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Să importăm numai ceea ce este strict necesar, 
să utilizăm cu folos maxim pentru economie 

materiile prime și materialele importateAbordînd problemele complexe ale comerțului nostru exterior, răspunderile ce revin tuturor factorilor angajați în realizarea producției pentru export și valorificarea produselor din import, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 iulie a.c. că dezvoltarea economiei noastre naționale necesită importuri de materii prime principale, minereu de fier, cărbune și cocs, minereuri pentru îngrășăminte, petrol, bumbac, piei. Este deosebit de important ca o asemenea cerință obiectivă a dezvoltării în continuare a industriei, a celorlalte ramuri ale economiei să fie bine Înțeleasă, sub toate implicațiile ei, de către fiecare om al muncii — în- cepînd de la muncitorul care prelucrează materia primă și pînă la ministrul care aprobă importul acesteia. Se impune, în primul rînd, o abordare economică profundă a deciziei pentru importul de materii prime și materiale, în sensul fundamentării realiste, științifice a o- portunității oricăror importuri, reducerii la strictul necesar a dimensiunilor acestora ; în același timp, trebuie evaluate toate posibilitățile de care dispun fiecare colectiv, specialiștii dintr-un, domeniu sau altul pentru valorificarea cu maximă eficiență și economisirea severă 
a produselor importate.Sînt numeroase exemplele care atestă grija deosebită pe care o manifestă colectivele din Întreprinderi pentru fiecare gram de materie primă adusă din import. Experiențe bune în acest sens s-au acumulat la Combinatul de fibre și fire sintetice din Săvinești, la Combinatul siderurgic din Hunedoara, la întreprinderea de rulmenți din Alexandria ș.a.; în aceste unități s-au stabilit răspunderi precise pentru aplicarea unor măsuri care vizează întronarea unei discipline riguroase 
in gospodărirea materiilor prime și
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materialelor procurate din import — un accent deosebit punîndp-se pe diminuarea consumurilor specifice și valorificarea superioară a acestora prin fabricarea de produse de înaltă calitate și complexitate, în aceeași ordine a preocupărilor legate de drămuirea importului de materii prime se cuvin a fi evidențiate o serie de unități — „Semănătoarea" din București, întreprinderea mecanică de material rulant și întreprinderea „Electrocentrale" din Craiova — unde prin promovarea unor tehnologii originale se asigură folosirea tot mai intensă a unor materiale și piese din țară, în locul celor din import.în pofida acestor preocupări care caracterizează activitatea multor colective din întreprinderi și specialiști din centrale și ministere, în domeniul importurilor s-au făcut simțite o serie de stări de lucruri negative, cu repercusiuni economice nedorite. Tocmai asupra cîtorva probleme privind modul în care sînt gospodărite fondurile valutare pentru importul unor materii prime și materiale și eficacitatea cu care sînt folosite acestea, ne propunem să ne oprim în continuare, apelînd la unele constatări recente ale organelor de specialitate.Un prim aspect se referă la procurarea din import a unor materiale sau piese care existau în țară sau care se puteau produce în țară. Să pornim de la două asemenea cazuri petrecute la întreprinderea de autocamioane din Brașov. Această unitate economică a importat segment! de ferodou pentru autocamioane, deși materialele respective erau asimilate în producție la întreprinderea de frîne și etanșare din Rîm- nicu-Sătat., Răspunzătoare este Centrala industrială de autocamioane și turisme care a solicitat prea tîrziu, abia după șase, luni de la omologarea ferodourilor, renunțarea 

la acest import. Tot unitatea bra- șoveană a importat anul trecut 28 000 butuci care au rămas în stoc, deoarece nevoile producției au fost satisfăcute cu butuci turnați... chiar în cadrul întreprinderii, la un preț cu aproape jumătate mai redus. După ce au sosit aceste piese, întreprinderea a devenit subit grijulie pentru patrimoniul pe care îl administrează și nu utilizează butucii din import pentru că, avînd un preț mai mare, influențează negativ cheltuielile de producție. Ce generează apariția unor situații de acest, gen ? în primul rînd, este vorba de o evidentă superficialitate în analizarea utilității importului unor materiale sau piese. Or, a te informa și examina temeinic înainte <le a solicita un import, dacă produsul respectiv se fabrică sau nu în țară, este nu numai o îndatorire profesională, ci, mai presus de orice, o datorie patriotică pe care o incumbă grija față de resursele valutare ale țării. în al doilea rînd, se manifestă uneori o nejustificată lipsă de încredere în posibilitățile proprii, Or, este un fapt puternic și convingător demonstrat în acești ani că economia națională dispune astăzi de un potențial tehnic superior și de cadre de ingitieri, tehnicieni~și muncitori capabile să realizeze în țară o serie de materiale și produse de înaltă tehnicitate.Cu nimic justificată s-a dovedit a fi și practica de a aduce din import materii prime cu un anume grad de prelucrare în străinătate, plătin- du-se pe această cale însemnate sume în valută, deși operațiunile de prelucrare respective s-ar putea e- fectua în țară cu cheltuieli mult mai reduse. De pildă, Centrala industriei tricotajelor achiziționează din import fire de bumbac pe bobine, pre-
(Continuare în pag. a Hî-a)

Au realizat 
prevederile 
cincinalului• TIMIȘOARA. Zilele acestea au anunțat realizarea sarcinilor actualului cincinal la producția globală două cunoscute întreprinderi industriale timișorene— „Electromotor" și „6 Martie", în felul acesta, numărul întreprinderilor din județul Timiș care au atins cotele finale ale perioadei 1971/1975 a ajuns la 28. Valoarea producției suplimentare — constînd în poduri și macarale. motoare electrice, chimicale. . materiale de construcții, mobilă și alte produse — ce va fi realizată de aceste unități, pînă la sfîrșitul anului, va însuma 5,1 miliarde lei. (Cezar Ioana).PLOIEȘTI. Harnicul colectiv de petroliști de la Schela de extracție Boldești — Prahova a repurtat ieri un important succes în muncă— sarcinile de producție ale cincinalului au fost integral îndeplinite. Pînă la sfîrșitul anului, acest colectiv va realiza o producție suplimentară de țiței în valoare de peste 78 milioane lei și o cantitate în plus de gaze utilizabile de circa 177 milioane m c. (Constantin Căprarul.

La Combinatul

siderurgic Hunedoara

40 000 tone de oțel 
peste planHUNEDOARA (Corespondentul- ,;Sckiteii“, .S-ibm iGaescu).— în întrecerea cu timpul, si- derurgiștii hunedoreni cîștigă noi avansuri care se concretizează, în esență, în metal. în cursul dimineții de ieri .evenimentul principal l-a constituit elaborarea celei de-a 40 000-a tonă de oțel peste sarcinile de plan revenite de la începutul anului și pînă în prezent. Succesul este cu atît mai valoros cu cît, din această cantitate suplimentară de metal, otelul aliat și înalt aliat reprezintă mai mult de 17 000 tone.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit vineri delegația parlamentară din Republica Elenă care face o vizită oficială în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.Din delegație fac parte deputății : Dimitrios Papaspyrou (Noua Democrație), Jean Alevras (Mișcarea Socialistă Panelenă — PASOK), Leonidas Kyrkos (Partidul Comunist din Grecia — interior), Jean Segakis (Uniunea de Centru — Noile Forțe). Anna Synodinou (Noua Democrație), Anastasios Nerantziz (Noua Democrație), Georges Tzitzikostas (Noua Democrație), Jean Dimopoulos (Noua Democrație).La primire au luat, parte tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Aneta Spornic, vicepreședinte al M.A.N., Ioan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului a M.A.N., și Decebal Urdea, deputat.A fost de față Dimitri A. Papada- kis, ambasadorul Republicii Elene la București.Salutindu-i cordial pe oaspeți, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a manifestat satisfacția pentru vizita unei delegații parlamentare elene atît de reprezentative, care are Ioc la puțin timp de la întîlnirile și convorbirile avute la București cu premierul Constantin Karamanlis. Sper — a subliniat șeful statului român — că între parlamentele țărilor noastre se vor stabili relații tot mai bune, contribuind astfel la apropierea popoarelor român și elen, la dezvoltarea colaborării lor.
Joaquin Jose Catanho de Meneses,

secretar național al C. C. al P. S. PortughezVineri după-amiază. tovarășul Nicolae Ceaușestu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit pe Joaquin Jose Catanho de Meneses, secretar național al C.C. al Partidului Socialist Portughez, care, face o vizită în tara noastră la invitația C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, oaspetele a înmî- nat un mesaj personal din partea secretarului general al Partidului Socialist Portughez. Mario Soares, prin care transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut și expresia înaltei sale considerații și stime. în mesaj se reafirmă dorința de a întări și dezvolta legăturile de prietenie și solidaritate dintre cele două partide, dintre popoarele român și portughez.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită tovarășului Mario Soares un călduros salut si cele mai bune urări.
Poziția României cu privire 
la instaurarea unei noi ordini 

economice internaționale
Declarație difuzată la a Vil-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a 0.0.
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Parlamentarii eleni au adus un cald salut președintelui României, ex- primînd recunoștință pentru marea cinste de a fi primiți, pentru posibilitatea de a vizita România și ospitalitatea de care s-au bucurat pretutindeni. Oaspeții și-au împărtășit impresiile deosebite din această vizită, au avut cuvinte de apreciere la adresa progreselor României, au evocat tradiționalele legături de prietenie dintre cele două popoare. Ei au asigurat pe șeful statului român că la înapoiere se vor face interpreții, în fața parlamentului, a poporului grec, ai sentimentelor de prietenie manifestate de poporul român, vor face cunoscute marile sale realizări.Delegația a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu salutul premierului Constantin Karamanlis. împreună cu sentimentele sale de profund respect față de șeful statului român, al președintelui parlamentului. Constantin Papaconstantiniou, al depu- taților si liderilor tuturor grupărilor politice din forul legislativ elen.în timpul convorbirii a fost subliniată cu satisfacție evoluția ascendentă a raporturilor româno-elene. însemnătatea deosebită a documentelor semnate la București, cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Constantin Karamanlis, pentru dezvoltarea pe o treaptă nouă a colaborării politice, economice, tehnico-știintifice româno- elene. Apreciindu-se că sînt toate condițiile pentru realizarea înțelegerilor convenite, s-a subliniat' în a- cest context contribuția deosebită pe care o pot aduce la promovarea raporturilor de colaborare româno- elene parlamentele celor două țări.în continuarea convorbirii au fost

în cadrul convorbirii a avut loc un schimb de vederi în probleme de interes comun, asupra preocupărilor actuale ale celor do.uă partide și țări. A fost evidențiat faptul că in făurirea unei societăți noi trebuie să se pornească de la condițiile concrete, specifice, din fiecare țară, de la tradițiile luptei revoluționare, esențial fiind asigurarea sprijinului maselor populare, participarea lor activă la realizarea prefacerilor înnoitoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat părerea Partidului Comunist Român că ștrînsa colaborare între comuniști, socialiști. Mișcarea Forțelor Armate, alte forțe progresiste și democratice reprezintă o necesitate de mare însemnătate pentru a stăvili calea reacțiunii și a asigura evoluția situației din Portugalia pe calea progresului economic și social, a democrației, a afirmării ei indepen

abordate unele aspecte ale vieții politice internaționale. îndeosebi cele privind securitatea europeană și colaborarea balcanică. în acest cadru a fost apreciată însemnătatea deosebită a documentelor adoptate la Helsinki, subliniindu-se necesitatea de a se acționa cu consecventă pentru traducerea lor în viață. Schimbul de opinii a relevat totodată că sint condiții pentru a transforma Balcanii — pe calea intensificării colaborării multilaterale între statele acestei regiuni, a întăririi încrederii și cooperării — într-o zonă fără arme nucleare si baze militare străine. A fost subliniată necesitatea de a se ajunge rapid la o soluție politică a situației din Cipru, care să asigure independenta, suveranitatea și neutralitatea acestui stat. în timpul întîlnirii s-a relevat că dacă toate țările din Balcani vor acționa într-un spirit de răspundere, de bunăvoință, se vor putea elimina problemele litigioase existente și întreprinde noi pași în direcția. unei colaborări mai bune în această zonă, obiectiv la care sînt chemate să-și aducă contribuția și parlamentele, forțele politice din fiecare tară, organizațiile balcanice.în încheierea întrevederii, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită primului ministru, președintelui parlamentului, tuturor parlamentarilor salutul său si al Marii Adunări Națiohale. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis șefilor grupărilor politice din parlamentul grec salutul său si al Partidului Comunist Român, iar poporului elen cele mai bune urări de succes, de bunăstare si fericire.

dente și suverane în lumea contemporană.Secretarul general al P.C.R. a dat din nou expresie solidarității Partidului Comunist Român, a poporului român, cu lupta poporului portughez pentru întărirea și consolidarea cuceririlor revoluționare, pentru realizarea unității de acțiune între toate forțele populare, democratice, progresiste, pentru construirea societății noi, conform aspirațiilor sale.De ambele părți s-a manifestat dorința de a se dezvolta și aprofunda raporturile de colaborare și solidaritate militantă între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Portughez, cu convingerea că aceasta este în folosul promovării relațiilor de prietenie și de conlucrare dintre cele două țări și popoare, servește intereselor lor fundamentale, cauzei socialismului.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

Prezența scriitorului 
în viața obștii„Trăim în miezul unui ev aprins", spunea poetul Luptei cu inerția, revelînd. într-o imagine de neuitat, ceva din dinamismul înnoitor, din măreția societății noastre contemporane. Acest ev aprins, care modifică, zi de zi, structura socială 

a patriei și conștiințele oamenilor, este evul epopeic al unei lupte, dăruite și conștiente, pentru o viată liberă și demnă : este evul epopeic al muncii închinate, cu entuziasm și cu eroism, de către întreaga națiune, ridicării tării pe noi trepte ale civilizației și culturii socialiste, potrivit direcțiilor de lumină si adevăr mobilizator cuprinse în Programul Partidului Comunist Român.Avîntul cu care societatea noastră înfăptuiește programul măreț al dezvoltării socialiste și comuniste a patriei, noblețea și însuflețirea faptelor de muncă pun în lumină încrederea noastră deplină în viitorul de aur al tării. în ideile și acțiunea partidului. Opera socială la care participăm este grandioasă și, ca orice operă grandioasă, cere efort, concentrare, elan patriotic.în acest context al evenimentelor istorice pe care le trăiește națiunea noastră socialistă, este cu totul remarcabilă participarea directă si înflăcărată a -scriitorimii din România la viața politică a tării, participare care se manifestă într-o multitudine de forme Scriitorii se simt direct implicați încursul patetic. ge

neros si militant al faptelor construcției, socialiste, fiind prozeliți, cu adevărul artei lor, la desfășurarea clocotitoare a activității politice a a- cestui timp de izbînzi și de înalte idealuri patriotice. în orașe si sate, în fabrici si școli, in atenee de cultură din toate unghiurile țării, unde oamenii muncesc si visează, scriitorii au du3 poemul înaripat sau pagina de proză ca
însemnări de

Anghel 
DUMBRĂVEANU

mărturie si angajare a literaturii -noastre la ceea ce durăm, Intr-o indestructibilă unitate,, pentru prezentul si viitorul a- cestui pămint.Această vie integrare a scriitorilor în viața cetății este o expresie a responsabilității civice pe care și-o asumă creatorii de frumos, înscriin- du-se, firesc și necesar, în dezideratul cuprins în Programul partidului : „Operele de literatură și artă au menirea de a înfățișa cît niai fidel, în limbajul lor propriu. realizările, preocupările, aspirațiile, gîndirea și simțirea maselor largi populare, ele trebuie să se inspire permanent din izvorul viu al realităților sociale^ și naționale ale țării noastre".Cititorul revistelor de literatură și cultură sau al presei cotidiene a putut sesiza o revigorare a genurilor publicistice prin con

tribuția unor scriitori de prestigiu din toate generațiile, pre- zenți cu simț de răspundere în primele rînduri ale frontului făuririi conștiinței noi; socialiste.Ceea ce ni se pare a caracteriza publicistica literară din ultima vreme este diversitatea de forme și stiluri, cum și spiritul ei militant, de implicare în profunzimea fenomenelor vieții. Ea relevă o cunoaștere mai intimă a oamenilor și a problemelor cu care a- ceștia se confruntă, ea este convingătoare prin modul în_ care scriitorii știu să interpreteze adevărurile sociale, și umane, ea pune în lumină noi valențe ale genului publicistic în sensul superior al cuvîn- tului.Și poate nu e lipsit de . temei să vedem în prezența publicistică a celor mai buni scriitori români de astăzi prefigurarea unor viitoare cărți de prestigiu inspirate din frumusețea matură a acestor ani și a acestor zile de inegalată măreție și patos liman. Căci o epocă mare, cum este a noastră, are dreptul și cere de la scriitorii ei o literatură pe măsura suflului măreț pe care-1 respiră. O literatură demnă, profundă, nouă, o literatură a adevărurilor vieții, o literatură în care oamenii să se regăsească cu bucurie, care să-i înnobileze și care să rămînă pentru viitorime ca o expresie înaltă a a- nilor noștri, a drumului nostru spre bunăstare și fericire.

Un peisaj tradițional care se va îmbogâți, nu peste mult timp, cu silueta unei platforme de foraj 
amplasatâ în largul mării

REPORTAJ SH ACTOWTATEA SOCIALISTS A TĂffll?

