră de revizie". Pre
Criza politică din Italia

Demisia guvernului RumorGuvernul italian și-a prezentat joi seara demisia. Căderea celui de-al 5-lea cabinet Rumor este o urmare directă a poziției a- doptate de liderii Partidului Socialist Democratic — una din cele trei formații componente ale guvernului — care au apreciat zilele trecute că experiența de centru-stîn- ga este încheiată și a cerut în mod deschis reîntoarcerea anticipată la urne. Contactele bilaterale organizate miercuri și joi de premierul Rumor cu reprezentanții partidelor de centru-stinga — democrat-creștin, socialiști, socialist-democratic ți republican — nu au dus la apropierea punctelor da vedere, demisia guvernului devenind astfel inevitabilă.Semnele actualei crize politice erau vizibile de mai mult timp. îndeosebi de la reînceperea activității politice în această toamnă s-au înmulțit solicitările pentru o „verificare" a formațiilor da centru-stînga, pentru o clarificare a principalelor orientări ale acestora. Promotorii a- cestei idei au fost reprezentanții Partidului socialist, care urmăreau să ducă la o confruntare clară între partide ți, In primul rînd, între formațiunea lor și Partidul democrat-creștin.La recenta reuniune a Direcțiunii P.S.I., secretarul general al partidului, Francesco de Martino, arăta clar că „sociab’stil nu pot accepta linia

vederile fundamentale nu vor fi puse în discuție, cu excepția formei de stat, care va fi hotărîtă prin referendum.Totodată, în ședința Consiliului de Miniștri de miercuri seara s-a hotărit ce răspuns urmează să fie dat și altor probleme ridicate în cadrul dezbaterilor politice în legătură cu urgentarea alegerilor. Astfel, printr-un act constituant separat, se stabilește că activitățile autorilor loviturii de stat și ale regimului militar instaurat la 21 aprilie 1967 vor fi judecate de Curtea de apel a orașului Atena. Amnistia politică a- cordati de guvernul Caramanlis în prima zi a formării sale nu include delictele anticonstituționale ale juntei. De asemenea, amnistia proclamată în

de politică economică care a fost urmată pină acum". în concepția socialiștilor, „corecțiile" solicitate de reprezentanții lor sint indispensabile pentru înfruntarea crizei economice actuale, pentru combaterea inflației și în același timp pentru susținerea unui înalt ritm productiv și, deci, pentru garantarea ocupării forței de muncă. De răspunsul care va fi dat la aceste exigențe, socialiștii au legat însăși posibilitatea participării viitoare la guvern.Problema raporturilor dintre cele două principale componente ale coaliției nu privește însă numai orientările diferite în politica economică, ci și ponderea diferită pe care cele două formații politice o dețin în conducerea treburilor țării. Nu întimplător revista „PANORÂMA" scria zilele trecute că, la cinci luni după ce „democrat-creștinii" au pierdut referendumul contra divorțului și alegerile succesive din Sardinia. socialiștii „sini tot mai puțin dispuși să suporte hegemonia unui ali.at de guvern care ține în mină toate pîrghiile puterii și care, de fapt. Ia de unul singur toate marile hotărîri".Dincolo de deteriorarea raporturilor dintre P.D.C. și P.S.I., se poate constata o stare de criză și în sinul „democrației-creș- tina". Este vorba de curentul de înnoire ce vine din partea aripii de stingă a partidului.

Demonstrație la Copen
haga. Peste 40 000 de persoane au participat la una dintre cele mai mari demonstrații* organizate la Copenhaga împotriva apartenenței Danemarcei la Piața comună. La mitingul ce a avut loc au luat cuvîntul numeroase personalități politice, în frunte cu Knud Jespersen, președintele Partidului Comunist, Gert Petersen, președintele Partidului Socialist Popular, și Jan Andersen, principal lider sindical. Vorbitorii au criticat situația economică a țării. In care rata inflației a atins 15 la sută, iar deficitul balanței comerciale se cifrează la 7 miliarde cor roape anual.

La Sofia a luat sfirșit cel 
de-al șaptelea Festival interna
tional al filmelor de protecția 
muncii din țări socialiste. Ju
riul international a acordat 
României cinci premii : meda
lie de aur pentru filmul „Stîn- 
gaciul", medalia de bronz fi 
premiul special al juriului pen
tru regia la filmul „Băiatul din 
Lita“, premiul special al televi
ziunii pentru filmul „Pățaniile 
lui Guță“ (serial de desene ani
mate) fi o medalie de bronz 
pentru filmul de desene anima
te „Atenție la melci".