Sondorii au ajuns 
la mareNumai sondori nu a- vea Dobrogea, exceptîndu-î doar pe aceia care căutau cu înfrigurare pungile de apă potabilă din adîncul pămîntului să potolească setea oamenilor și animalelor.Doar sondori, atît îi mai trebuiau Dobrogei ca să desăvârșească, la scara unui colț de pămint. nu numai sinteza reliefului întregiiOPTICA INVERSĂ

Nimic mai firesc ca. a- dresîndu-se unei instituții publice, unei unități din sfera serviciilor, funcționarului de acolo, cetățeanul să se aștepte a găsi solicitudine și înțelegere fată de demersul său. Cu condiția. Ia fel de firească, de a fi și el îndreptățit a obține rezolvarea pe care o cere și mai ales ca’ această rezolvare să fie posibilă, să fie legală. înțeleg toți cetățenii, întotdeauna, acest lucru ? Răspunsul, din păcate, nu este întotdeauna afirmativ. Unii concep raporturile cu asemenea instituții ca un fel de drum cu sens unic. Adică ar fi exclusiv de datoria reprezentantului instituției să acționeze și să se comporte așa cum îi cer legea și normele de urbanitate. El, solicitantul din această categorie, se socotește absolvit de orice responsabilitate civică pentru climatul de bună conlucrare dintre cetățeni și instituții. Iată de ce rîndu- rile care urmează sînt dedicate nu celui de dincolo de ghișeu (sau de birou.

sau de tejghea), ci celor de dincoace, al solicitanților....Ne aflăm lîngă tovarășul Marin Tatu, șeful Oficiului de asistență socială din cadrul Direcției pentru problemele de muncă și ocrotire socială Brăila. Intră,
— Și ce dacă 7 — sare ea nerăbdătoare. Eu mai vreau un ajutor 1 Dacă, nu mi-1 dați. vă reclam mai sus.Cu aceeași răbdare, timp de 45 de minute, i se explică de ce nu mai poate

Reflexii despre mentalitatea cetă

țeanului care, aflat in fața ghișeului, 

uită că și el are îndatoriri

potrivit ordinii de înscriere, o femeie in vîrstă, Popescu Elena, din cartierul Hipodrom, bloc G 13, apartamentul 13. Din primele cuvinte îmi dau seama că nu este pentru prima dată venită în audiență. Solicită încă un ajutor. I se răspunde calm, cu înțelegere, că are pensie de urmaș, că a mai primit ajutor în două rînduri, că i s-a înlesnit accesul la cantină...

primi ajutor. într-un cu- vînt, că nu este legal. Inutil. Femeia iese trîntind furioasă ușa. Nu are dreptul și nu are dreptate, dar ea vrea mai mult, chit că, intre noi fie vorba, cu ani în urmă, nu s-a prea omorît cu munca și corectitudinea.— Nu este singurul caz în care pierdem timpul cu cereri neîntemeiate. Avem tot respectul și solicitudinea pentru cei aflați la virsta binemeritată a pen

siei — îmi spune tovarășul Tatu. Aproape toți pensionarii noștri sînt exemple demne de urmat, își ajută familiile, ea și pe noi. în treburile obștii. Sînt însă cițiva care de ani și ani ne „foarfecă" zilele și orele de audiențe, scormonesc tot felul de nereguli, inventează delicte, întocmesc reclamații peste reclamații, le trimit la tot felul de foruri superioare, pe la ziare și reviste, pun pe drumuri comisii peste comisii. Mă rog, au timp liber. îl merită, și-au cîștigat dreptul la el muncind o viață, dar de ce-i încurcă pe cei care muncesc astăzi ?în timpul anchetei noastre am întîlnit și cîteva cazuri cînd cei veniți în postura de solicitanți devin de-a dreptul agresivi. Ne aflăm în biroul tovarășului Constantin Paraschiv, inspector la Oficiul forțelor de muncă Brăila. Răsfoim
Mircea BUNEA 
corespondentul „Scînteii"

țări, cu munți, dealuri, cîm- pie și mare, dar și harta la zi a profesiilor ei.Numai sondori nu avea Dobrogea. Dar în ziua în care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vizita șantierele navale de la Galați. iar constructorii de acolo îi raportau că platforma de foraj marin e aproape gata, sondorii se și aflau la țărmul mării. Erau 20, înfrunte cu inginerul Gheorghe Horobeanu, specialist în sondaje și prospecțiuni geologice. Erau cit două echipe ale vestitului meșter Manole, veniți să înalte turle de sonde pe mare și să pătrundă în secretele solului din fundul genunilor. Veniseră nu să aștepte platforma. ci să pregătească locurile unde va fi instalată, să foreze deja și să ia probe ale structurii rocilor din adine și veniseră in a- celași timp să adauge, pînă una alta, vechii și desă- vîrșitei lor profesii încă o latură de cunoaștere și de adaptare la condițiile unui mediu cu totul nou : marea. Coborîseră de pe schelele Moineștiului, ale Plo- ieștiului și ale Argeșului și veniseră să răsădească la țărmul mării o nouă profesie, Era un adevărat „descălecat" — dar și acesta fusese pregătit cu minuție. O veche navă pescărească — „Mangalia" — care între timp avusese și destinația de bază de cercetări științifice la mare, fusese transformată. amenajată și înzestrată pentru prospecțiuni și foraje marine. Ea fu

sese prevăzută cu un orificiu central pe fund care să permită pătrunderea prăjinilor de forai, după o originală și îndrăzneață idee românească. Și tot intre timp, la Institutul român de cercetări marine din Constanta, specialiștii cîtorva laboratoare lucraseră intens și definitivaseră soluțiile numeroaselor teme legate de forajul la mare. Cu ajutorul unor instalații speciale, de tipul cel mai perfecționat, 7 scafandri autonomi au fost pregătiți și antrenați să poată coborî în adîncul mării la 100 de metri adîncime, să execute a- colo lucrări de sudură în mediul acvatic, operațiuni de recuperare și salvare : au fost adoptate două soluții românești de depoluare in caz de nevoie, a apei și a nisipului, precum și utilajele mecanizate de împrăș- tiere și recuperare a acestora ; a fost construită o baliză automată care va fi ancorată în larg și va transmite în permanentă codificat toate datele meteorologice înregistrate.Și tot între timp, constructorii si hidrotehnicienii de la I.C.H. Constanta au amenajat dana 34 din portul Constanta cu o platformă care, incepînd de la 30 septembrie a.c.. data înscrisă în grafic, va constitui baza de lucru a sondorilor la mare, urmînd să se construiască aici silozuri de ci-
Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a H-a)
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COMUNIȘTII SATELOR- 
în Șocurile decisive 

ale producției agricole
Șase milioa
ne de mesaje„Salutări de pe țărmul Însorit al Mării Negre" ; „Mult noroc și sănătate de la Eforie" ; „Un gînd frumos, din frumosul Olimp“... Sînt numai cîteva mesaje dintr-un evantai cit... litoralul nostru, scrise in toate -limbile pămîntului și expediate spre toate meridianele lui. Cifra exactă, „Ia zi", a ilustratelor cumpărate în stațiunile de pe litoral, în acest sezon : 6 000 000 ! Orice s-ar spune, tolba poștașilor de-aici n-a fost deloc ușoară. Și sezonul încă nu s-a încheiat.
Salvați 
de la înecBătrîna Irina Ilieș din Lăs- chia, județul Maramureș, nu trecea pentru prima dată puntea peste rîul Cavnic. Acum era însă noapte, întuneric beznă. A fost de-ajuns un singur pas greșit, și bătrîna s-a trezit, îngrozită, în mijlocul vălurilor înspumate. A început să strige după ajutor. Auzind-o, a sărit după ea în apă un alt om din sat, Petru Băbuț. Dar salvatorul a ajuns el însuși într-un vîrtej din care nu mai putea ieși. Țipetele au fost auzite de oficiantul sanitar Nicolae Filip, care tocmai se întorcea de la un bolnav. Cu lanterna în mină, căutîndu-i prin întuneric, sanitarul a sărit în valuri, sal- vîndu-i de la înec pe amîndoi. Și amîndoi îi urează sanitarului multă bucurie și sănătate ! _
400 fără 1Zicala cu „toamna se numără bobocii" este de două ori potrivită și pentru cooperatorii din Stoenești, județul Olt. în primul rînd, pentru că toamna a început să le numere roadele hărniciei lor și, în al doilea rînd, pentru că în fiecare zori de zi îi numără pe cîmp pe toți cei 400 de cooperatori și cadre de conducere, hotărîți să nu Irosească nici un bob. Toți 400, în afară de 1, de la ferma nr. 1, pe care l-am găsit în sat, tolănit la umbră. Era economistul Paul Talpă, care ne-a aruncat peste umăr : „Am pus mina pe «Cele două Diane». O carte captivantă. Nici nu poți s-o lași din mină". „Dar de ce nu dați și dv. o mină de ajutor la treburile cîmpului ?“ S-a uitat mirat și a dat din mînă, într-un fel anume, de parcă l-am fi pogorît din altă lume. Mai bine-ar umbla cu picioarele pe pămînt. Adică la cîmp. Nu de alta, dar trece toamna, și să nu rămînă... boboc nenumărat.
Cu hoțu-n 
pielea lui...

— Of, bine că vă găsii la post, 
tovarășe milițian.

— Dar ce s-a intimplat ?
— Bucluc mare, frățioare. 

Știți că eu sînt casier la coope
rativa de credit din comuna 
Mihăești de Olt. Lăsai banii 
la locul lor, și cind mă-ntorsei 
văzui că făcură aripi. Prindeți 
hoțul, că intru in pușcărie.

Pornind imediat pe urma plîn- 
gerii casierului Răducu Pante- 
lie, lucrătorii de miliție au în
ceput cercetările. Și cu cit mai 
vîrtos cercetau, cu atît mai mult 
se qpropiau de făptaș, care nu 
era altul decît una și aceeași 
persoană cu reclamantul. Care 
reclamant, prin tot felul de ma- 
trapazlicuri, adusese un prejudi
ciu de 59 000 de lei. Vă închi
puiți, vorba lui, ce făcu cind se 
văzu cu hoțu-n pielea lui.

Comoara de 
la RemeteaCercetările efectuate în această vară de specialiștii Muzeului Banatului din Timișoara, în a- propierea comunei Remetea Mare, unde se află o așezare de la începutul epocii fierului, au scos la iveală numeroase vestigii, intre care un vas de bronz de mari dimensiuni, frumos și ingenios ornamentat. Un real interes științific prezintă și locuințele, vetrele, uneltele din os, piatră și bronz, ca și ceramica descoperite aici. Tot la Remetea Mare a mai fost descoperită o necropolă daco-celtică. Armele. podoabele și ceramica atestă nivelul ridicat de _ dezvoltare cunoscut de populația autohtonă. în perioada premergătoare constituirii statului dac al lui Burebista.

Am străbătut de curînd un itinerar care a cuprins multe comune și sate din județul Buzău. Acționînd în spiritul măsurilor stabilite de recenta ședință a Comitetului Politic Executiv pentru strîngerea rapidă și fără pierderi a recoltei, pentru pregătirea producției din anul viitor, organele și organizațiile de partid din comune se preocupă — în nemijlocită legătură cu aceste sarcini — de aplicarea Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din iulie a.c. cu privire la îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de la sate, de temeinica pregătire a ședințelor comitetelor comunale cu activul și a adunărilor generale ale organizațiilor de bază din unitățile agricole consacrate aprofundării și aplicării sarcinilor cuprinse în cuvîntarea . tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iujie.în. cele ce urmează, ne vom referi la un singur aspect al activității complexe ce șe desfășoară în aceste zile la sate, respectiv, la măsurile concrete adoptate pentru îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid, pe baza hotărîrii Comitetului Central. Este important de subliniat aici că înainte de a trece la acțiunea propriu-zisă, membrii biroului, ai comitetului județean de partid, activiștii acestuia au examinat cu atenție. Ia fata locului, condițiile specifice și diversitatea activității fiecărei organizații de partid în parte, potențialul ei de forțe și sfera de acțiune : de abia după consultarea largă a comuniștilor care a permis cunoașterea în profunzime a realităților — și numai pe această bază — biroul comitetului județean de partid a trecut la adoptarea cu suplețe 
a soluțiilor de aplicare a hotărîrii plenarei Comitetului Central al partidului. După cum am fost informați de tovarășul Gheorghe Nicolae, șeful secției organizatorice a comitetului județean de partid, in comunele și satele din județul Buzău activează aproape 40 000 de membri de partid cuprinși, pînă de curînd, în 1 256 de organizații de bază. La încheierea acțiunii de îmbunătățire a structurii acestor organizații de partid — acțiune care se află în plină desfășurare — numărul organizațiilor de bază va fi de 861. Constituirea a 17 comitete comunale și ale C.A.P., încadrarea membrilor unor organizații de bază (87 de organizații pe secții S.M.A.. 83 la consiliile populare, 65 din școlile generale de 10 ani. 54 din școlile generale de 4—8 ani, ca și a altora) în organizațiile de partid din cooperativele agricole de producție, duc la întărirea numerică și calitativă a organizațiilor de bază din ferme și brigăzi, concentrarea unitară a eforturilor comuniștilor spre îndeplinirea sarcinilor de producție din agricultură. în felul acesta, activitatea tuturor comuniștilor de la sate este subordonată dezvoltării economice și sociale din

fiecare așezare rurală, centrul de greutate al muncii organizațiilor de partid din mediul rural deplasîndu-se, cum este normal, in echipe, brigăzi și ferme — acolo unde se hotărăște soarta producției. Pe de altă parte, se va elimina în mare măsură situația de dispersare a forțelor partidului în organizații de - partid mici, care aveau o sferă limitată de preocupări. Este edificator în acest sens că în urma aplicării hotărîrii va crește de la 190 la 341 numărul organizațiilor de bază care au între 51—100 membri de partid. în aceeași ordine de idei,, amintim și faptul că în urma măsurilor luate pentru concentrarea forțelor crește cu 11 numărul comitetelor de partid din comune care conduc activitatea desfășurată de 201—500 comuniști.La comitetul comunal de partid Luciu, tovarășul Marin Iordache, șe-
însemnări 

din județul Buzău

cretar al comitetului (care a muncit mulți ani ca șef de brigadă de mecanizatori), ne-a vorbit despre încadrarea celor 23 de mecanizatori — constituiți Înainte. într-o organizație subordonată comitetului de partid al S.M.A. Pogoanele — în organizațiile de bază din fermele cooperativei a- gricole de producție, unde mecanizatorii lucrează în formații mixte, împreună cu țăranii cooperatori. „Muncind împreună și activînd în aceleași organizații de bază, cooperatorii și mecanizatorii comuniști își pot organiza mai bine activitatea, se supun reciproc unui control mai exigent ; nu va mai rămine neobservată neglijența acelor mecanizatori care, sub un pretext sau altul, întorc tractorul prin culturi, strivind plantele, și nici încetineala unor cooperatori care nu țin pas cu ritmul lucrărilor".Aplicarea Hotărîrii C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de la sate creează comuniștilor condiții optime pentru a desfășura o muncă de partid mai concretă, strîns legată de activitatea productivă și de proble- mele-cheie ale dezvoltării agriculturii în localitățile respective ; se asigură participarea directă a cadrelor de conducere din comună, a intelectualității (nu de Ia periferia cooperativelor agricole, ci din interiorul lor) la viața internă de partid a organizațiilor de bază din formațiile de lucru. în acest context, o importanță deosebită are repartizarea judicioasă, cu discernămînt, a celor 3 200 de membri de partid care au activat în cadrul celor 83 de organi-
•tNOTE e NOTE <

Cetățenii sesizează... 
poluarea continuă

I

Situată în partea de nord a Craiovei. întreprinderea de stat „Avicola" aprovizionează populația orașului cu circa 330 000 de ouă zilnic, precum și cu păsări. Dar tot „Avicola" îi „aprovizionează" pe craioveni — mai ales pe cei din cartierele Bariera Vîlcii. Brazda lui Novac. Piața Gării și Calea Severinului — cu o mare doză de... poluare. Sursa poluantă : bazinul de drenare al unității, amplasat la numai 300 metri de zona de locuit, bazin care se întinde pe nu mai puțin de 4,5 hectare, și în care se află sute și sute, de tone de dejecții. începind din 1970. aici se depozitează. zilnic, cite 50 mc. fără a fi neutralizate sau evacuate, în pofida ordinului nr. 133 din aprilie 1974, dat de Departamentul agriculturii de stat din cadrul M.A.I.A.. care stipulează : „începînd cu 1 mai 1974. dejec

țiile provenite de la păsările crescute și exploatate în baterii vor fi utilizate. în exclusivitate. pentru fertilizarea terenurilor a- gricole, apartinînd întreprinderilor agricole de stat". Directorul „Avicolei", tovarășul Oprea Cioroianu. ni se plîngea că din 1970 și pină în prezent nici o întreprindere agricolă de stat nu a ridicat măcar o tonă din aceste îngrășăminte, pe motiv că le lipsesc mijldacele adecvate de transport. în schimb, la conducerea „Avicolei" s-au depus numeroase ■ sesizări și reclamatii ale cetățenilor. prin care aceștia își revendică dreptul la un mediu de viată civilizat. Sesizările au atras după ele o serie de controale ale unor comisii, dar totul a rămas în stadiu de... constatare.Organele de specialitate din minister, și centrala de resort. In

stitutul de studii, cercetări și proiectări pentru construcții zootehnice si avicole București. împreună cu conducerea întreprinderii „Avicola" și cu sprijinul organelor locale trebuie să găsească o soluție tehnică în înlocuirea sistemului actual de e- vacuare a dejecțiilor din baterii, fie prin radare cu sistem de benzi de cauciuc, fie prin uscarea acestora sau dotarea I.A.S.-uri- lor cu mijloace de transport adecvate. E ciudat faptul că în loc să se recurgă la una din aceste căi sau la alta și mai eficientă, factorii răspunzători intenționează să mute bazinul cu pricina la 4 km de Craiova, ceea ce nu înseamnă eliminarea poluării, ci numai o atenuare a acesteia.
Nicolae BABALAU 
corespondentul 
„Scînteii"

Dacă, dacă, dacă...

| Și-a dat foc |
casei

L

De la un timp încoace. Dumi
tru Țandru. din localitatea Bor- 
șa, pleca de acasă dimineața, ca 
de obicei, dar nu mai ajungea la 
muncă, ci la crîșmă. Azi așa, 
mîine așa. pină cind a ajuns în 
jalnica postură de „întreținut al 
sofiei". Ba. mai mult : deunăzi, 
întorcîndu-se acasă pe trei cărări 
și pus pe harțag, și-a alungat so
ția, după care a dat foc casei. Au 
sărit vecinii- să stingă incendiul, 
dar el i-a întâmpinat cu securea 
in mînă : „Să nu se apropie ni
meni, că fac moarte de om. Și ce 
dacă am dat foc ? E casa mea și 
fac ce vreau cu ea". Văzind că 
incendiul ia proporții, amenin
țând și gospodăriile din jur. unul 
dintre vecini și-a luat inima în 
dinți și -l-a imobilizat, iar un 
altul a anunțat miliția.

Rubrică redactată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Autobuzul rapid, cu stația finală la Olă- nești, pleacă din Capitală dimineața la ora 6 și un sfert. Am călătorit zilele trecute cu biletul nr. 2184, cursa 228523.— Călătorul al cărui bilet poartă nr. 21 nu poate sta pe scaun : sint rupte arcurile — anunță șoferul. Să stea pe alt scaun, și dacă are noroc să nu mai urce nimeni...Abia ne așternuse- răm bine la drum și ne-am oprit la autogara Militari. De ce ? Am înțeles pe dată. In autobuz urcară doi oameni. Unul zise șoferului : „Dinsul e Cutărică. Vezi. ai grijă să călătorească bine".Cutărică se așeză comod pe scaunul de o- noare de lingă șofer, și chiar înainte de a porni își aprinse o țigară, proiectind fumul în a- fișul pe care scria că fumatul e strict oprit, începu să fumeze și șoferul. Noroc că ne-am oprit la Pitești. După două ore

de călătorie, oamenii coborîră să-și dezmorțească oasele, să ia o gustare. Șoferul dispăru și el. fără să ne anunțe cind plecăm. Așa că cei mai multi dintre noi n-au avut curajul să se depărteze și au rămas pe lingă autobuz.La autogara din Pitești sînt trei mici bufete. Unul vinde gogoși. Dar in dimineața aceea nu vindea. N-a- vea nici măcar... gogoși. Altul vinde mititei și bere. Dar (cu toate că știe bine la ce oră vine autobuzul). în dimineața aceea, ca și în alte dimineți, fata de la grătar nu pusese la fript destui mititei. Am apucat totuși să luăm și noi vreo 3—4 Fata de la grătar are un fel original de servire. Ia mititeii (mici, că doar de aceea li se spune mititei) direct cu mina și îi pune repede pe o hîrtie. Cîte- odată micii o frig și fata bagă mîria în gură să și-o răcorească. Și iar încear

că să ia mititeii... „Un șervețel" — cerem noi. „Nu e“ — zice. „Muștar". „N-a venit". „Cum n-a venit ?“. „Așa, n-a venit". Și glumi : „La Pitești muștarul se scoală din somn mai tirziu". Așa ne-a zis — iar noi, în gind, am zis s-o frigă mititeii la degete tocmai cind vine pe acolo inspecția sanitară !Al treilea chioșc vinde răcoritoare. Acolo nu ni s-a întîmplat nimic, pentru că chioșcul de răcoritoare vinde... piine și corăbioare.Pornim iar la drum. Putin după ora 10 a- jungem la autogara din Rm. Vilcea. Mer- gind greu spre centru, cu geamantanele în mină, ne gindeam cam așa : dacă in locul lui Cutărică ar fi mers lingă șofer un șef de la transporturile interurbane. dacă inspectorii de la alimentația publică din Pitești s-ar lăsa serviți de fata de la autogara, dacă, dacă...
Gh. GRAURE

zații de bază de Ia consiliile populare comunale — ca să ne referim numai la un singur exemplu — în cadrul organizațiilor de bază din ferme și brigăzi, grupe de ferme sau brigăzi, pe sate. Iată, numai din organizațiile de bază ale C.A.P. vor face parte de acum înainte 83 de secretari ai comitetelor comunale de partid, tot atîtia vicepreședinți și secretari ai consiliilor populare comunale, locțiitori cu problemele muncii organizatorice și de propagandă ai secretarilor comitetelor comunale de partid, zeci de tehnicieni comuniști scriptiile veterinare etc.Firesc, nu s-a stabilit .......................cine și din care organizație de bază va face parte. Dar din opțiunea lor se poate aprecia modul cum își înțeleg datoria de a se integra tot mai organic în viata satului, de a munci acolo unde își pot valorifica mai bine pregătirea, experiența, autoritatea care au dobîndit-o printre consăteni. Am consemnat cu plăcere faptul că secretari ai comitetelor comunale de partid — Ioan C. Oprea din Po- , goanele, Despina Teotoc din Gheră- seni. Dumitru Mărculescu din comuna Vernești și alții — odată cu o distribuire judicioasă, bine gîndită a cadrelor ’Secialiștilor, rile unde necesară.normal șila ei — în organizațiile de partid din fermele și brigăzile mai grele, „cu probleme", de la caz la caz, în organizațiile de bază din fermele zootehnice ori legumicole. în brigăzile și fermele vegetale unde în momentele de „vîrf" mobilizarea generală a tuturor cetățenilor apti de muncă din comune a doriț.Am consemnat doar dintr-o amplă acțiune dintr-un județ. Ea creează premisa concentrării unitare a eforturilor comuniștilor — încă din actuala campanie agricolă •— spre creșterea forței de mobilizare a organizațiilor de partid pentru a pune în valoare întreaga capacitate de muncă a țărănimii, întregul potential tehnic prin organizarea superioară a producției Și

de medici și din circum-de la județ

conducere ale C.A.P., spe- cadrelor didactice în locu- prezenta lor este cea mai s-au integrat — cum era obștea comunei aștepta de

mai lăsat decîteva aspecte organizatorică

a muncii în fiecare comună.
Constantin MORARU 
Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