Guvernul militar provi
zoriu din Etiopia va preda pu- terea organelor civile, a arătat șeful guvernului, generalul Aman Andom, într-o declarație făcută presei. El a precizat că „militarii se vor retrage tn cazărmi după formarea unul guvern democratic ales după înfăptuirea reformei agrare și asigurarea egalității în drepturi a tuturor cetățenilor". Generalul Andom a spus că în prezent Etiopia se află într-o etapă de tranziție, In timpul căreia va fi promovată o politică de lichidare a sărăciei, șomajului, analfabetismului. Scopul final al mișcării forțelor armate, a subliniat el, este crearea unul Sistem de conducere , cu adevărat democratic.

august 1973 de ultimul cabinet Papadopoulos este declarată nulă.Conturînd evoluțiile Imediate, sursele guvernamentale au precizat că, in următoarele zile, va fi ridicată starea de asediu și va fi operată o remaniere a cabinetului. Miniștrii care revendică un mandat parlamentar își vor prezenta demisiile pentru a permite premierului Caramanlis, care va rămîne in actuala funcție, să formeze „guvernul de serviciu al alegerilor".Printr-un mesaj a- dresat națiunii elena joi seara, de la posturile de radiotelevi- ziune, premierul Constantin Caramanlis a declarat deschisă campania electorală.
Ion BADEAAtena

Situația din cadrul Partidului democrat- creștin, precum și raporturile tot mai delicate ale acestuia cu socialiștii s-au repercutat asupra funcționării coaliției, asupra gradului de popularitate al acesteia în rîn- dul opiniei publice. Un sondaj publicat recent de revista „L’EUROPEO" arată că în prezent doar 13 italieni din 100 aprobă activitatea guvernului.Amînarea de către democrația-creștină a „verificării" solicitate de socialiști nu a făcut decît să complice lucrurile, intervenția neașteptată a reprezentanților P. S. D. I. fiind apreciată, în u- nele cercuri, ca un reflex al neînțelegerilor dintre cei doi principali membri ai coaliției. în legătură cu soluția crizei de guvern se avansează fel de fel de ipoteze, între care nu este exclusă nici ideea unei rechemări anticipate la urne.Evoluția evenimentelor, așa cum arată cercuri tot mai largi ale opiniei publice, nu face decît să evidențieze actualitatea propunerilor avansate do Partidul Comunist Italian și de alte forțe de stingă, care acționează pentru realizarea unei cotituri democratice în conducerea țării, bazată pa colaborarea largă a tuturor forțelor populare.
Radu BOGDANRoma

Spre soluționarea crizei 
de guvern în Liban. După ln- tense consultări cu liderii principalelor partide politice din țară, șeful statului libanez, Suleiman Frangieh, l-a însărcinat pe Saeb Salam cu misiunea de a forma un nou guvern, punînd, astfel, capăt crizei ministeriale declanșate, în urmă cu opt zile, prin demisia cabinetului precedent, condus de premierul Takied- dine Solh.

Delegația forțelor patrio
tice laoțiene tn. Comitetul central mixt pentru aplicarea Acordurilor de la Vientiane a remis părții de la Vientiane un nou grup, cu- prinzînd 108 persoane capturate in timpul războiului.

Mercenari finanțați de 
regimul rasist sud-african. Agostinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea An- golei (M.P.L.A.), a acuzat regimul rasist sud-african că organizează antrenarea unei forțe de mercenari albi destinate să se opună cu armele independenței Angolei. Potrivit declarațiilor liderului M.P.L.A., publicate de ziarele tanzaniene „Daily News" și „Uhuru", această armată secretă pusă pe picioare de către coloniști albi dispune de 10 000 de oameni și de trei terenuri de antrenament, finanțate de guvernul sud-african.

Cutremure în Peru. cursul după-amiezii de joi, capitala peruană a fost atinsă de două violente cutremure, ale căror intensități au fost estimate, de diverse institute seismografice din regiune, la peste 7 grade pe scara Richter. Epicentrul lor se află pe coasta Pacificului, la aproximativ 30 km nord de Lima. Cutremurele au provocat moartea a numeroase persoane surprinse în clădirile mai vechi ale capitalei, care au avut cel mai mult de suferit de pe urma mișcării seismice. Timp de o oră — spun observatorii — orașul Lima a fost lipsit de lumină electrică, gaze și posibilități de comunicație, inclusiv prin radio.
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