<

Din urbanistica nouă a lașului Foto : S. Cristian

Realizări ale 
meșteșugarilor 

din județul AlbaPreocuparea Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Alba pentru realizarea unor produse noi, destinate fondului pieței, se remarcă și in acest an. In atelierele de producție ale cooperativelor meșteșugărești din cadrul județului au fost asimilate peste 200 produse noi, cele mai multe fiind din sectoarele textile, marochinărie, mobilă. încălțăminte. O atenție deosebită a fost acordată artei populare cu tradiții bogate pe meleagurile județului. Cojoacele cu cusături in motive naționale, costumele populare (realizate de cooperativele „Meșteșugarul", „Abrud" și „Progresul" Alba Iulia), ceramica, produsele din lemn (donițe, ciubere) se bucură de aprecierea deosebită a cumpărătorilor. De asemenea, în cadrul cooperativei „Deservirea" Cugir a fost înființată o secție chimică profilată pe producerea de chituri pentru geam, lacuri șasiu, substanță antico- rozivă (întrebuințată pentru izolații la autoturisme și produse din tablă), hidroizolații bituminoase pentru terase și pivniță, chituri fibrobituminoase pentru sere etc. citate de vrate de găreascărelor prestatoare de servicii, cît și altor beneficiari. (Ștefan Dinică).
Aceste produse, soli- cumpărători, sînt li- cooperativa meșteșu- din Cugir atît atelie-

Cei mai bun „combustibil46 pentru 
transportul în comunÎNTĂRIREA DISCIPLINEI

Parametrii activității de transport în comun din Capitală sînt impresio- nanți : circa 4 milioane călători transportați zilnic, acoperirea unei rețele de 119 trasee in lungime totală de peste 1 250 km (cit distanța București — Cluj și retur), 31 000 lucrători care asigură întreținerea și funcționarea a peste 4 000 tramvaie, autobuze, troleibuze...Fără îndoială, buna funcționare a acestui . mecanism complex care se cheamă transportul in comun nu ar fi posibilă fără o continuă îmbunătățire a dotării materiale. Iar din acest punct de vedere, situația se îmbunătățește continuu : bunăoară, în primul semestru din acest an, parcul de transport I.T.B. a fost completat cu 721 vehicule, volumul cheltuielilor aferente dezvoltării bazei tehnico-materiale a I.T.B.-ului depășind în. acest interval de timp de peste trei ori valoarea investițiilor din aceeași perioadă a anului trecut. La aceste eforturi materiale se cuvin adăugate însă și măsurile organizatorice luate de I.T.B. în legătură cu activitatea de servire a publicului : înființarea de noi trasee, prelungirea unora existente, organizarea unor noi curse rapide (65 R, 79 R, 129 R), mai buna amplasare a stațiilor (au fost desființate 31 de stații ce nu-și justificau existența, iar alte 15 au fost reamplasate) etc.— Pornind de la adevărul incontestabil că în prezent există o bună dotare a întreprinderii noastre, ca și

un cadru organizatoric adecvat — ne spunea ing. Dumitru Stoian, directorul I.T.B. —• recenta adunare a reprezentanților oamenilor muncii din întreprindere a stabilit că problema*  nr. 1 pentru activitatea noastră p zentă și viitoare este DISCIPLINA. Disciplina sub toate aspectele sale : începind cu disciplina de circulație, disciplina tehnică, organizatorică și. dacă vreți, pînă
Preocupări 

de actualitate la I. T. B.

la disciplina vestimentară. Toate fiind la fel de importante.— Ce măsuri sint preconizate pentru realizarea acestui obiectiv ?— Desigur, vom acorda în primul rînd o i condițiilor ma- disciplina

Noi locuri de popas pe arterele turistice brașovene
în afară de zonele sale pitorești, care atrag anual sute de mii de turiști din țară și de peste hotare, județul Brașov este străbătut de importante artere de circulație rutieră cu trafic turistic intens. Ți- nînd seama de acest fapt, întreprinderea economică județeană a cooperativelor de consum Brașov s-a preocupat în ultima vremea să deschidă pe aceste artere unități pentru servire turistică ■— hanuri, moteluri, campinguri, unități de alimentație publică. Așa se face că. la ora actuală, în locurile cele mai frumoase de pe șoselele și drumurile brașovene se găsesc sau sînt în curs de amenajare noi popasuri turistice. Pe DN 1, la ieșirea din lanțul munților Perșani. se află cabana „Dealul Persanilor", unde turiștilor li se oferă cazare și masă. Un alt popas fermecător se află la numai 9 km de Făgăraș, la locuî denumit „Fîntînita Mîndrii".lingă restaurantul de aici s-au construit un nou hotel și căsuțe turistice. Pe același traseu care duce la Sibiu, în localitatea Sîmbăta de Jos, se află în curs de amenajare un nou complex turistic, for-

Pe mat dintr-un hotel și un birt. Pe DN 73 — București — Cîmpulung, în pitoreasca localitate a Bra- nului, se află unul din cele mai frumoase hanuri turistice ale cooperației de consum. Aici, la dispoziția turiștilor se găsesc

un hotel cu camere confortabile dotate cu mobilier în stil popular, precum și un restaurant cu terasă unde turiștilor li se oferă mîncăruri locale tradiționale. Unități cu caracter turistic, adevărate locuri de popas și odihnă se mai află pe

E 13, în zona pădurii Bogata, pe drumul național Brașov — Vălenii de Munte etc. Se mai află in curs de amenajare un complex comercial în comuna Hoghiz.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

atenție deosebită teriale de care depinde de folosire și întreținere a parcului de transport, respectiv amenajarea de noi depouri bine dotate și înzestrate cu mijloace de intervenție și reparație (recent a fost construit un nou depou, iar în continuare se prevede construirea altor 3), refacerea și consolidarea instalațiilor electrice și de terasament de pe unele trasee, creșterea capacității de depanare mobilă (în acest an parcul de autodepanări s-a dublat), asigurarea unei rețele de control la puncte fixe și pe trasee (numărul mașinilor pentru controlul circulației crește în acest an față de anul trecut cu peste 80 la sută), ca și măsurile care privesc asigurarea unor condiții de viată îmbunătățite pentru lucrătorii I.T.B.-ului. înainte de toate însă va trebui să acționăm asupra factorului determinant, anume întărirea disciplinei individuale a fiecăruia din cei 31 000 de lucrători din întreprindere. Absențele de la program, nerespectarea graficelor de circulație, comportarea necivilizată a unor încasatori și șoferi fată de publicul călător sînt aspecte care nu țin de nici o bază materială, ci nu- mai de educația personală a fiecăruia. Iar pentru a realiza o îmbunătățire substanțială a actualei stări de disciplină sîntem hotăriti ca, pe lingă măsurile administrative (în primele 6 luni ale acestui an au fost aplicate mai multe sancțiuni, fiind scoase din funcție și unele cadre de conducere care s-au făcut vinovate de tolerarea unui climat lipsit de exigență), să creăm o largă opinie de masă în rîndul tuturor lucrătorilor.— V-am ruga, în încheiere, să prezentați cititorilor noștri cîteva din noutățile de larg interes cetățenesc preconizate pentru lunile următoare.— în acest al doilea semestru al anului în care ne aflăm, parcul nostru de transport va spori cu încă 265 de autobuze, troleibuze și tramvaie, iar anul viitor este prevăzută o nouă împrospătare a parcului cu alte 637 vehicule. în consecință, vom putea înființa încă din acest an noi trasee rapide (traseul 74 barat — platforma industrială Militari — centru și 123 — prelungirea Ferentari — centru), să prelungim liniile 64, 78, 105 și 109 și să mărim numărul de mașini pe anumite trasee insuficient dotate în prezent (36, 39, 42, 52, 71, 75, 80, 80 barat, 111, 111 barat, 116, 117, 119). Totodată, vom continua analiza ampla^rii actualelor stații, în vederea elin. \&- rii opririlor repetate ce nu se justific din punct de vedere al intensității fluxului de călători. Prin toate aceste măsuri dorim să mărim viteza de transport, să îmbunătățim legăturile dintre cartiere, centrul orașului și zonele industriale, într-un cuvînt, să asigurăm condiții superioare de confort în transportul bucureștenilor.
Mihai IONESCU
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SUCEAVA

Se dezvoltă rețeaua 
de alimentație publicăPentru satisfacerea cit mai deplină a cerințelor populației, precum și a numeroșilor oaspeți ai „Țării de Sus", la Suceava au fost date în folosință în acest an mai multe unități apartinînd de întreprinderea comercială de stat „Alimentația publică". S-a avut in vedere, în mod deosebit, creșterea ponderii produselor a- limentare din producție proprie în totalul desfacerilor. Astfel, a intrat în circuitul comercial cofetăria „Așchiuță", unitate profilată pe produse de cofetărie, patiserie și răcoritoare, iar la ultimul etaj al magazinului universal „Bucovina" a fost amenajată o microcantină-restaurant. O altă realizare demnă de remarcat este terasa de vară „Rapid". Totodată, au început lucrările pentru amenajarea in cartierul „George Enescu" a unei noi unități cu profil de patiserie. Se desfășoară în ritm intens amenajările Ia viitorul restaurant cu specific local bucovinean, unde ponderea desfacerilor o vor reprezenta produsele culinare de pescărie și vînătoa- re. în același timp au demarat lucrările in Parcul tineretului, la noul restaurant care va fi profilat pe desfacerea de produse culinare cu specific pronunțat local. (Gheorghe Parascan).

OPTICA INVERSĂ
(Urmare din pag. I)împreună fișele unor soli- citanți. Pe una dintre ele— care poartă numele lui Gheorghe Lepădatu, 43 de ani, strada Debrețin nr. 29 Brăila — era prins cu o agrafă un... smoc de păr.— Este păr din capul meu. Mi l-a smuls Lepădatu, pentru că — zicea el— nu vreau eu să-i schimb locul de muncă. Primise de la noi o repartiție pentru șantierul naval, dar nu i-a plăcut și a dat bir cu fugi- ții. Și-a lăsat acolo actele, iar mie imi pretindea să-i ofer alt post la I.T.A. Brăila...După cum ne spunea și tovarășul Gheorghe Nico- lau, inspector principal la același oficiu, o serie de cetățeni vin toată ziua, bună ziua, și solicită . tot alte și alte repartiții. Cum îndrăznești să le a- tragi atenția că este timpul să se stabilească undeva, cum te amenință. Așa a procedat Ion O- prea, cu 12 repartiții primite numai in 1974, Gheorghe Codălban (20 de ani, strada Ancorei nr. 3) — cu 10 repartiții. Radu Costel (căsătorit, are și un copil— cu 22 de repartiții)... Sînt oameni care nu știu ce vor și răpesc și timpul altora, ba devin și agresivi.

Alții, dimpotrivă, știu ce vor, știu că au greșit, știu că au încălcat legea, dar încearcă. Poate, poate...Dumitru Nicolae (strada Călărași nr. 133) a fost șofer la I.J.G.C.L. Brăila. în două rînduri a fost prins conducînd mașina sub influenta alcoolului. Firesc, i-a fost suspendat permisul de conducere și trecut să lucreze în garaj ca mecanic. De atunci (26 decembrie 1974) este abonatul tuturor audiențelor. unde vrei și unde nu vrei. în ziua anchetei l-am intîlnit la miliție. Purta asupră-i o cerere din care am extras un fragment : „Tovarășe comandant, recunosc și regret căci am făcut această mare greșeală, dar, totuși, vin și de astă dată și cer respectuos o mică clementă din partea dv„ să aveți in vedere..." Pe scurt, o încercare de eludare a legii, care este una pentru toți.în încheiere, o situație din cele socotite „banale" dacă... n-ar provoca nervi și pierdere de timp multor oameni care n-au nici un fel de vină. Iată-ne. de pildă, lingă una dintre receptidnerele hotelului „Tralan" din Brăila. Fata abia și-a terminat școala de specialitate. Calificative excelente. Lucrează de puțin timp. Este

ora 9. Din clipă în clipă, trebuie să apară cei sosiți cu acceleratul de dimineață dinspre București. Un taxi trage la scară. Din el coboară un bărbat preocupat, puțin încruntat. își aruncă servieta peste hîr- tiile din fața noastră. Fata îi zimbește profesional, dar sincer :— Bine-ați venit la noi.— Sînt (își declină numele și prenumele) de la minister. Dă-mi o cameră cu un pat.— Din păcate, nu mai avem camere cu un singur pat. Vă oferim însă un ioc...— Cheamă-ți șeful.Intimidată, fata a intrat în biroul alăturat. Apare șeful recepției. Același ceremonial :— Sînt cutare și vreau o cameră cu un pat.— Ne pare bine că ați venit la noi. Eu sint Șoi- man, de la O.J.T. Brăila. Spre regretul nostru, nu mai avem camere cu un pat, dar...Dar, între timp, a crescut numărul celor care sosesc și doresc „măcar un pat, un loc pentru o noapte sau două". Și toți aceștia, cîteva zeci de oameni, in majoritate delegați, au fost nevoifi să suporte o jumătate de oră discuțiile inutile provocate de cel care

voia musai o cameră cu un pat, pentru că el nu-i un „oarecine". (Era contabil, intr-adevăr, într-un minister).în climatul nostru, care este și trebuie să fie de bună conlucrare între solicitant și instituțiile cărora li se adresează. Instituții create special pentru a fi de ” folos cetățeanului. trebuie să fim exigenti și cu noi înșine. Desigur, să luăm atitudine fată de acele neajunsuri pe care le produc — și este adevărat că sînt destule din acestea — sau le prilejuiesc anumiți funcționari. Este o datorie civică. Dar tot o datorie cetățenească este aceea de a ne comporta ca atare — adică în mod critic — și față .de răspunderile proprii în ceea ce privește menținerea unui climat propice conlucrării, bunelor raporturi dintre noi și instituțiile cărora ne adresăm. Fiindcă obligația respectării legilor — a urbanității, a civilizației — ne revine în egală măsură tuturor. Și în numele acestei obligații, al democratismului propriu societății noastre nu putem admite optica inversă a unora care cred că numai alții le sînt datori, că numai alții trebuie să le dea ascultare, să aibă respect și solicitudine.
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ÎNNOIREA
Șl MODERNIZAREA

planului tehnic al fiecărei

PRODUCȚIEI
impun mai multă disciplină in îndeplinirea

întreprinderi Imagini obișnuite de muncă pe ogoarele județului Ilfov. Deși culesul a început' 1 ”, ' _ ______ X _____ Ă __1___ : _1_____ l de curînd, la Cooperativa agricolă Știubei-Orăști au fost strînse cantitățiÎnsemnate de porumb (fotografia din stingă). Vineri după-amiază, la Cooperativa agricolă Bălăceanca combinele stringeau recolta de pe ultimele parcele din cele 200 ha cultivate cu floarea-soarelui (fotografia din dreapta) Foto : E. Dichiseam»Da Plenara C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din 21—22 iulie a.c. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a subliniat din nou. cu pregnantă, necesitatea de a se acționa energic și permanent pentru înnoirea și modernizarea produselor, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, spre a ține pasul cu cerințele progresului tehnic pe plan international, a asigura extinderea exportului și ridicarea continuă a eficientei economice. Cum se traduc în viață aceste sarcini majore ? în legătură cu aceasta am avut o convorbire cu dr. ing. JAKAB IULIU, secretar al Comitetului municipal Cluj-Napoca al P.C.R.— Ponderea produselor noi, asimilate și reproiectate în acest cincinal — ne-a spus la început interlocutorul — reprezintă, în unitățile economice ale municipiului, peste 50 la sută din valoarea producției, iar numărul procedeelor tehnologice aplicate în lunile ce au trecut din acest an este dublu față de cel din anul trecut. în întreprinderile constructoare de mașini, gradul de înnoire și modernizare se ridică la 54,2 Ia sută, cele mai bune rezultate obți- nîndu-Ie „Tehnofrig" (67,9 la sută), „Sinterom" (67,2 la sută), întreprinderea de cazane mici și arzătoare (59,2 lâ sută), „Unirea" (56 Ia sută). Acest efort intens pentru înnoirea producției și perfecționarea tehnologiilor nu reprezintă un scop în sine, ci are implicații favorabile asupra competitivității produselor, creșterii volumului exportului, reducerii importului, ridicării performantelor tehnico-funcționale ale mașinilor și utilajelor, micșorării consumurilor da materii prime și materiale.
— V-am ruga să concretizați.

zâne mici și arzătoare și chiar la „Unirea", în cazul mașinilor de rectificat RPO—200 — și aceasta cu forte proprii, dacă exista mai multă preocupare pentru asimilarea de noi produse destinate exportului.
— Cum a fost atras potenția

lul științific și de cercetare al 
municipiului in acțiunea de asi
milare de noi produse și de- pro
movare a progresului tehnic ?

— Asimilarea în fabricație la întreprinderea „Metalul roșu" a unor utilaje pentru industria ușoară a scutit unitățile beneficiare de un efort financiar de aproape 48 milioane lei valută ; de asemenea, asimilarea la „Unirea" a războaielor automate de țesut mătase de tipul 171 și 174 și a mașinii de rectificat RPO—200, iar la „Tehnofrig" — a complexului de agregate frigorifice — a permis întreprinderilor beneficiare să renunțe la importuri costisitoare. Concomitent cu aceste preocupări, traducînd în viață Indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor efectuate în unitățile constructoare de mașini din municipiul nostru, s-au obținut bune rezultate în privința asimilării în fabricație a. produselor solicitate Ia export. Astfel, la întreprinderea „Unirea^ volumul exportului crește,în acest-an.-,de,,trei ori față de anul trecut, din care o, parte este reprezentată -de-mașinile de filat bumbac FB asimilate în cursul acestui an. De asemenea, la întreprinderea „Electrometal". volumul exportului, ca urmare a asimilării în fabricație a unor produse noi. sporește cu 32 la sută. Evident. în acest domeniu se putea • face mai mult, îndeosebi la întreprinderea de ca

— în afara institutelor de proiectări și cercetări departamentale, u- nele grefate pe întreprinderi ca „Tehnofrig" și „Unirea", o contribuție însemnată la promovarea progresului tehnic au adus-o cercetătorii, cadrele didactice și chiar studenții. Prezența, în comitetele oamenilor muncii ale întreprinderilor, a cadrelor de cercetare și universitare și, invers, a conducătorilor de unități în senatele universitare și consiliile din institute și facultăți, a facilitat conlucrarea și cooperarea pentru realizarea de noi produse și aplicarea u- nor tehnologii noi. De altfel, unitățile de cercetare și cele de învăță- mînt superior din Cluj-Napoca au încheiat, în acest an, peste 80 de contracte de cercetare, proiectare și a- sistentă tehnică și de integrare cu diferite întreprinderi din municipiu, în valoare de peste 26 milioane lei, din care Institutului politehnic îi revin aproape 20 milioane lei. Cu toate succesele obținute — numeroase și demne de remarcat — nu putem spune că întregul potențial științific al municipiului este valorificat cu maximă eficientă. în vederea accelerării ritmului de înnoire și modernizare a producției, de promovare a unor tehnologii moderne.

Îndeplinește planul tehnic au reieșit, într-adevăr, unele deficiente și greutăți. Acestea se manifestă în toate fazele, de la studiul tehnico-econo- mic (S.T.E.) și pînă la introducerea în fabricație a noului produs. De pildă, avizările S.T.E.-urilor au loc, în cea mai mare parte, cu întârziere, mai ales în cazul Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei Ușoare. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Apoi, unele documentații de execuție întocmite de I.P’.I.U. pentru întreprinderea „Metalul roș.u", de I.C.P.M.A.U. pentru întreprinderea „Unirea", ori de I.C.P.E.T. București pentru întreprinderea de cazane mici și arzătoare sînt de calitate îndoielnică, necesitând multe modificări, efectuate tardiv. în fine, întârzie nejustificat proiectarea și executarea S.D.V.-uri- lor pentru prototipuri și seria zero, îndeosebi la întreprinderile „Metalul roșu", „Tehnofrig", „Unirea". Nu în toate cazurile se emit în termen comenzile de către beneficiari pentru executarea seriei zero, deși la avizarea S.T.E.-urilor au fost de acord . cu noul produs. Aceeași tărăgănare . se manifestă și la omologarea prototipurilor sau a seriei zero. Totodată, este defectuoasă aprovizionarea cu materii prime și materiale, cu sub- ansamble tipizate, în vederea îndeplinirii la termen a prevederilor planului tehnic.
— Ce măsuri se impun pentru 

înlăturarea acestor deficiențe, 
pentru impulsionarea acțiunii 
de înnoire și modernizare a pro
ducției ?— Pe baza analizei de care am vorbit. biroul comitetului municipal de partid a trecut la sprijinirea mai stăruitoare a organizațiilor de partid, a conducerilor de întreprinderi, in scopul mobilizării tuturor resurselor pentru realizarea Ia termen a planului tehnic. Cu deosebire, ne-am concentrat atenția la întreprinderile „16 Februarie", „Metalul roșu" și „Sinterom". Măsurile politico-educative și cele de natură organizatorică, numeroase și cuprinzătoare, urmăresc. totodată, integrarea mai strînsă a cercetării și învățămintului superior ' cu producția, stimularea inițiativei de masă : „Fiecare cadru tehnic să rezolve, în afara obligațiilor de ser- Viciu, cel puțin o problemă din pla- • ;nul tehnic", a activității comisiilor

— Cunoaștem, de altfel, că nu 
au fost înlăturate încă unele 
neajunsuri cu care se confrun
tă întreprinderile în domeniul 

. realizării integrale a planului: 
tehnic. ,■■■■■■ ... ,...... ■' . • ' pe-probleni'e-dip^intreprtnderi.. pen»-— Dintr-o recentă analiză între- >tru îmbunătățirea continuă a, parametrilor tehnico-funcționăli ai pro-, duselor, reducerea consumurilor de materii prime, energie și combustibil, a importurilor, amplificarea exportului de utilaje și piese de schimb. Tn ce privește rezolvarea problemelor ce cad în competența organelor centrale, s-au făcut demersurile necesare pontru ca și acestea să acorde întregul lor sprijin la înfăptuirea sarcinilor planurilor tehnice ce revin întreprinderilor.

Convorbire consemnata de 
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

prinsă de către biroul comitetului municipal de partid, pe baza unor investigații făcute de colective ale consiliului municipal de control muncitoresc, completate cu cadre didactice de Ia institutul politehnic, în cele 12 unități constructoare de mașini asupra modului în care se

CONTRASTE
„Grădinile suspendate11 ale... întreprinderii

O știre recentă ne duce cu gîndul la... grădinile suspendate ale Semiramidei. una din minunile lumii antice. Gospodarii iscusiți de la întreprinderea mecanică din Timișoara au pornit, la începutul acestui cincinal. o amplă acțiune de recuperare. în folosul producției, a tuturor spatiilor industriale construite. Și s-a început cu reorganizarea depozitelor.

întinse pe sute și mii de mp în halele unității. Așa s-a născut ideea. valorificată o- perativ, de a organiza depozite pe verticală. Adică, piese și suban- samble. diverse materiale în loc să fie răs- pîndite ..la sol", sînț depozitate în rafturi special amenajate. Rezultatul 1 A fost redată producției o suprafață industrială de 5 000 mp. Pe aceste spatii au fost montate imediat noi linii teh

nologice în bună măsură realizate prin au- todotare. Iar în final, prin asemenea acțiuni gospodărești colectivul timișorean va realiza în plus fată de prevederile cincinalului o producție în valoare de 1 miliard lei. Un miliard concretizat în poduri rulante, stiyui- toare si alte utilaje de ridicat și transportat. Un miliard crescut din pasiunea și priceperea harnicilor gospodari de la I.M.T.

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

GREU SC DEPRIND UNII
CU BUNA ORGANIZARE..Pe baza Indicațiilor conducerii partidului, organele de specialitate au luat măsuri ca în campania de recoltare să se asigure o bună organizare a muncii, astfel incit porumbul, floarea-soarelui turi . să poată timp scurt și tre altele s-a cele mecanice concentrate pe o singură tarla și să înceapă recoltatul de la o margine, iar produsele să fie strînse, transportate și depozitate în întregime în aceeași zi, incit nimic să nu rămînă pe cîmp, în grămezi. în acest scop, toate agregatele de recoltare urmează să fie organizate în mod obligatoriu în formații de lucru de cîte 3—5 combine, cu numărul corespunzător 'de tractoare cu remorci, pentru a se asigura transportul produselor. Vor urma imediat formații organizate pentru str.ingerea, transportul și însilozarea cocenilor, asi- gurîndu-se astfel eliberarea terenurilor pentru a putea fi pregătite în vederea însămînțărilor. Prpcedîri- du-se astfel, în numeroase unități a- gricole din județul Ilfov s-a recoltat în timp scurt floarea-soarelui de pe aproape toate suprafețele, forțele fiind concentrate acum la porumbului. Am urmărit, multe unități, împreună Gheorghe Necula, directorul Trustului S.M.A. Ilfov, modul în care este organizată activitatea, cum lucrează echipele la recoltat.De la bun început trebuie arătat că în unele unități, agri.coLe nu se . aplică măsura stabilită ca la recol- ; țat mijloacele piecânice și forța de ' muncă să fie concentrate pe' anumite tarlale. în ziua de 3 Septembrie, membrii cooperativei agricole din Singureni, organizați în două echipe, au început recoltatul porumbului. pe o tarla de 40 ha, dar s-a strîris porumbul doar de pe cîteva hectare. Este explicabil de ce se obțin rezultate slabe : cooperatorii au lucrat împrăștiați, fiecare pe o por-: țiune mică de teren : pe la ora 12, o parte din cooperatori seră de mijloace de transport. Știuleții erau aruncați ' în grămezi pe jos. Președintele cooperativei trecuse pe acolo, dar a plecat mai departe după alte treburi prin comună. Șeful de fermă era pe tarlaua unde

și alte cul- fi strînse într-un fără pierderi. îri- hotărît ca mijloa- sau manuale să fie

culesul In mai cu tov.

termina-recoltat, dar nu aveau

Pe cîmp, ca și 
în pianul de lucru 
al comandamentului 

comunalse recolta floarea-soarelui. Pe Cris- tița Gheghe, primarul comunei, l-am întilnit In fața primăriei stînd de vorbă .cu o cetățeancă. Fiecare avea „cîte ceva" de rezolvat, dar principala problemă — buna organizare a muncii în cîmp — rămînea nerezolvată. Pe loc, tov. Gh. Necula, însoțitorul nostru, a indicat ca echipele să recolteze de la o margine de tarla, să se transporte îndată toți știuleții, să se elibereze terenul pentru ca în ziua următoare să intre tractoarele la arat. Se impune ca organele, de conducere din
La culesul porumbului 

în cîieva cooperative 
agricole din județul Ilfov

cooperativă și comună să treacă rios la muncă, să organizeze și conducă direct, concret, la cîmp tivitatea, cadrele de răspundere nu rămînă nepăsătoare față,
se- să ac- să de neajunsuri sau să treacă ca inspectorii pe cîmp.Tot în ziua de 3 septembrie au început recoltatul porumbului și cooperatorii din Daia. în acest scop au fost organizate 3 echipe cu cile 21 cooperatori. Munca a început bine. Echipele au pornit de la marginea tarlalei' și., în scurtă vreme, au cules' cantități- mari de porumb. Dar pe la ora 16, porumbul recoltat nu se transportase,' ci era împrăștiat prin coceni și buruieni. La capătul tarlalei se aflau 11 atelaje. Caii se hrăneau pe săturate cu porumb „să aibă putere cînd vor transporta porumbul" — spunea un cooperator. La o depărtare de cițiva kilometri se lucra la sfecla de • zahăr. Și acolo erau 11 atelaje care veniseră dimineața cu oamenii și așteptau pînă seara pentru a-i duce înapoi. Arn aflat că pentru transportul porumbului au fost închiriate de la S.M.A. două remorci. Cooperativa are și camioane cu care ar putea fi duși dimineața oamenii în cîmp și să se înapoieze încărcate cu sfeclă și apoi să

mai meargă seara o oră pentru a-i .lua și aduce în sat. Cine să se ocupe de această problemă? Nimeni din conducerea cooperativei nu era de față. Inginerul-șef era cu specialiști din alte unități agricole într-o comisie pentru a face a doua evaluare la porumb, vicepreședintele bătea la mașină un proces-verbal. în acest timp, porumbul stătea împrăștiat pe cimp, atelajele așteptau la capătul tarlalelor. Am vrut să aducem la cunoștința tovarășului Ilie. Enache, primarul comunei, cele constatate. A rămas foarte nedumerit că este invitat la primărie tocmai în ziua cînd pleacă în concediu. Și mai nedumerit a fost cînd a aflat de neajunsurile care există în organizarea muncii la cooperativa agricolă. Dacă primarul era în prima lui zi de concediu, ce făcea locțiitorul său ? Era cu servieta la subsuoară, așteptînd să plece cu trenul.Din cîmp, produsele trebuie să ajungă repede la bazele de recepție. La baza din Giurgiu, lucrările de recep- ționare și preluare se desfășoară foarte încet. In ziua de 2 septembrie, două remorci încărcate cu floarea-soarelui, venind de la’ cooperativa agricolă Uzum, au stat ore în șir. Din cooperativă au plecat la ora 10,30 și s-au reîntors la ora 19. Pe la ora 17, la baza de recepție Giurgiu, două remorci sosite la ora 7 dimineața nu fuseseră încă descărcate de floarea-soarelui. Deci, o zi-lumi- nă în transport pentru un drum de o oră. Șeful bazei a încercat să explice că lucrurile nu stau așa. dar pus în fața faptelor a început să a- ducă fel de fel de justificări.Sint fapte care arată că măsurile luate pentru buna organizare a recoltatului nu sînt aplicate peste tot cu răspundere. Organele de partid și de stat trebuie să acționeze neîntârziat pentru ca peste tot să’ se muncească organizat, astfel îneît recolta să’ ajungă în timp scurt în bazele de recepție sau în magaziile proprii unităților agricole. Este necesar organele județene să întărească rios controlul asupra modului care se aplică măsurile stabilite, mai ales acolo unde sînt oameni, chiar de răspundere*  care se deprind greu cu buna organizare.

IN UNITĂTI AGRICOLE 
DIN ARGEȘ

alecasein
Florea CEAUSESCU

„Veniți,Ierî, 5 septembrie 1975, pe șantierul Fabricii de ulei comestibil Buzău e posibil să fi avut loc următorul dialog între FI. Drăgoi, directorul u- nității, și Liviu Mo- șoiu, șeful șantierului T.C.I. București :— Știi în ce dată ne aflăm azi ? — zice primul.— Cum să nu știu: 5 septembrie și e vineri. zi frumoasă. '— Și altceva ?— Altceva ce ?— Nu-ți mai spune data de 5 septembrie că azi trebuiau începute probele tehnologice ?— Exact 1 Știam a- cest lucru și. de a- ceea, în ce ne privește vom recupera cît mal iute restantele. Dar bine că veni
Iată „suferințele" linei instalații de ambalat brînzeturi sub ’ vid, supusă unor tratamente de... indiferență. în urmă cu cîțiva ani s-a adus din Import, contra sumei de 304 000 lei valută, sus-numita instalație. Strălucitoare și frumoasă cum era la început, odată cu venirea în țară s-au anunțat mai multi pre- tendenți. Pină la ur

mă a avut cîștig de

dar nu cu minavorba de restanțe. Cred că n-ați uitat că trebuie să ne asigurați 8 șnecuri. 9 motoare și reductoare, 5 prăiitoare de semințe — fără de care nu putem continua montajul ?Și Ia cele spuse de constructor, beneficiarul întreprinderii se gîndi mult. într-un tîrziu răspunse :— Noi n-<im uitat, dar ce ne facem că tocmai furnizorul u- nei părți din aceste utilaje — „Tehnofrig" din Cluj-Napoca — se pare că a uitat de tot de obligațiile asumate. Altfel nu-mi explic de ce la această dată nici măcar nu sint puse în lucru cele 5 prăiitoare.Și. așa mai depar-
Nici o brînză...cauză întreprinderea de industrializare a laptelui Ilfov. Dar după numai un an de funcționare (la o capacitate foarte redusă) unitatea ilfovea- nă o cedează combinatului de industrie alimentară Sibiu. Aici, după ce abia a fost montată, a și fost transferată la o întreprindere de industrie locală tot din Sibiu, unde a rămas abandonată, nefolosită. Nu-

goală!“te. ar trebui să ascultăm ce spun și pro- iectanții, care au în- tirziat predarea proiectelor. ce spune și' Centrala uleiului, ce spune titularul investiției. Dar ne oprim aici. invitîndu-i pe toți la fata locului, la Buzău, pentru a soluționa acum tot ceea ce condiționează recuperarea restanțelor. Ar trebui să-i invităm și pe furnizorii de utilaje de la „Tehnofrig" Cluj- Napoca. dar îi mai lăsăm să execute în- tîi cele 5 prăjitoare și să vină odată cu ele. De fapt, invitația pentru toți cei în culpă ar trebui să fie formulată așa : „Veniti, dar nu cu mina goală !“. (M. Bâzu).
mai amortismentele plătite pe timpul cît mașina a stat nefolosită se ridică la 730 00(1 lei. în plus, in timpul peregrinărilor de la o întreprindere la alta au dispărut o serie de piese.Din lipsa de răspundere nu i,ese nici o... brînză. Asta se știe. Mai trebuie a- flat cine plătește. Așteptăm. (S. Viorel).

Harnicul colectiv de muncă de la Combinatul de articole tehnice din cauciuc din Pitești realizează produse de calitate, cu multiple întrebuințări. Astfel, foarte solicitate de către minerii din Rovinari și Rogojelu,.precum ', și de șiderurgișții din Hunedoara și Reșița sint benzile transportoare cu cord de oțel. Ele sint ușor manevrabile: și rezistente, contribuind la creșterea productivității muncii și la ușurarea e- fortului fizic. în industria petrolieră și în agricultură dau bune rezultate furtunurile din cauciuc de. diferite mărimi, necesare la absorbție, pompare și refulare, iar in industria construcțiilor de autoturisme sint tot mai solicitate garniturile presate și gumate de diferite profile, covorașele din cauciuc. /Amatorilor de sport nautic, combinatul le pune la dispoziție, prin intermediu]

comerțului, bărci pneumatice din cauciuc, de 1—2—5 persoane, cu vîsle și motorașe. Muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici acordă atenție sporită perfecționării tehnologiilor de fabricație. Au fost mult îmbunătățite, de exemplu, tehnologiile la garniturile cu armături metalice și s-a extins procesul de gumare a unor țesături pentru articolele confecționate. A căpătat extindere un procedeu nou de fabricare a pînzelor din poliamide, care se folosesc Ia prelate de diferite mărimi pentru. acoperirea de utilaje și mijloace de transport. Combinatul de articole tehnice din cauciuc de la Pitești urmează să mai realizeze, pină la finele anului, pe baza solicitărilor beneficiarilor interni și externi, noi repere care se vor adăuga celor 19 000 repere cite se realizează în prezent.

în județul Argeș trebuie strînsă recolta de porumb de pe 36 689 ha, floarea-soarelui de pe 3 811 ha etc. De asemenea, trebuie culese fructele din cele 20 660 ha livezi și • strugurii din viile care ocupă 1 794 ha. în aceste zile, forțele sînt concentrate la recoltarea porumbului de pe 25 600 ha care urmează să se însămînțeze cu griu. La indicația biroului Comitetului județean de' partid Argeș, comandamentul județean. comandamentele comunale au trecut la acțiuni concrete pentru atragerea la lucrările de sezon a tuturor locuitorilor satelor.în toate comunele în care organizațiile de partid au acționat ferm lucrările se desfășoară din plin. în comuna Buzoiești sînt 3 cooperative agricole și 3 ferme agricole de stat, în planul de muncă al comandamentului pe care ni-l înfățișează primarul comunei, tov. Valeriu Mihai, sint prevăzute lucrările ce se execută. mijloacele ce vor fi folosite și termenele cînd ele trebuie să fie încheiate. Porumbul de pe cele 2 800 ha, de exemplu, are ca termen de recoltare 15 septembrie. La griu, care se va însămința pe o suprafață de 2 500 ha, s-a prevăzut ca viteza zilnică pe tractor să fie de 4 hectare la arat și 10—15 ha la semănat. Forța de muncă se din 4 500 brațe, cooperatori, precum și drele didactice, angajații consiliului popular și ai cooperativei de cdpspm, cadrele de conducere clin comună și soțiile acestora. S-a calculat concret ca fiecare om să recolteze manual un hectar cu porumb în termen de 6 zile. Lucrarea se va efectua în cadrul celor 35 de echipe mixte ale cooperativelor agricole. Prin decizia consiliului popular s-a stabilit ca programul de lucru să înceapă la ora 6 și să se încheie la ora 20, cu pauze de masă însumind 90—120 de minute. „La noi, ne spune Dumitru Marinescu, inginerul-șef al cooperativei din Io- nești, se află zilnic la muncă în jur de 360 cooperatori constituiți în echipe mjxte. Dintre aceștia 50 sînt în grădină, unde recoltează legume. Aci se află și contabilii unității, ur- mind ca lucrările de birou să le facă seara. Alți oameni string paie, adună capitulele de floarea-soarelui ce rămîn în urma combinelor.Comandamentul comunal din Negrești a stabilit ca în cursul zilei de 3 septembrie două formații de lucru să recolteze prune pentru export și cartofi. Una din ele îl are în frunte pe președintele cooperativei, tov. Nistor Dinu, și a recoltat aproape 1 vagon de prune din plantația de 80 hectare. Cealaltă formație, condusă de primarul comunei, T. Vulpescu, a scos și transportat cartofii. în comuna Leordeni, cooperatorii, mecanizatorii și angajații comunei muncesc cu hărnicie la strînsul legumelor și fructelor. Munca lor însă a fost și este stingherită de către centrul de legume și fructe. „Ce folos că oamenii muncesc de dimineața și pină seara, iar legumele și fructele adunate cu trudă nu sînt preluate la timp de achizitorii C.L.F. Topoloveni — ne spune tov. Valeria Stănescu, președinta consiliului popular. Achizitorul M. Cîrstoiu de la centrul de aici n-a fost pregătit să primească produsele. Ba, dimpotrivă, ne-a făcut greutăți, zile in șir, cu prunele, pe care le-am plimbat in căruțe de colo colo și marfa s-a deteriorat".

în compune majoritate elevii, ' ca-

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)cum și fire artificiale și sintetice urzite. Dacă bobinarea și, respectiv, urzirea s-ar realiza in țară, prețul de import al materiilor prime ar fi mai mic. Este vorba în aceste situații de o abordare comodă a deciziei de import, fără o evaluare în spirit economic a celei mai avantajoase șl eficiente variante de import. Lipsește acea cîntărire judicioasă, acel ochi de bun gospodar care să judece și să hotărască — nu în funcție numai de o situație imediată, ci într-un context mai larg, în perspectiva unui efect economic maxim — ce importăm, ce anume materiale, cu ce grad de prelucrare.Aducem în discuție și un alt aspect legat de gospodărirea fondurilor valutare. în momentul de fată, o serie de materiale aduse din import stau nefolosite, fie din cauză că produsele pentru care s-au solicitat nu erau omologate, au fost transferate la alte unități sau nu s-au mai fabricat, fie pentru că au fost supraevaluate necesitățile reale Ne vom referi, concret, la două exemple. în anul 1973. întreprinderea „Vulcan" din Capitală, fără a face cît de cît un calcul asupra necesităților reale, a importat o mare cantitate de țeavă inox cu singura justificare că aceas
tă țeavă a lipsit întotdeauna. Dar,

odată adus, acest material nu s-a mai consumat pentru că. fabricarea produselor la care era utilizat a fost transferată la alte unități. Normal ar fi fost ca aceste materiale să fie trimise imediat noului consumator, dar lucrurile nu s-au petrecut așa. Și, culmea, în timp ce la „Vul
omisiuni inadmisibile, bani cheltuiti fără rost care înseamnă o povară pentru balanța financiar-valutară a țării 1 Cazurile prezentate relevă cit de imperioasă este analizarea cu maximă seriozitate și răspundere a fiecărui import. Se cuvine să relevăm de asemenea că astfel de situa

piețele externe. Și la acestea se a- daugă cheltuielile de transport, de depozitare și întreținere.Consecințele financiar-valutare ale unor importuri de materii prime insuficient gîndite, nerealist evaluate se răsfring nemijlocit asupra balanței de plăți externe, care este treptat supra
Gospodărirea fondurilor valutare

can" țeava inox stă în stoc. „Metal- importexport" aduce din străinătate pentru întreprinderea mecanică de utilaj chimic din București o nouă cantitate din același sortiment de țeavă. Un alt exemplu : la întreprinderea de prelucrare a aluminiului din Slatina se află în stoc o cantitate de hîrtie ceramică adusă din import care îi asigură necesitățile de consum pe circa 15 ani. Cauza acestui import total ilogic ? Institutul de proiectări tehnologice pentru laminoare București nu a observat o eroare de calcul în tehnologie si a indicat un consum specific de 10 ori mai mare. Greșeli.

ții în care s-a manifestat lipsă de prevedere și realism în cunoașterea stocurilor existente in tară sau a posibilităților de producție se datoresc. Intr-o bună măsură, și concepției greșite a unor cadre de conducere din întreprinderi, centrale și ministere de a considera că, dacă sint aprobate fondurile valutare, acestea trebuie neapărat cheltuite. Este bine ca acei care solicită, și aprobă asemenea importuri. fie ei din Întreprinderi, din centrale sau din ministere, să știe că imobilizînd fondurile valutare în importuri care nu sînt necesare, pierderile de valută sînt cel puțin egale cu dobinda ce se percepe la credite pe

solicitată de o serie de plăti ce puteau fi evitate. Este un lucru care trebuie bine înțeles de toti cei care obișnuiesc să trateze un import numai din punct de vedere fizic, cantitativ și nu prin prisma efortului bănesc, valutar. De aceea, ar fi util ca. în sistemul de planificare și derulare a importurilor și exporturilor, sarcinile unităților economice să fie legate într-o măsură mai mare și de modul în care se realizează încasările și plățile în valută, în vederea asigurării unui echilibru în acest domeniu.Neajunsurile Ia care ne-am referit pot și trebuie să fie neîntârziat inia-

O O 0 0 E3 O H
furate. Căile au fost clar formulata în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara din 21—22 iulie a.c. : „Să importăm numai ceea ce este strict necesar, făcînd o economie severă în consumarea produselor importate și găsind mijloacele corespunzătoare de Diată pentru a menține 
o balanță echilibrată. Trebuie să găsim înlocuitori, să acționăm în direcția asimilării de noi produse... Nu vom mai accepta nici un import pentru ceea ce se poate produce în tară"! îmbunătățirea în continuare a activității de import, realizarea cu maximă exigentă a sarcinilor trasate de recenta plenară impun ca organele și organizațiile de partid din întreprinderi, centrale și ministere să desfășoare o muncă politică susținută în rîndul cadrelor de conducere, al specialiștilor. al tuturor lucrătorilor pentru mobilizarea acestora la identificarea de noi resurse de reducere a volumului si de economisire a materialelor din import, pentru întărirea ordinii și răspunderii în domeniul importului de materii prime si materiale, pornindu-se totdeauna de Ia necesitățile stricte ale producției, ale economiei naționale, de la analiza profundă a condițiilor de a se produce in tară tot ceea ce este posibil.

Viorel SALAGEAN 
Corneliu CÂRLAN
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PRACTICA STUDENȚILOR

din prima zi de cursori

să încalea acestor împreună cu am reușit studenților

„Examenul11 ce se cere pregătit

S-au încheiat ultimele zile de praotică studențească. La capătul celor două luni de "prezentă a studenților în amfiteatrele producției, cifre, fapte, aprecieri se orînduiesc sub puterea unor concluzii elocvente pentru concepția și exigențele specifice astăzi învățământului superior. Și nu ne îndoim că, în fiecare caz în parte, organizatorii vor ști, pe temeiul unor profunde analize, să extragă și să utilizeze întregul fond de învățăminte ce se desprind din conținutul și desfășurarea practicii.Observațiile anchetei noastre, culese pe parcursul ambelor serii ale practicii de vară, au un numitor comun ; ilustrează cum „cheia" fiecărui succes sau... insucces rezidă adesea în modul în care sînt concepute și în timpul cînd sînt încheiate convențiile de practică. Iar prima probă ne-o oferă Brașovul. Și în acest an, Universitatea din Brașov a reușit să angajeze nemijlocit în producție cea mai mare parte din studenți. Beneficiind astfel de mașini și utilaje pe care le-au putut folosi lucrînd în fluxul producției, pe parcursul a două sau chiar trei schimburi, aportul economic al studenților, ca și achizițiile pe linia instruirii practice au fost considerabile. Secretul ? înainte, cu mult înaintea practicii de vară a studenților, la Universitate și în întreprinderi, între care există permanente legături de colaborare, se întreprind analize amănunțite pe baza cărora se stabilesc obiectivele producției curente, necesarul de cadre etc. în acest context se elaborează programe concrete de practică pentru stu- denți și de concediu de odihnă pentru muncitori. Ciștigă deci întreprinderea, cîștigă muncitorii și studenții, ciștigă de asemenea procesul de învățământ în ansamblul său, deoarece cu fiecare asemenea practică programele de învățămînt do- bîndesc un conținut și mai bogat, adecvat specialităților și anilor de studiu.
SONDORII
(Urmare din pag. I)ment și barită necesară în foraje, magazii, stație de compre- soare etc.Pe fondul acestor pregătiri multilaterale, in iunie, sondorii au ieșit pentru prima dată pe mare. Nici Ion Năstase, nici Va- sile Oană, nici Gheorghe Smă- răndoiu și nici măcar Teofil Văduva, primul dobrogean care se alăturase echipei adunate din toată tara, devenind întîiul sondor localnic — nu ieșiseră vreodată pe mare.Apa era calmă, cerul senin, totul părea o croazieră. La 130 de kilometți în larg, nava și-a stopat mașinile și au începui manevrele de'stabilire a punctului fix unde, trebuia ancorată, conform datelor prevăzute de geologi pe hartă. O zi și o noapte au durat aceste manevre. își amintește comandantul Mircea Nicolau, încercat „lup de mare", dar care de data aceasta trebuia să interpreteze nu numai obișnuitele lui hărți maritime, ci și hărțile geologice pe baza cărora era condus de la țărm de 2 stații de radio ale căror unde parabolice trebuiau să se încrucișeze exact în punctul in care urma să a- costeze nava. Cind operația a fost încheiată, 6 ancore aruncate în mare (mai multe decit la cele mai mari nave obișnuite), cind trebuia să înceapă primul foraj de obținere a probelor de sol din fundul mării, s-a stîrnit furtuna. Apele s-au încrețit, valurile au devenit zimbrii care izbeau bordajul și sondorii au aflat pentru prima oară ce înseamnă răul de mare. Istoviți, au descoperit apoi că parîmele ancorelor se transformaseră intr-un groaznic păienjeniș care împresurase nava. Dar iscusiții marinari ai echipajului nu s-au speriat deloc, tăindu-I pur și simplu cu foarfecă. După prima încercare nereușită. „Mangalia" s-a întors la țărm. Mulți dintre sondori recunosc acum zimbind că își puseseră în gîrid să nu se mai întoarcă a doua oară pe mare. Dar la cîteva zile s-au reîntors mai hotărîți ca oricînd, furioși ei înșiși pe întinderile de apă. Spre marea lor surprindere și îmbărbătare chiar, operațiunile de stabilire a coordonatelor, căutate prin manevre atît de anevoioase, au durat de data aceasta cu mult mai puțin și au fost atit de precise incit au aruncat ancorele exact peste cele pe care le lăsaseră în mare la prima încercare, reușind să le recupereze. Din fundul navei, sondorii au coborît prăjinile și au început forajul.La 23 iulie se încheia operația de luare a probelor de sol de pe primul loc unde vor fi instalate uriașele picioare de 120 de metri lungime ale platformei petroliere.La 27 iulie — cu 4 zile înainte, de termen — se încheia aceeași operație de la cel de-al doilea loc stabilit de geologi pentru foraj. Sondorii se bucurau de prima lor performanță, în timp ce inginerul Liviu Cristescu și dr. ing. Ștefan Stan, aflați alături de ei, pipăiau intre degete pămînt și rocă aduse de la 30 de metri din adincul solului marin, din locul unde marea măsoară 90 de metri adîncime și 130 km depărtare de țărm. în locurile acelea vor scormoni adincurile solului pînă la adîncimea de 6 000 de metri. Pentru că. între timp, alături de zestrea pregătită pentru ei de navăliștii de la Galați — platforma de foraj marin — vestiții constructori de la „1 Mai“-Ploiești au terminat și au început probele ultimei lor creații, sonda specială pentru foraje marine, acționată cu curent continuu generat de motoare Diesel electrice.Iată de ce, după impresiile de noutate, de curiozitate, după răul de mare și după îndîrjirea care i-a urmat, sondorii sînt cuprinși acum de un alt sentiment : nerăbdarea. Marea nerăbdare a sondorilor Dobrogei.

normal al con- între-„Repu- locului efectuării Personal,

O experiență similară ne este relatată de prof. univ. dr. ing. Aron Popa, rectorul Institutului de mine din Petroșani : „Pe pregătiri prealabile, Ministerul Minelor, conferim practicii abataje un caracter diferențiat, astfel îneît, la sfîrșitul perioadei, prin susținerea unui examen, studenții să poată obține si o calificare conform actualului normativ, în felul acesta, practica anului următor va putea atinge un grad sporit de complexitate și, la absolvire, fiecare student va cunoaște pe viu întregul ciclu de producție".Din păcate însă, situații de acest gen nu au dobîndit un • caracter general. Și în- acest an, ca și în cei anteriori, s-au putut vedea cazuri cind convențiile de practică și, drept urmare, obiectivele incluse în ele au fost concepute în mod formal și, drept consecință, lipsite de finalitate, uneori producînd chiar perturbații. Iată de pildă „Convenția pentru practica studenților", purtînd sigiliul Academiei de studij economice și numărul de înregistrare 9661. Cu acest document oficial, ar fi fost ca un reprezentant ducerii A.S.E. să meargă la prindere, respectiv la uzina blica", spre a analiza Ia fata obiectivele și condițiile practicii studențești. Personal, nimeni nu s-a ocupat de această problemă. La „Republica" însă s-au cheltuit timp și eforturi pentru ca studenții să fie primiți cit mai bine. „Pînă la urmă însă, toate străduințele noastre au fost zadarnice — ne spunea tovarășul' Paul Soare, șeful sectorului de învățământ, n-au mai venit la practică cel puțin nu ni s-a dat un •spre a putea să repartizăm locurile de muncă îndelung te", ter identic si, se-njțelege, urmări dereglatoare le-a convenția 15 376 dintre Institutul politehnic din Timișoara și „Automatica" bucureșteană, ca să nu mai vorbim de „practica" frecventelor modificări operate în lista cu numărul studenților practicant)., uneori cu numai cîteva zile înaintea perioadei de practică (uzinele „Republica", „23 August" ș.a.), urmate, bineînțeles, de „reactua’izări" in planul pregătirilor, sinonime adesea improvizației.Și totuși nu acestea sînt aspectele cu urmări dintre cele mai negative pe planul instructiv-educativ, ca și sub aspect financiar, ci acelea referitoare la convențiile definitivate si aplicate într-un spațiu al producției insuficient investigat in prealabil. La întreprinderea „Pol’color". de pildă, convențiile de practică au fost definitivate încă din luna martie, tabelele cu numărul studenților — res- . pectate cu strictețe,- așijderea orarul îndrumătorilor ș.a.m.d. în programul de practică al celor 12 studenți, anul I. facultatea de inginerie chimică din București, s-a prevăzut ca ei să lucreze' în atelierul de mecanică și, : intr-adevăr, de cum au venit în în- - treprindere, au fost conduși spre locurile de practică de multă vreme

Studenții si nici telefon altora .. pregăti- Cazul nu e singular. Un carac- aceleași produs

ROMÂNIA-FILM prezintă

LUNA TICUL
O producție a studiourilor lituaniene. Cu : Darius 

Bratkayskas, E. Tunkiavicius. Regia : Arunas Jebriunas
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libertate și demnitate, o imagine prefigurînd schimbările viitoare ale societății".Nu pot deveni bunuri ale întregului popor decît creațiile valoroase. Publicul de astăzi, format din oameni de cele mai diferite profesii, cu niveluri diferite de pregătire artistică, știe să distingă valoarea de non- valoare. „Cu atît mai mult — adaugă Irina Odăgescu-Țuțuianu — arta trebuie să aducă o contribuție cit mai activă la formarea și ,e- ducarea acestui public nou, să răspundă cerințelor specifice epocii în care trăim, necesităților istorico-so- ciale, precum și necesităților spirituale ale omului. Numai în funcție de satisfacerea lor la un înalt pivei calitativ, arta își confirmă valoarea. Găsesq această idee de mare importanței pentru arta muzicală românească și tocmai de aceea noi, tinerii compozitori, sîntem conștienți de faptul că avem datoria să creăm o muzică nouă, originală, convingătoare. După părerea mea, nu este de primă importanță ce mijloace de expresie folosești, ci convingerea, forța de/ dăruire cu care 4e exprimi, fondul profund uman pe care vrei să-l dezvălui. Compozițiile noastre trebuie să aibă capacitatea de a e- moționa, de a transmite înalte idealuri, de a stabili, printr-un limbaj accesibil, o comunicare directă cu publicul. A ignora necesitatea comunicării înseamnă a condamna creația la sterilitate — este un risc pe care unii compozitori și l-au a- sumat în lucrări care s-au pierdut în anonimat. Pentru noi este important să oferim publicului creații care să exprime structura psihică a poporului român. Noutatea formei trebuie să derive, așadar. în mod o-
în cinstea celui de-al X-lea Congres al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., Comitetul județean U.T.C. Vaslui organizează în . această perioadă, sub genericul „Tiperețe, cîntec. joc", lațease de cultură, cămine culturale, cluburi, estrade amenajate în aer liber, ample manifestări

La Berlin s-au întilnit într-un meci internațional amical de fotbal selecționatele de tineret ale R. D. Germane și U.R.S.S. Partida s-a încheiat la egalitate ; 2—2 (1—0).
★într-un meci amical de fotbal disputat la Sofia, reprezentativa de tineret a Bulgariei a întrecut cu scorul de 5—0 (3—0) selecționata similară a Poloniei.

BASCHET : întrecerile 
internaționale ieroviareCampionatul internațional feroviar rezervat echipelor masculine de baschet a continuat la Wroclaw cu disputarea partidelor din etapa a doua.Iată rezultatele înregistrate : Polonia — Franța 136—69 (70—22) ;Spania — Belgia 81—48 (47—19) ;Ungaria — România 79—75 (39—36) ; U.R.S.S. — Cehoslovacia 92—84 (52—38) ; Bulgaria — Iugoslavia 102—61 (70—22) ; Portugalia — R. F. Germania 83—55 (48—28).

★La Galați au început ieri întrecerile celei de-a 27-a ediții a Campionatului republican feminin de baschet.Iată primele rezultate înregistrate : Politehnica București — C.S.U. Galați 67—60 ; Universitatea Timișoara — Progresul București 81—65 ; Rapid— Sănătatea Ploiești 92—73 ; I.E.F.S.— C.S.U. Tg. Mureș 82—34 ; Olimpia— Constructorul București — Crișul Oradea 79—65 : Universitatea Cluj- Napoca — Voința București 85—64.

FOTBAL: Meciurile etapei a V-a ÎN CÎTEVA RÎNDURI TENIS: Forest Hills

AZI, STEAUA —F. C. ARGEȘCampionatul diviziei A continuă cu meciurile etapei a V-a. Astăzi, sîmbătă, pe stadionul bucureștean ț,Steaua", de la ora 16, va avea loc o interesantă partidă între Steaua (4 puncte, locul 11 în clasament) și F.C. Argeș (5 puncte, locul 3).Duminică, de asemenea de la ora 16, sint programate jocurile : Uni-
RUGBI:

Campionatul divizionarelor A începe mîineAceastă a 59-a ediție a celei mai importante competiții interne debutează sub impresia plăcută a turneului întreprins recent în Noua Zeelandă de către echipa noastră reprezentativă. Cum se știe, fruntașii rugbiului românesc s-au comportat bine în fața rugbiștilor neozeelandezi. obținind pe terenurile acestora, la capătul unor meciuri a- preciate pentru nivelul lor tehnico- tactic. rezultate onorabile. Reîntorși de cîteva zile din turneu. compo- nenții lotului național. împreună cu colegii lor de club sînt gata să ia startul într-un nou campionat. Cinci din meciurile primei etape se dispută duminică, astfel : Grivița roșie București — Agronomia CIuj-Napoca (de la ora 10, în Parcul Copilului). Universitatea Timișoara — Vulcan București, C.S.M. Sibiu — Farul Constanța, Rulmentul Birlad —

seria a Il-a din anii II București) secția 403

planificate pentru așa ceva, însă... „Sincer să fiu — ne mărturisea Ionel Huluban, maistru în atelierul mecanic — studenții repartizați aici fac mai mult... teorie decît practică ; lucrările noastre, în serie mică sau unicate, nu le îngăduie să lucreze nemijlocit și atunci se mulțumesc să asiste". „într-adevăr, zilele sînt aici monotone — ne spunea la rîndu-i, după prima decadă a practicii, studenta Emilia Cristian, grupa 1115 B. Venim, privim cum se lucrează, mai facem cite o schiță, notăm ceva în caietul de practică și... cam atît". în schimb, la numai cîteva sute de metri de locul acestor „evenimente", se află întreprinderea de medicamente, unde 47 de studenți, tot de la Politehnica bucureșteană, au efectuat aceeași practică mecanică. Cu deosebirea că aici au lucrat ca angajați toți cei ce au dorit acest lucru și că — așa cum ne încredința tovarășa Elena Dumitrescu, șefa serviciului de personal — „existau toate condițiile să poată fi angajați un număr si mai mare dfe studenți în atelierele cu profil mecanic". De unde întrebarea ; studiindu-se mai temeinic și în prealabil toate aceste posibilități, nu s-ar fi putut evita'practica formală de la „Policolor", suplimentîndu-se, în schimb, numărul studenților de la. întreprinderea de medicamente ?Iată și un alt caz. La întreprinderea „Electronica" în practică, 26 studenți III (Politehnica din lucrat nemijlocit în microproductie amenajată special pentru studenți. „Noi montăm televizoarele pînă la faza de reglaj — ne spunea Cătălin Buzgan, student în anul al III-lea, facultatea de e- lectronică. Am putea da zilnic o producție dublă față de cea planificată ; din păcate însă, nu ni se dau piese suficiente. Așa se face că azi norma zilnică am reușit s-o îndeplinim în numai două ore, după care, cum vedeți..."Nicicînd nu sînt mai utile asemenea rememorări ca ACUM. în perioada premergătoare sau imediat următoare deschiderii unui nou an universitar. Experiența arată că de modul în care ACUM conducerile de institute și facultăți introduc între preocupările lor permanente pregătirea practicii studenților, activitatea a- cestora în fluxul producției va întruni noi valențe, atît economice, cit și instructiv-educative. , Desigur, transpunerea în viată a acestei relații solicită intervenții operative și eficace din partea organizațiilor de partid din facultăți, o susținută și amplă preocupare din partea asociațiilor studenților comuniști, delimitarea clară a obiectivelor și realizarea lor operativă de către consiliile și senatele universitare. Spunînd a- cestea, n-am făcut decît să configurăm aria muncii universitare, în ansamblul căreia instruirea practică a studenților se cade să ocupe un loc central. Practica studenților este un examen care se cere pregătit din prima zi de cursuri 1
Mihai IORDĂNESCU
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versitatea Craiova (5 p.) — Olimpia (5 p.) ; U.T.A. (2 p.) — Rapid (4 p.) ; Dinamo (2 p.) — Jiul (3 p.) ; F.C.M. Reșița (4 p.) — F.C. Constanța (4 p.) ; C.F.R. (5 p.) — A.S.A. (5 p.) ; Politehnica Iași (4 p.) — „U“ (4 p.) ; Politehnica Timișoara (1 p.) — Sportul studențesc (5 p.) ; F.C. Bihor (5 p.) — S.C. Bacău (5 p.).

Palas T.C.I. Constanta. Minerul Gura Humorului — Sportul studențesc. Celelalte trei — în care sint angajați majoritatea componentilor lotului reprezentativ — au fost aminate pentru miercuri. 10 septembrie. Este vorba de partidele Dinamo — Politehnica Iași. Gloria — Steaua și Știința Petroșani — Olimpia-Con- structorul.în turneul internațional de rugbi de la Leningrad, selecționata secundă a U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 29—12 (17—12) formația Cehoslovaciei.După trei etape. în clasamentul competiției conduce selecționata secundă a U.R.S.S. cu 5 puncte, urmată de echipa de tineret a României — 4 puncte. Polonia — 4 puncte. U.R.S.S. — 1 punct și Cehoslovacia — zero puncte.

în aceste zile, sala Dalles din Capitalâ găzduiește cel de-al X-lea Salon internațional de artâ fotografică Foto : E. Dichiseanu
O profesiune de credință

a tinerilor compozitori
„Să transpunem înaltele convingeri

patriotice în limbajul muzicii"Prin talentelor, rilor tice. jează opere tă _ umanistă, prin L_, idei și nobile sentimente,
conjugarea forței tuturor prin varietatea stilu- și a manierelor componis- tinerii creatori își anga- eforturile spre făurirea unor care prin înalta lor ținu- prin bogatele lor ... L____ inspiratedin munca și viața oamenilor, din transformările calitative și cantitative care se produc neîncetat în mersul înainte al societății, să îmbogățească patrimoniul culturii noastre autohtone, să contribuie la impunerea artei românești în circuitul valorilor internaționale.Aceasta este misiunea lor artistică : crearea unor lucrări cu un bogat conținut educativ, cu un puternic caracter militant, cu o înaltă valoare estetică, a unor lucrări care să reflecte prezentul cu realizările lui, care să cultive tradițiile revoluționare patriotice ale poporului nostru. Sînt fundamentale pentru creatori cuvintele rostite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XI-lea Congres : „Scriitorii, pictorii, compozitorii, toți slujitorii artei și literaturii nu-și vor precupeți munca, talentul pentru a crea noi opere de valoare pătrunse de umanism revoluționar, de un robust umanism social care să redea în forme cit mai variate preocupările, frămîntările, dorințele și aspirațiile poporului nostru".Creația muzicală românească inspirată din larga sferă tematică contemporană s-a afirmat prin numeroase lucrări de o remarcabilă calitate. „După părerea mea — spune compozitorul Grigore Nica, ar trebui să cităm în acest sens cantatele „Se construiește lumea noastră" de George Draga, „Românie, țară de vis" de Vasile Spătărelu, nocturna simfonică „Lumini la Boldești" de Ștefan Zorzor, „Trepte ale istoriei" de "Mihai Moldovan. Sînt numai cîteva din acele opusuri care dovedesc talentul tinerilor noștri compozitori".Fără îndoială însă că singur talentul nu este niciodată suficient pentru a fi scoase la iveală opere cu un larg ecou social. Numai artistul profund implicat în realitățile vremii sale, chemat a contribui la afirmarea celei mai înaintate concepții despre lume și viață, poate face la rîndul lui ca „arta să-i ajute pe oameni să privească înainte". „în acest sens, afirma Liviu Glodeanu, Programul partidului ne-a oferit și nouă, compozitorilor, un prilej da meditație asupra valorilor create cu decenii în urmă, asupra direcțiilor principale ale artei românești în anii ce urmează. S-au scris în acești ani lucrări de valoare, lucrări care s-au ■ impus în tezaurul culturii naționale,
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HANDBALTIMIȘOARA (Corespondentul „Scîn- teii", Cezar Ioana). — Ieri, în etapa a IlI-a — ultima, a turneului de sală ;de la Timișoara, din cadrul campionatului național de handbal masculin, s-au înregistrat următoarele rezultate : Universitatea Cluj-Napoca — Știința Bacău 16—13 ; Dinamo Brașov — A.S.A. Tîrgu-Mureș 33—17 ; Steaua — Rafinăria Teleajen 29—14 ; Dinamo București — C.S.U. Galați 22—19; Politehnica Timișoara — Universitatea București 19—17 ; Minaur Baia Mare — C.S.M. Borzești 20—20.Recapitulînd rezultatele celor 3 zile de întreceri trebuie menționată forma deosebită manifestată de compo- nenții echipei campioane Steaua, care nu numai că a obținut punctajul maxim (6 puncte), dar au entuziasmat prin maniera modernă și spectaculoasă a jocului prestat. Reușit ca organizare, turneul de la Timișoara a marcat insă minusuri privind pregătirea tehnico-tactică. a majorității formațiilor, ceea ce trebuie să constituie un punct principal pe agenda de lucru a conducerilor tehnice. Următorul turneu de sală va fi găzduit de municipiul Bacău, cu începere din 15 septembrie.
FOTBALîn ,,16-mile" de finală ale „Cupei Iugoslaviei", echipa Steaua Roșie Belgrad (viitoarea adversară a formației Universitatea Craiova in „Cupa U.EtF.A.") a invins, pe teren propriu, cu scorul de 3—1 (1—0) formația Rijeka. 

i

universale, creații în măsură să constituie acele elemente prin intermediul cărora să se promoveze schimbul larg de valori spirituale cu toate popoarele lumii. Se pot aminti opera „Galileo Galilei" de Corneliu Cezar sau „Vitraliile" lui Mihai Moldovan, cîteva din opusurile semnate de tineri compozitori, mărturie a a- firmării în forme specifice a unui crez politic, filozofic și patriotic. Aș completa această afirmație cu o altă idee care mi se pare absolut indispensabilă : nu acționînd pe cărări înguste, fie ele și bine bătătorite, ci privind spre largi orizonturi de cultură, abordînd în toate genurile lucrări de profundă angajare a conștiinței artistice, din culmile realizărilor de pînă acum, vom putea da o imagine Înflăcărată a perspectivei istorice, a realităților bazate pe
La ancheta noastră participă: 
Liviu GLODEANU, Irlna ODÂ- 
GESCU-TUȚUIANU, Corneliu Dan 

GEORGESCU, Grigore NICA 

„TINEREȚE, CÎNTEC, JOC"

I

biectiv din noutatea conținutului, expresie a realizărilor vieții noastre noi. Țin să subliniez, de asemenea, importanta deosebită a folclorului, nota de originalitate, de prospețime pe care acesta o poate imprima creației noastre".„Una dintre particularitățile cele mai relevante ale muzicii românești din ultimii ani este tocmai marea sa diversitate manifestată atît pe plan stilistic, cit și prin existența unor genuri muzicale distincte — de la cîntecul de masă, cantata,, oratoriul pină la muzica simfonică sau de cameră — spune Corneliu Dan Georgescu. Caracterul militant al creației muzicale contemporane românești cunoaște și el forme de manifestare diferite, de asemenea, specifice fiecăruia dintre aceste genuri. Rămîne ca sarcină permanent deschisă aceea a exigenței artistice maxime, astfel îneît creația noastră să se impună in primele rînduri ale valorilor culturale universale".Diversitatea stilistică sau a genurilor muzicale dovedește tocmai vitalitatea creației muzicale românești contemporane, posibilitățile ei de a realiza o artă militantă, profund contemporană.Programul partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate conturează. într-un spirit profund mobilizator, și sarcinile creatorilor de artă. Este vorba în esență de creșterea contribuției acestora la procesul general de perfecționare, de continuă creștere a societății noastre. Iată o sarcină de seamă care impune o atenție deosebită față de fenomenul muzical componistic românesc contemporan în ansamblul său. Documentele Congresului al XI-lea au reafirmat cu tărie necesitatea ca fiecare creator să-și pună toată forța sa de creație în serviciul poporului, al patriei, al socialismului și comunismului’. „Aceste cuvinte — spune compozitorul Grigore Nica — constituie motoul activității noastre. Avem în față un limpede program de lucru și de creație. Există genuri în care sfera tematică militantă, patriotică trebuie să-și găsească împliniri mai grăitoare. Mă gîndesc Ia : poemul simfonic, vocal- simfonic, baletul, oratoriul, opereta. Datoria noastră de compozitori ne cere să transpunem în limbajul atît de sensibil al muzicii, în cele mai diverse genuri, toate înaltele sentimente și convingeri care ne animă".Tinerii compozitori angrenați în împlinirea rolului militant al muzicii, prin creații de certă valoare, creații pătrunse de spiritul revoluționar umanist al epocii noastre, creații care să vorbească despre istoria zilei de azi, se străduiesc dăruiască bun al întregului profesiune programul generații.
să marelui public opere — popor. Această de credință reprezintă de lucru al unei întregi

Smaranda OȚEANU

politice și între acestea nea cultural-educative, se înscrie actiu- ___ cultural-sportivă care a avut loc în satul Buhăiesti, unde au participat peste 3 000 de tineri din comunele Vulturești^ Ștefan cel Mare. Rebricea,' Osești. Băcești și altele. (Crăciun Lăluci).

în meciurile semifinale: 
Connors - Borg 

și Vilas-OrantesNEW YORK 5 (Agerpres). — A- mericanul Jimmy Connors, argenti- neanul Guillermo Vilas, suedezul Bjorn Borg și spaniolul Manuel Orantes își vor disputa semifinalele campionatelor internaționale de tenis ale S.U.A., care se desfășoară pe terenurile de la West Side TC din Forest Hills. 'Favoritul nr. 1 al turneului. Jimmy Connors, a obținut din nou un succes net. de data aceasta în dauna lui Andrew Pattison, pe care l-a întrecut cu 6—2, 6—1, 6—2. O victorie clară a realizat și Guillermo Vilas, care a dispus cu 6—4, 6—0,6* —1 de chilianul Jaime Fillol. în semifinale, Connors îl va întilni pe Borg, iar Vilas va juca cu Orantes.In ultima partidă din sferturile de finală ale probei de dublu bărbați, perechea Tom Okker (Olanda) — Marty Riessen (S.U.A.) a dispus 6—2. 6—2 de cuplul Ricardo Cano (Argentina) — Belus Prajoux (Chile).

PROGRAMUL I

11,00 Ora copiilor.
12,00 Telecinemateca.
13.50 Cinstire muncii socialiste 1 

Concert-spectacol de cînte- 
ce și versuri.

14.20 Telex.
14,25 Cu dalta și șevaletul in pei

sajul tării.
14,45 Pagini din operete.
15,00 Vîrstele peliculei.
15,40 Documentar TV : Izvoarele 

culorilor.
16,00 Fotbal : Steaua — F.C. Ar

geș. (Transmisiune directă 
de la stadionul Steaua),

17.50 Caleidoscop cultural-artistic.
18.10 Club T — emisiune muzical- 

distractivă pentru tineret.
18,55 Vioara vîntulul de vară — e- 

misiune de pasteluri și lie
duri românești.

10.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.30 Film serial „Un șerif la New 

York".
22,00 24 de ore.
22.10 Intîlnire cu... umorul clasic 

românesc.
23,00 închiderea programului.

cinema
a Delict din dragoste : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 5208) — 
17,15; (5209) — 20,15.
o Soția lui Jean : SCALA — 
9,15; 11.30; 13,45; 16: 18.15: 20.30, 
CAPITOL — 9,15: 11,30; 13.45; 16;
18,15: 20,30, la grădină — 19.30.
e Fluviul fără întoarcere : BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16,15;,-"
18,30; 20,30, la grădină — 19,30,
FAVORIT — 9,15: 11,30: 13.45; 16; 
18.15; 20,30, STADIONUL DINA
MO — 19,30, STADIONUL STEAUA
— 19,45.
0 Ați chemat doctorul 7: GRADI
NA FESTIVAL — 19,30.
O A fost qdată un Hollywood : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20,15.
a Piedone — comisarul fără ar
mă : LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
tr Evadarea : VICTORIA — 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30, FLOREASCA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15: 20.30, FLAMURA
— 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.15.
O Ziua cea mai lungă : CASA
FILMULUI — 9,45: 13; 16.15: 19,30, 
MIORIȚA — 9; 12,15: 15.30; 19.
• Emigrantul : MODERN — 9;
11.15; 13,30: 16; 18,15 : 20.30. la gră
dină — 19,30. MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.39: 20.45, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20.30.
o Toamna bobocilor : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45: 16: 18.15; 20.30. 
o Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : DOINA — 11,15: 
13,30; 15,45: 18; 20.15, COTROCENI
— 10; 12: 14; 16: 18: 20.
• Program pentru copii : DOINA
— 9.45.
ti Scufundare Ia mare adîncime: 
EXCELSIOR — 9: 11,15: 13.30; 16:
18,15; 20,30, TOMIS — 9: 11,15;
13.30; 16; 18,15, la grădină — 20,15. 
GRĂDINA LUCEAFĂRUL — 19.30.
• Kit in Alaska : TIMPURI NOI
— 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20,15.
• Infrîngerea Iui L. Wilkison :
DACIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20,15.
a Epilog la graniță : PACEA — 
15,30: 18; 20, BUCEGI — 16; 18, 
la grădină — 19,45.
o Defileul legendelor uitate : 
UNIREA — 16; 18, la grădină — 
19,45.
O Piaf : VIITORUL — 15.30: 18; 
20,13. •

1 o Omul din Londra : DRUMUL
I SĂRII — 15.30: 18: 29.15.

O strălucirea .soarelui : GIULEȘTI
— 10: 15.30: 18: '20.1'5.
O Un horoscop cu bucluc : LIRA
— 15,30; 18.
o întoarcerea lui Colț Alb : FES
TIVAL — 9.15; 11.30: 13.30: 16:
18,15; 20.30. GLORIA — 9; 11.15;
13.30; 15,45; 13: 20,45, PATINOA
RUL „23 AUGUST" — 19.30. GRA
DINA TITAN — 19,30, GRADINA 
FESTIVAL ■*-  19,30.
O Alo, taxi ! : VOLGA — 9,30; 
11.30; 14; 16: 18: 20.
O Omul din Laramie : AURORA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18: 20,15, 
la grădină — 19,15.
t> Nu te voi iubi : MOȘILOR — 
15,30; 18.
O Răfuiala: MOȘILOR —9: 11,15;
13.30, la j<l'ădină — 19,30.
• Invincibilul Luke : CRÎNGAȘI
— 16; 18; 20.
•' Cu miinile curate : FERENTARI
— 15,30; 18; 20.15.
• Fugarul : POPULAR — 15.30: 18.
• Conspirația : POPULAR — 20,15.
c, Filip cel bun : MUNCA — 16; 
18; 20.
« Marele circ : RAHOVA — 16; 18.
0 Agentul straniu : COSMOS — 
15,30; 18: 20.15,
O Lanțuri : ARTA — 15.30; 17,45, 
la grădină — 20.
0 Tată de duminică : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20.15.
0 Hyperion : PROGRESUL — 16: 
18; 29.
• Tinărul comunist : VITAN — 
15,30: 18.
O Hoinarii : GRADINA LIRA — 
20.
0 Ultimul, pistolar din Cross 
Creek : GRĂDINA VITAN — 19,45.

teatre
0 Teatrul Național București (sa
la mare) : Coana Chirița — 19,30, 
(sala mică) : Moartea ultimului 
golan — 19,30.
0' Teatrul Giulești (la Teatru! de 
vară Herăstrău) : Comedie cu 
olteni — 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 19,30.
e Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Un băiat de 
zahăr... ars — 19.30, (grădina Boe
ma) : In grădina bucuriilor —
19,30.
O Ansamblul artistic . „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
e Circul de stat : Circul mare din 
Varșovia — 19.30.
0 Teatrul „Țăndărică" (la Școa
la generală nr. 189. cartier Ber- 
ceni) : Sțnzlana și Pepelea — 19.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut in general călduroasă, cu 
cerul variat. Innorări mai ac
centuate s-au produs în Crlșăna, 
Transilvania, zona subcarpatică a 
Olteniei șl a Munteniei și în zona 
de munte, unde au căzut averse 
locale. însoțite de frecvente des
cărcări electrice.

Timpul probabil pentru zilele de 
7, 8 și 9 septembrie. In țară : Vre
me relativ călduroasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi locale în
soțite de descărcări electrice în 
nordul țării și in zonele de deal 
șt de munte. în rest, ploi izolate. 
VIntul va sufla moderat. Tempe
ratura în scădere ușoară. Minime
le vor oscila intre 8 și 18 grade, 
pe alocuri mai coborîte. iar ma
ximele între 18 șl 28 de grade. 
In București : Vreme relativ căl
duroasă. mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va ti variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperatura va scădea 
ușor.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânProfund mișcat pentru mesajul pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia realegerii mele în funcția de secretar general al Partidului Poporului Mauritanez, vă. rog să primiți asigurarea celei mai sincere și mai vii gratitudini.Vă rog să primiți, totodată, expresia dorinței partidului nostru de a acționa pentru dezvoltarea și consolidarea raporturilor de prietenie care stau stabilit cu marele și gloriosul dumneavoastră partid în lupta noastră comună pentru dreptate, pace și progres.Folosesc, de asemenea, acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre urările mele călduroase de sănătate și bunăstare personală, iar Partidului Comunist Român urări de succese continue în edificarea unei patrii libere și prospere.Cu cea mai înaltă considerație,

MOKTAR OULD DADDAH
Secretar general

al Partidului Poporului Mauritanez

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu vii mulțumiri amabila dumneavoastră telegramă de felicitare cu ocazia aniversării Zilei naționale a statului Qatar.Cu acest' prilej doresc să exprim urări de sănătate pentru ExcelențaVoastră, de prosperitate continuă pentru poporul prieten al României.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul statului Qatar

Întîlnire la C. C. al P. C. R.Vineri, tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășa Inge Kopp, membru al Biroului și Secretariatului ■ecțiunii Partidului Socialist Unit dita Berlinul occidental, care șî-a petrecut concediul de odihnă în țara noastră.
Cronica zi

Vineri după-amiază a sosit în Capitală ministrul resurselor naturale din Kenya, S. Oloitiptip, care face o vizită în țara noastră la invitația Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei. în cursul vizitei, oaspetele va avea întîlniri cu reprezentanți ai conducerii unor ministere, în cadrul cărora vor fi abordate probleme privind relațiile de colaborare și cooperare româno-keniene, posibilitățile lor de dezvoltare.La sosire, pe aeroportul Otopeni, ministrul kenyan al resurselor naturale a fost salutat de Bujor Almă- șan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, de alte persoane oficiale.
★Vineri a părăsit Capitala prof. dr. Alberto Rosada Canton, rectorul Universității din Yucatan (Mexic), care a făcut o vizită în țara noastră, înainte de plecare, oaspetele a declarat unui redactor al „Agerpres" :Am avut deosebita plăcere să cunosc personal pe președintele României, Nicolae Ceaușescu, și pe doamna Elena Ceaușescu, în luna iunie, la Mexico, cînd mi-a revenit cinstea de a le înmîna titlul de doctor honoris causa al Universității din Yucatan. Acest titlu a fost conferit, în unanimitate, de o sesiune specială a Consiliului nostru universitar, ca o apreciere a prestigioasei personalități a președintelui Nicolae Ceaușescu, care se detașează prin activitatea sa constantă pusă în slujba progresului poporului și păcii .în lume, precum și activității științifice și pe tărîtii" Șocial' â*  ătfad. ar. ing. Elena Ceaușescu.

rea raporturilor româno-cehoslovace pe cele mai diverse planuri au avut întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, îndeosebi cele din 1973, de la Praga, și mai recent, de la Helsinki, înțelegerile convenite cu aceste prilejuri constituind momente de o deosebită semnificație în procesul a- profundării relațiilor multilaterale dintre partidele, țările și popoarele 

noastre, pe temeiul principiilor mar- xism-leninismului și internaționalismului socialist, al independentei și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Primirea înaltului oaspete de către secretarul general a] partidului, președintele republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, convorbirea care a avut loc cu acest prilej au dat expresie voinței comune de a amplifica și diversifica conlucrarea în diferite domenii economice, de a intensifica cooperarea în industrie, colaborarea tehnico-știintifică și pe alte planuri, corespunzător intereselor. țărilor noastre, cauzei generale a păcii și socialismului. Exprimînd satisfacția poporului nostru pentru dezvoltarea neîncetată a relațiilor dintre partidele. țările și- popoarele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia J

pres" : „Ne-am convins în cursul vizitei de amploarea cercetării științifice din țara dumneavoastră, de faptul că. în această privință. România constituie un bun partener pentru Statele Unite. De asemenea. s-au conturat mai precis perspectivele extinderii legăturilor pe tărîmul culturii și sînt convins că în curînd literatura română va fi mai bine reprezentată. cu lucrări, de seamă. în Statele Unite, așa cum și literatura tării mele își va găsi un drum mai direct spre cititorul român. De asemenea. cred că încă în cursul anului viitor publicul american va putea admira o parte din comorile muzeelor bucureștene care m-au impresionat în mod deosebit. în același timp. proiectăm organizarea In România a unei expoziții cu lucrări reprezentative ale artiștilor plastici americani. Am făcut o vizită instructivă care mi-a întărit convingerea că există posibilități și mai largi de colaborare. între S.U.A. și România, in folosul ambelor țări".
★Vineri dimineața generalul Fred C. Weyand, șeful Statului major al trupelor de uscat ale S.U.A., și persoanele care- l-au însoțit și-au încheiat vizita în țara noastră.în timpul șederii în România, oaspeții au vizitat instituții de învăță- mint și unități ale armatei, obiective turistice și monumente istorice.La plecare, pe aeroportul Oțopepi, au.,-, fost- . prezenți generalul-colonel Ion...Coman, prim-adjunct al. ministrului apărării naționale și șef al Marelui stat major, generali și ofițeri superiori.Au fost, de față. Harry G. Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. la București, colonelul Wyatt J. Mitchell, atașat militar, maiorul Nicholas Costa jr., atașat aero, membri ai ambasadei.
★Recent s-a desfășurat la San Francisco cel de-al XIV-lea Congres internațional de științe istorice. Delegația română, formată din 14 membri, a susținut trei rapoarte, a asigurat experți lă trei teme și a avut, in cadrul lucrărilor Congresului. 39 de intervenții. Adunarea generală a Comitetului internațional de științe istorice a hotărît ca viitorul Congres internațional din 1980 să-și desfășoare lucrările în România. Prof. Mihai Berza a fost reales în Biroul Comitetului internațional de științe istorice, iar alți patru membri au fost aleși în conducerea diferitelor comisii afiliate Comitetului internațional, în unanimitate a fost adoptată o moțiune prin care s-a cerut tuturor țărilor să acorde întreaga atentie ponderii istoriei în învățămîntul de toate gradele.
★Teatrul din Gera, R. D. Germană, și-a încheiat vineri seara turneul în județele Timiș și Arad. Timp de 10 zile, artiștii din Gera au fost oaspeții unor teatre, case de cultură și cămine culturale din Timișoara, Arad, Lugoj, Jimbolia, Lenauheim, Tere- mia Mare, Vladimirescu, Comloșul Mic și din alte, localități din Banat.

în cursul acestei vizite — a continuat oaspetele — am avut onoarea deosebită de a fi primit de președintele Nicolae Ceaușescu și doamna Elena Ceaușescu, de a le putea transmite salutul cordial al universitarilor din Yucatan. Aș vrea să exprim încă o dată întreaga mea gratitudine pentru întrevederea a- cordată.Oaspetele a relevat că ceea ce l-a impresionat mai mult au fost constatarea că națiunea română dispune de toate condițiile pentru dezvoltarea sa rapidă, marile progrese înregistrate în țara noastră în toate domeniile. „Am remarcat în mod deosebit faptul că guvernul se preocupă de aplicarea în practică a rezultatelor cercetării, pentru creșterea producției, în beneficiul poporului. Acest mod de organizare este de natură să asigure progresul rapid în toate domeniile de activitate".
■fcPreședintele Comisiei Consultative 

a Statelor Unite pentru problemele ir" .cnaționale de învățămînt și cultură, Leonard Marks, a făcut o vizită în tara noastră, \n cursul căreia a avut întrevederi cu personalități de seamă ale vieții științifice și culturale, cu reprezentanți ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ai Ministerului Educației și învățămîntului. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai Uniunii scriitorilor.înainte de plecare. Leonard Marks a declarat unui redactor al „Ager
Un nou și important eveniment a fost înscris zilele acestea _ în bogata cronică a relațiilor de prietenie și colaborare frățească româno-ceho- slovacă ; vizita întreprinsă in țara noastră de președintele Guvernului R.S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, la invitația primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu. Acum, cînd convorbirile s-au încheiat, rezultatele lor fiind consemnate în documentele oficiale date publicității, se poate afirma, cu deplin temei, că vizita s-a soldat cu un bilanț rodnic, deosebit de important pentru dezvoltarea în continuare a colaborării multilaterale, mereu ascendente. dintre țările și popoarele noastre.Așa cum se știe, partidul și statul nostru acționează neabătut pentru aprofundarea continuă a prieteniei, solidarității și colaborării cu toate țările socialiste. Este o orientare statornică, reafirmată de Congresul al XI-lea, întemeiată pe convingerea fermă că aceasta corespunde intereselor fiecărui popor angajat in făurirea noii orînduiri, intereselor întăririi unității statelor _ socialiste, creșterii forței de atracție a socialismului în lume.în acest cadru, relațiile prietenești româno-cehoslovace — cu vechi și bogate tradiții, cimentate în anii celui de-al doilea război mondial prin sîngele vărsat în comun de ostașii celor două țări în bătăliile pentru eliberarea Cehoslovaciei prietene de sub dominația fascisță — au cunoscut în epoca construcției socialiste o dezvoltare puternică și s-au diversificat continuu, cuprinzînd, practic, toate domeniile activității sociale.Extinderea relațiilor reciproce este puternic stimulată de legăturile vechi, de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Cehoslovac, carp promovează consecvent întîlnirile. schimburile de vizite și convorbirile tot mai frecvente și la toate nivelurile. Un rol de cea mai- mare însemnătate în amplificarea si adînci

în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor celor două partide și s-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu unele aspecte ale actualității politice internaționale.

■ ............ . ■ 1 %

Colaborare frățească, multilaterală în 
interesul popoarelor român și cehoslovac, 

al cauzei socialismului

Tmrtoa Elena Cnusescu a primit 
pe preseioto Consiilului Universitâîii 

Feisne Mn ManiaAcademician doctor inginer Elena Ceaușescu. directorul Institutului Central de Cercetări Chimice, a primit vineri dimineață, la sediul institutului, pe prof. dr. Helena Benitez, președinta Consiliului Universității Feminine din Manila, universitate care a conferit. în aprilie anul acesta, tovarășei Elena Ceaușescu titlul de doctor honoris causa.La întrevedere au participat Leticia Ramos Shahani, ambasadorul Republicii Fjlipine la București, și prof. dr. Luz Oliveros-Belardo. vicepreședinte pentru cooperare în domeniul cercetării al Consiliului Universității Feminine din Manila.Președinta Consiliului universității filipineze a exprimat bucuria de a
Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversari 

a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria

Conferință de presă la Ambasada R. P. BulgariaVineri la amiază a avut loc în Capitală o conferință de presă, organizată de Ambasada Republicii Populare Bulgaria, consacrată zilei de 9 Septembrie — a XXXI-a aniversare a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria, eveniment memorabil al istoriei poporului vecin și prieten.Despre semnificația răsturnării dictaturii fasciste și instaurarea puterii populare a vorbit ambasadorul acestei țări la București, Ivan Aba- giev. El a arătat că, sub conducerea partidului comunist, poporul bulgar a înfăptuit, în anii ce au trecut, ample prefaceri înnoitoare în toate domeniile de activitate. Bulgaria a devenit un stat socialist cu o economie dinamică și o viată social-culturală în continuă înflorire. Ambasadorul a subliniat, totodată, rezultatele bune cu care oamenii munpii din industrie și agricultură, întregul popor bulgar întîmpină sărbătoarea națională, a înfățișat sarcinile ce revin în perioada 1976—1980 și în perspectivă, conform documentelor ce vor fi a- probate la al XI-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar.Au fost relevate, totodată, relațiile frățești dintre partidele . și țările noastre, însemnătatea cardinală a în- tîlnirilor și convorbirilor dintre to-
Gala filmului dinVineri după-amiază, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o gală de filme organizată cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Co- reene.Au participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste., general-colonel Vasile Ionel..■ adjunct al ministrului apărării naționale. Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-

Vizita delegației parlamentare 
din Republica Elenăîn cursul dimineții de vineri, membrii delegației parlamentare ’din Republica Elenă au făcut o vizită la Institutul politehnic din București. Oaspeții au luat cunoștință, cu acest prilej, de preocupările cadrelor didactice și studenților de aici în direcția legării învățămîntului de practică, au vizitat laboratoarele institutului.Delegația a fost însoțită de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.

★Cu prjlejul vizitei delegației parlamentare din Republică Elenă, care se află în România la invitația Ma
LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 5 SEPTEMBRIE 1975Extragerea 1 : 31 19 30 50 89 74 Extragerea a II-a : 62 10 3 33 51 63 25 60. 53 46 40 39.FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 885 915 lei.
„în cursul acestei întilnîri cu tovarășul prim-ministru și cu ceilalți tovarăși s-au discutat și s-au concretizat problemele colaborării și cooperării româno-cehoslovace pentru cincinalul viitor. Ceea ce am realizat pînă acum este un lucru bun. Ce s-a convenit poate fi considerat o bază bună, de Ia care trebuie, pornit pentru a asigura în cincinalul viitor o dezvoltare mai puternică a 

relațiilor dintre țările noastre". La rindul său, tovarășul Lubomir Strougal arăta : „Vizita mea în România mi-a confirmat părerea că premisele, condițiile pentru colaborarea e- conomică între țările noastre sint mult mai largi decît se arată în stadiul lor actual. In această direcție vrem să acționăm în continuare".Se știe că Cehoslovacia ocupă unul din primele locuri în relațiile economice externe ale tării noastre și este semnificativ, de pildă, că schimbul de mărfuri realizat în actualul cincinal depășește cu peste 50 la sută nivelul stabilit pentru această perioadă. Totodată insă, așa cum s-a relevat și cu ocazia convorbirilor de la București, dinamismul economiei românești și eforturile continue de modernizare a acesteia, pe baza cuceririlor științei și tehnicii, pe de o parte, progresele economiei cehoslovace, cunoscută pentru gradul ei 

vizita România, de a cunoaște din realizările obținute de tara noastră în domeniul științei, cercetării, in- vățămintului superior, precum și alte realizări sociale și economice.Tovarășa Elena. Ceaușescu a exprimat satisfacția de a putea să prezinte oaspetelui aspecte din activitatea Institutului Central de Cercetări Chimice, forma de organizare a institutului. îmbinarea muncii de cercetare cu producția în vederea dezvoltării economice și sociale a țării. Â fost exprimată totodată dorința de colaborare între instituțiile de invătămînt superior, institutele de cercetare din cele două țări, precum și dintre oamenii de știință români și filipinezi.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

varășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov pentru adîncirea și lărgirea prieteniei statornicite de veacuri între cele două popoare.Au luat parte funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai ziarelor centrale, radioului, televiziunii, Agenției Române de Presă „Agerpres", precum și corespondenți ai presei străine acreditați la București.
★Sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste a avut loc, vineri seara, la Casa filmului din Capitală un spectacol de gală cu filmul „Acest bărbat adevărat", manifestare organizată cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria.Au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, oameni de știință, artă și cultură, un numeros public.A participat o. delegație de cineaști bulgari în frunte cu A. Obreșkov, regizorul filmului.Erau prezenți Ivan Abagiev. ambasadorul Bulgariei la București, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București. (Agerpres)

R.P.D. Coreeanălocotenent Alexandru Dănescu. adjunct al ministrului de interne. loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, generali și ofițeri superiori, oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au fost prezenți Iang Miăng Sul, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene la București, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditat! în România. (Agerpres)

rii Adunări Naționale, ambasadorul acestei țări la București, Dimitri A. Papadakis, a oferit, vineri seara, o recepție.Au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Aneta Spornic, Virgil Teodo- rescu. vicepreședinți ai M.A.N., loan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale si protecția mediului, Radu Voinea, președintele Comisiei pentru invătămînt, știință și cultură, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe,, deputat!, oameni de știintă, artă și cultură.

înalt de dezvoltare tehnică, pe de altă parte, creează premise deosebit de favorabile pentru adîncirea și diversificarea continuă a cooperării economice româno-cehoslovace. Pornind tocmai de la aceste noi posibilități, cei doi prim-miniștri au convenit, în cadrul convorbirilor purtate, asupra unor măsuri pentru extinderea cooperării și specializării în producție, cuprinzînd o largă paletă de obiective 

din ramuri de vîrf, purtătoare ale progresului tehnic, ale industriei țărilor noastre. Pe aceeași linie de preocupări s-a stabilit să se acționeze în vederea intensificării colaborării și cooperării tehnico-științifice, inclusiv in domeniul dezvoltării tehnologice. Are, de asemenea, o deosebită importanță înțelegerea ca. in cadrul creșterii generale a schimburilor comerciale, să sporească ponderea livrărilor reciproce de mașini și utilaje rezultate din acțiunile comune de cooperare și specializare în producție.înțelegerile realizate cu privire la intensificarea raporturilor bilaterale de cooperare ilustrează. în același timp, atenția pe care România și Cehoslovacia o acordă participării active la înfăptuirea „Programului complex" al țărilor membre ale C.A.E.R., în scopul accelerării progresului fiecărei țări în parte, egali

VARȘOVIA

Hotărîre privind 
ordinea de zi a celui 

de-al Vll-lea Congres 
al P. M. U. P.VARȘOVIA 5 (Agerpres). — în hotărîrea adoptată de recenta plenară a C.C. al P.M.U.P. se arată că ordinea de zi a celui de-al _VII-lea Congres al partidului, care își va începe lucrările la 8 decembrie a.c., va cuprinde :■ Raportul C.C. al P.M.U.P. și Sarcinile partidului în ce privește dezvoltarea dinamică in continuare a construcției socialiste in R. P. Polonă ; raportul Comisiei centrale de revizie ; directivele privind dezvoltarea social-economică a tării în perioada 1976—1980 ; alegerea Comitetului Central și a Comisiei centrale de revizie. Hotărîrea stabilește, de asemenea, normele de reprezentare și ordinea alegerii delegatilor la congres.

Este necesară sprijinirea 
mai eficientă a țărilor 

in curs de dezvoltare 
Intervenția reprezentantului 
român la sesiunea anuală a 

F.M.I. și B.I.R.D.WASHINGTON 5 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Sesiunii anuale a Fondului Monetar International și Băncii Internationale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a luat cuvin- tnl ministrul de finanțe al României. Florea Dumitrescu, care a relevat că fenomenele negative din e- conomia mondială reclamă intensificarea cooperării internaționale, in vederea rezolvării grabnice a problemelor acute actuale. Rezolvarea problemelor financiar-valutare — a spus el — nu poate fi concepută în mod realist decît în cadrul lichidării vechii politici de inechitate, care a dus la împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace, al egalizării relative a nivelurilor de dezvoltare.Referindu-se la o serie de probleme a căror soluționare este vitală pentru țările în curs de dezvoltare, vorbitorul a subliniat necesitatea sporirii sprijinului acordat acestor țări, inclusiv sub formă de credite cu do- bîndă mică sau fără dobîndă și _ de ajutoare necondiționate, a rezolvării problemei materiilor prime și energiei. a realizării unui raport just între preturile materiilor prime și cele ale produselor industriale și agroali- mentare. a asigurării unei mai mari stabilități a preturilor, prin reglementarea pieței materiilor prime.
„Ziua României11 în cadrul 

Tirgului internațional 

de la PlovdivSOFIA 5 — Corespondentul Agerpres transmite : Vineri, în cadrul Tîrgului internațional de la Plovdiv a fost organizată „Ziua României". Pavilionul tării noastre a avut ca oaspeți pe Anghel Anghelov, prim- adjunct al ministrului comerțului exterior al R.P. Bulgaria. Penko Pen- kov, președintele Camerei de comerț și industrie a R. P. Bulgaria. Vasil Kirev, directorul tîrgului. directori ai . unor întreprinderi de comerț exterior bulgare, directori de pavilioane, oameni de afaceri prezenți Ia tîrg.Au fost prezenți ambasadorul României la Sofia. Trofin Simedrea, și Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.
SUDAN Tentativă de 

lovitură de stat eșuatăKHARTUM 5 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al guvernului sudanez a declarat că, in noaptea de . joi spre vineri, un mic grup de ofițeri au făcut o tentativă de lovitură de stat care a fost zădărnicită în două ore. Forțele armate, s-a anunfat la Khartum, „exercită controlul deplin asupra tuturor punctelor strategice".într-o declarație radiodifuzată, președintele Gaffar Numeiri a confirmat, vineri la prînz, eșecul tentativei.Potrivit agenției sudaneze de informații, conducătorul rebelilor, lo- cotenent-colonelul Hassan Hussein Osman, a fost grav rănit în cursul I luptelor.
zării nivelurilor de dezvoltare, creșterii forței sistemului socialist mondial în ansamblu.Conlucrarea româno-cehoslovacă își găsește un rodnic cimp de manifestare și în sfera relațiilor internaționale. Salutind mutațiile pozitive intervenite pe plan mondial în favoarea forțelor păcii și progresului, țările noastre și-au reafirmat hotărârea de a acționa în continuare pentru consolidarea cursului spre destindere, asigurarea securității și colaborării internaționale. Numărîndu-se, alături de alte state socialiste, printre inițiatorii convocării Conferinței ' pentru securitate și cooperare in Europa, România și Cehoslovacia consideră că, acum," după semnarea Actului final, se impun eforturi susținute pentru transpunerea cu fidelitate în viață a principiilor și măsurilor prevăzute în document, pentru soluționarea problemelor rămase în suspensie, în acest context fiind subliniată necesitatea de a se întreprinde pași concreți, eficienți, pe linia dezarmării generale și totale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. Și cu acest prilej, România și Cehoslovacia s-au pronunțat pentru soluționarea pe cale politică a problemei cipriote, pentru statornicirea unei păci trainice și juste în Orientul Apropiat, pentru sporirea rolului O.N.U. în întărirea păcii și securității internaționale. făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Exprimindu-și satisfacția fată de rezultatele rodnice ale vizitei înaltului oaspete, poporul român nutrește convingerea că înfăptuirea înțelegerilor stabilite va adinei și îmbogăți și mai mult raporturile de prietenie și colaborare multilaterală româno- cehoslovace, spre binele ambelor popoare, în interesul întăririi unității țărilor socialiste, al consolidării păcii și dezvoltării colaborării internaționale. .

Al. CÂMPEANU

Vizita delegației de partid 
si guvernamentale române 

la PekinPEKIN 5 (Agerpres). — Vineri a sosit la Pekin, într-o vizită de prietenie, după ce a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a XXX-a aniversare a proclamării R.D. Vietnam, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Delegația a fost salutată la sosire de Ci Ten-kuei, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ken Piao, membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful secției pentru relații externe a C.C. al P.C. Chinez, și de alte persoane oficiale.Erau prezenți Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României la Pekin, membri ai Ambasadei.în seara aceleiași zile. -Ci Ten-kuei a oferit un banchet în onoarea delegației.în toasturile rostite cu acest prilej, tovarășii Ci Ten-kuei și Ilie Verdet au evocat bunele relații existente între partidele, țările și popoarele ro
DUPĂ SEMNAREA ACORDULUI INTERIMAR

DE DEZANGAJARE MILITARĂ ÎN SINAI

Organele supreme ale Egiptului 
au aprobat în unanimitate acordul

Cuvîntarea președintelui Anwar SadatCAIRO 5 (Agerpres). — Comitetul Central al Uniunii Socialiste Arabe și Adunarea Poporului din Republica Arabă Egipt, reunite în cadrul unei ședințe comune, au aprobat în unanimitate noul acord interimar de dezangajare militară în Sinai, intervenit intre Egipt și Israel — se arată într-un comunicat dat publicității la Cairo. Comunicatul reafirmă sprijinul pe care U.S.A, și Adunarea Poporului ÎI acordă inițiativelor luate de președintele Anwar El- Sadat în vederea realizării unei păci juste și durabile în regiune.în cuvîntarea rostită în fata parti- cipantilor la ședința comună, președintele Anwar Sadat, referindu-se la semnificația acordului, a apreciat că acesta se deosebește de ’primul acord de dezangajare a trupelor pe frontul egiptean și sirian prin faptul că reprezintă o acceptare de către Israel de a se retrage de pe pozițiile strategice din regiunea trecătorilor din Sinai și din regiunea terenurilor petrolifere de la Abou Rhodeis. „Repet cuvîntul retrage, a spus vorbitorul. deoarece Israelul a refuzat cu consecventă fie chiar să-l menționeze. sub pretextul că ar stabili un principiu și ar putea fi considerat drept un precedent pentru alte retrageri ulterioare".Președintele a subliniat că discuțiile egipteano-israeliene cu privire la Sinai nu s-au detașat niciodată de preocuparea Egiptului fată de toate
„UN PAS IMPORTANT 

PROBLEMELOR EXISTENTEBELGRAD 5. — Corespondentulnostru transmite : Purtătorul de cuvînt al Secretariatului federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia a apreciat noul acord interimar privind dezangajarea militară în Sinai drept un moment important în evoluția situației din Orientul Mijlociu. Iugoslavia, a spus el, s-a angajat și pînă acum cu toate forțele pentru găsirea unei soluții trainice și juste a acestei crize. Avînd în vedere acest fapt, cea mai nouă evoluție a situației a fost abordată cu interes și cu o atenție deosebită. Considerăm, a arătat el in continuare, că acest acord ar putea constitui un pas pozitiv, în măsura în care stimulează și grăbește evoluția spre o soluție justă, trainică și de ansamblu, pe baza retragerii Israelului de pe toate teritoriile arabe ocupate în 1967 și înfăptuirea drepturilor naționale legitime ale poporului arab al Palestinei, fiindcă numai aceasta poate asigura independenta și securitatea pentru toate popoarele și țările din această regiune.RIAD 5 (Agerpres). — Subliniind importanta Acordului interimar de dezangajare militară în Sinai, semnat joi la Geneva de reprezentanții Egiptului și Israelului, ministrul saudit de stat pentru problemele externe. prințul Saud Al Feisal, a afirmat, într-o declarație oficială, că a- cest acord deschide calea spre o reglementare a problemelor existente în Orientul Apropiat.GENEVA 5 (Agerpres). — Ambasadorul Mordechai Gazit, care a condus delegația israeliană la semnarea acordului interimar de dezangajare militară egipteano-israeliană in Sinai. a declarat — după ceremonia ce a avut loc joi. la Palatul Națiunilor din Geneva — că, potrivit convingerilor sale, „guvernul israelian iși va consacra toate eforturile procesu-
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS

ăsuri economice primite cu scepticismJoi seara președintele Valery Gis- card d’Estaing a prezentat. în cursul unei declarații radiotelevizate, noile măsuri economice adoptate în a- ceeași zi de Consiliul de Miniștri. Programul prevede alocarea sumei de 30,6 miliarde franci în vederea stimulării activității in sectoarele producătoare de echipament industrial, pentru dezvoltarea construcțiilor cu caracter social,^modernizarea infrastructurii rutiere și portuare și încurajarea exporturilor. Sînt preconizate, de asemenea, unele măsuri de facilitare a creditului, printre care reducerea taxei de scont.„Traversăm cea mai grea perioadă pe care economia mondială a cunoscut-o în timp de pace în ultimii 45 de ani" — a relevat președintele d’Estaing, arătind că economia franceză trebuie să se orienteze spre o dezvoltare diversificată, mai echilibrată .După ce a menționat că balanța comercială a fost reechilibrată, iar inflația menținută la o rată anuală de sub 10 la sută, președintele Franței s-a referit la situația îngrijorătoare a șomajului, arătind că măsurile urmăresc. în principal, crearea de noi locuri de muncă. El a arătat că acest plan constituie doar începutul unei etape într-un proces mai amplu al economiei, o etapă ce va fi conti

mân și chinez, subliniind cursul ascendent al acestora, în urma vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului- Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în R.P. Chineză, în anul 1971, a convorbirilor purtate cu președintele Mao Tzedun, cu Ciu En- lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și cu alți conducători chinezi. S-a exprimat dorința ambelor părți de a dezvolta în continuare relațiile de prietenie militantă și colaborare multilaterală româno-chine- ză. în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului, progresului ți păcii în lume.
★La plecarea din Hanoi, delegația a fost salutată de Le Duc Tho, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam. Buy Kuang Tao. membru al C.C. al partidului, ministru, alte oficialități ale tării-gazdă.A fost prezent ambasadorul României la Hanoi. Tudor Zamfira.

teritoriile arabe ocupate, reafirmînd poziția că tara sa nu va încheia niciodată o pace permanentă cu Israelul, pînă cînd palestinenii nu vor avea propria lor patrie, iar Siria și Iordania nu-și vor recăpăta teritoriile ocupate. Evitarea războiului în această etapă, a arătat el, nu se poate înfăptui decît prin două lucruri : realizarea unei dezangajări pe frontul sirian și angajarea S.U.A. într-un dialog cu reprezentanții legitimi ai poporului palestinean. reprezentati de Organizația pentru Eliberarea Palestinei.Acesta este următorul nostru obiectiv, a precizat vorbitorul, și-l vom realiza. Dacă am fi dorit numai Si- naiul. am fi cîștigat mult mai mult decît pînă în prezent.Vorbitorul a precizat că nu există cale de întoarcere spre politica de stagnare sau spre politica de „nici pace, nici război". Vom acționa în permanentă, a spus el. pînă la retragerea Israelului de pe toate teritoriile arabe ocupate și oînă cînd palestinenii vor avea un stat al lor. pentru a-și exprima voința si dreptul la autodeterminare. _Președintele Sadat a apreciat că deși acordul nu a realizat ce se dorea în realitate, el reprezintă un nou pas pe această cale, pune capăt stagnării si nu este legat de nici o condiție esențială în afara cadrului unei soluționări cuprinzătoare în regiune.

lui de pace". Acordul egipteano-israe- lian — a spus el — constituie un pas semnificativ spre o pace justă și durabilă, îndeosebi datorită faptului că, în cadrul acestui acord, cele două părți au convenit ca diferendele dintre ele și din'Orientul Apropiat să nu fie soluționate prin forța armată, ci prin mijloace pașnice, și s-au angajat să nu recurgă la amenințarea sau la folosirea forței una împotriva celeilalte. „Vorbind despre procesul de pace și dinamica acestui proces, se poate considera că evoluțiile intervenite între Egipt și Israel sînt exemplare", a subliniat Mordechai Gazit.TOKIO 5 (Agerpres). — Guvernul japonez salută inițierea acordului interimar de pace dintre Israel și Egipt și dă o înaltă apreciere eforturilor depuse în acest sens de țările interesate, menționează o declarație dată publicității la Tokio, în numele ministrului nipon al afacerilor externe, Kiichi Miyazawa. în cursul negocierilor au fost înfruntate multe dificultăți, arată declarația, dar depășirea lor, precum și găsirea unei soluții oferă speranțe pentru progresul pe mai departe, spre pace, în Orientul Apropiat. Declarația exprimă, totodată, speranța că țările interesate vor continua eforturile pentru _ a reglementa alte probleme din Orientul Apropiat, inclusiv problema palestineană, pentru ca în zonă să fie Instaurată o pace permanentă. cit mai curind posibil.VIENA 5 (Agerpres). — „Nu există nici o îndoială că încheierea recentului acord interimar in Orientul Apropiat a îmbunătățit climatul pentru negocieri internaționale. El a întărit speranța găsirii unor soluții ale problemelor economice la un nivel, internațional" — a declarat vineri' ministrul de finanțe ale , Austriei, Hannes Androsch.

nuată în anii următori și a anunțat că a cerut guvernului francez „să deschidă" o concertare cu centralele sindicale și organizațiile patronale îh vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viată ale oamenilor muncii din Franța.Partidele politice și sindicatele din Franța, care și-au exprimat în repetate rînduri îngrijorarea fată de adin- cirea crizei economice, fată de amploarea șomajului și a inflației, au primit noul plan de măsuri cu scepticism. într-o dpclarație publicată vineri de ziarul „l’Humanitâ", Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist Francez, consideră că măsurile anunțate „nu vor dezvolta activitatea economică șl nu vor mări numărul locurilor de muncă, nu vor frina inflația și nu vor înlătura inegalitățile, nedreptățile sociale, risipa".La rindul său. Claude Estier, secretar national al Partidului socialist, apreciază că „planul nu va răspunde mai bine decit cel propus în primăvară îngrijorării create de situația șomajului și a preturilor. Această situație . — a declarat el — nu poate fi depășită decît printr-un ansamblu de reforme îndrăznețe pe care stingă le propune de mai multă vreme".
Paul DIACONESCU
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Poziția României cu privire la instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale 
Declarație difuzată la a Vll-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a 0. N. U.Analiza situației din. economia mondială, și a relațiilor economice interstatale evidențiază existenta în lume a unor probleme grave și complexe care își așteaptă o soluționare eficientă, în interesul tuturor statelor, al păcii și securității.România consideră că problemele economice actuale, procesul de lichidare a subdezvoltării și de asigurare a progresului _ economico-social în toate statele și, îndeosebi, în țările rămase In urmă au intrat într-o fază acută. Departe de a se diminua, decalajele între țările dezvoltate și cele rămase în urmă se măresc în continuare ; problema energiei și a materiilor prime capătă un caracter tot mai ascuțit ; criza alimentară a devenit, cronică pe zone întinse ale globului ; ca urmare a consumurilor neraționale și a risipei din multe țări, se irosesc importante resurse ; pe piețele internaționale au loc fluctuații anarhice ale preturilor; sistemul valutar este dezorganizat ; colaborarea economică internațională este frînată de numeroase obstacole artificiale, bariere discriminatorii și inechități.Toate aceste fenomene negative sînt o consecință a politicii imperialiste, colonialiste si neocolonialiste de dominație și asuprire a popoarelor, de jefuire a bogățiilor lor naționale, de dezvoltare și îmbogățire a unor state pe seama altora, consecință a relațiilor economice inechitabile.Pentru înlăturarea acestor stări de lucruri, care impietează asupra progresului economic general al umanității, România apreciază că este imperios necesară instaurarea unei noi ordini economice Internationale de natură să asigure condiții de reală dezvoltare tuturor popoarelor, un climat de înțelegere si colaborare, de cooperare fructuoasă, în interesul fiecărui stat și popor, al Păcii si prosperității generale în întreaga lume.In Programul Partidului Comunist Român, adoptat la cel de-al XI-lea Congres al partidului, se evidențiază : „Disproporțiile economice, fenomenele de criză economică și tao- netară, indiferent în ce parte a lumii se ivesc, se vor reflecta, pînă la urmă, asupra tuturor' statelor. De aceea, este necesar să se acționeze pentru înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe principii de egalitate și echitate, oare să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor popoarelor. Este un imperativ major al viitorului lichidarea împărțirii lumii in țări bogate și țări sărace".Instaurarea unei asemenea ordini impune înlocuirea vechilor relații de inechitate și exploatare a unor popoare cu relații noi, bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, pe deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor, pe neamestecul în treburile interne' și avantajul reciproc, pe dreptul imprescriptibil al ■ fiecărui popor de a-și alege în mod liber orînduirea 

pe care o dorește, căile dezvoltării economice și sdciale. Deosebit de importantă pentru afirmarea relațiilor economice de tip nou este respectarea dreptului fiecărui popor.ele a fi stăpîn pe bogățiile țării sale, de a decide suveran și independent asupra folosirii acestora și asupra rezultatelor muncii sale, -în conformitate cu propriile interese și aspirații, cu cerințele colaborării internaționale.In condițiile accentuării interdependentei economice dintre state, cînd nici o țară nu se poate izola de procesele economice mondiale, apare ca o necesitate obiectivă ca toate statele, indiferent de orîndui- re socială, de mărime sau potențial economic, să-și aducă contribuția activă la soluționarea marilor probleme economice care confruntă lumea contemporană.
In aceste condiții, România, țară socialistă în curs de dezvoltare, consideră necesar să se adopte, într-un termen cît mai scurt, un ansamblu de măsuri cuprinzătoare, practice și eficiente privind instaurarea noii ordini economice internaționale.Prezentînd considerentele sale, România ia act cu satisfacție că și alte țări sînt profund preocupate de problemele instaurării unei noi ordini economice și se declară gata să discute, într-un spirit constructiv, căile concrete de acțiune, își reafirmă sprijinul fată de ideile și măsurile cuprinse in documentele adoptate in cadrul Adunării Generale și al organismelor specializate ale O.N.U., orientate spre înfăptuirea acestui mare deziderat al popoarelor.

(Tăunul din obiectivele primordia- leale edificării noii ordini economice internaționale îl constituie ,11-
Cawntarea ministrului afacerilor externe al RomânieiNAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).— în ședința de vineri dimineața a celei de-a VII-a sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. au luat cuvîntul vicepremierul pentru afaceri externe al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cam- bodgiei, Ieng Sary, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Austriei, Erich Bielka, și ministrul afacerilor economice și planificării al Tanzaniei, Wibert Chargula.In cuvîntul său, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George .Macovescu, a relevat că actuala sesiune extraordinară a Adunării generale vine să confirme din nou ponderea majoră a problemelor dezvoltării și cooperării economice în preocupările comunității internaționale.Subliniez de la început, a spus vorbitorul, că România socialistă — țară în curs de dezvoltare — este vital interesată în soluționarea justă, în interesul general, a problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale și înțelege să participe activ, împreună cu toate statele, la eforturile ce se depun în această direcție.Trecutul asemănător de luptă și moștenirea grea lăsată de vitregiile istoriei pe pămîntul României au generat în mod firesc numeroase preocupări și probleme comune sau similare cu ale celorlalte țări în curs de dezvoltare și, ca un corolar, trainice legături de solidaritate. In ul- 

decalajelor existente între nivelurile economice ale statelor lumii. Cu toate că rezolvarea acestei probleme se află, de multă vreme, la ordinea zilei, cu toate că ea a făcut obiectul unor multiple rezoluții și declarații adoptate în cadrul O.N.U. și al altor organizații internaționale, nu s-au întreprins măsurile practice necesare. Ca urmare, decalajele economice au crescut și mai mult, ceea ce afectează grav evoluția economică generală, constituie un factor de îngustare a pieței mondiale, de criză economică, avînd repercusiuni și asupra statelor avansate industrial. Asemenea stări de lucruri generează tensiuni și animozități, creează pericolul agravării instabilității politice și creșterii încordării Internationale. determinînd mari primejdii pentru pacea mondială. România consideră, de aceea, că eliminarea decalajelor trebuie să se înscrie ca o preocupare e- sentială și permanentă a fiecărui stat și a comunității internaționale în ansamblu, să facă obiectul unor programe speciale, care să prevadă acțiuni concrete privind multiplele aspecte ale dezvoltării economice și sociale.în prezent, țările în curs de dezvoltare ar putea fi grupate, din punct de vedere al venitului national pe un locuitor, pe patru trepte ! pină la 200 dolari ; între 200—500 dolari ; între 500—1 000 dolari ; între 1 000—1 500 dolari. Atenția trebuie concentrată către sprijinirea cu prioritate a țărilor care se găsesc pe prima treaptă, continuind în același timp sprijinul pentru creșterea economică a țărilor în curs de dezvoltare aflate pe celelalte trepte, astfel incit să se ajungă la dispariția împărțirii anacronice a lumii în state puternic dezvoltate economic și state slab dezvoltate, să se realizeze egalizarea relativă a nivelurilor de dezvoltare economică, ți- nîndu-se seama de specificul istoric, geografic, climatic al fiecărui stat.în acest cadru se impun, în primul rînd, măsuri in vederea unei creșteri puterpice a forțelor de producție, concentrînd în principal efprturile spre crearea unei industrii naționale puternice, dezvoltarea agriculturii și — în concordanță cu progresul acestor ramuri — spre dezvoltarea transporturilor și a celorlalte sectoare ale activității economice.România consideră, pe baza propriei sale experiențe, că dezvoltarea forțelor de producție trebuie să se bazeze, în primul rînd, pe eforturile fiecărui popor, pe mobilizarea întregului său potential material și uman, în acest sens este necesar ca fiecare țară angajată pe calea eliminării subdezvoltării să aloce, siste— matic și pe o lungă perioadă de timp, circa 25—30 la sută din venitul național pentru dezvoltare și, în cea mai mare parte, pentru o- biective economice.în același timp, un rol deosebit de important revine colaborării economice internaționale, întemeiate pe egalitate în drepturi și avantaj reciproc, menite să potențeze aceste eforturi, acordîndu-se țărilor rămase în urmă un sprijin substanțial, material, financiar, tehnologic, inclusiv facilități comerciale. Sprijinul pentru dezvoltarea țărilor mai puțin avansate trebuie înțeles și considerat ca un principiu firesc, fiind în interesul direct al tuturor statelor, al cauzei progresului general. De mare însemnătate este promovarea formelor superioare de cooperare economică și tehnico-științifică, menite să oontribuie Ia crearea unei baze alimentare si industriale în țările în curs de dezvoltare, Ia punerea în valoare a resurselor lor naturale, care să nu se limiteze la extracția acestora, ci la crearea și dezvoltarea industriei prelucrătoare naționale. Un sprijin substanțial trebuie acordat acestor țări pentru construirea căilor de comunicații necesare exploatării și transportului materiilor prime, pentru modernizarea structurilor lor economice. Z'S.JIn epoca noastră, problema ma- teenlor prime și a energiei a devenit vitală, conditionînd însuși viitorul civilizației umane. Rezolvarea concretă a acestei probleme impune o amplă cooperare internațională, care să asigure cele mai eficiente soluții tehnice și economice, pentru punerea în valoare a resurselor de materii prime și energetice cunoscute in prezent, eliminarea risipei și utilizarea lor rațională, asigurîn- du-se exercitarea de către fiecare popor a controlului național asupra propriilor bogății, asupra tuturor acțiunilor de cercetare, prospectare și valorificare a acestora.în același timp este necesară elaborarea unui program pentru descoperirea și folosirea unor noi surse 
timii ani, raporturile României cu aceste țări au cunoscut o considerabilă extindere, un rol esențial în a- ceastă direcție revenind președintelui Nicolae Ceaușescu. Multiplele contacte, vizitele întreprinse într-un mare număr de țări în curs de dezvoltare, nealiniate, de pe toate continentele, au marcat momente semnificative în consolidarea relațiilor prietenești cu aceste țări, pe baza intereselor reciproce de dezvoltare, a echității și avantajului mutual, con- ferindu-le temelii solide și ample perspective.Invitarea României la lucrările recentei Conferințe a țărilor nealiniate de la Lima a consfințit și pe plan juridic aceste realități în relațiile sale cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate.Comunitatea internațională — a continuat vorbitorul — este confruntată cu fenomene de criză în domeniul materiilor prime, energiei, alimentației, care se adaugă, agravînd-o, instabilității economice și financiare dintr-o serie de state. Realitatea probează că efectele acestor perturbări sînt resimțite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de toate țările, dar în primul rînd de țările în curs de dezvoltare.în ultimii ani — a continuat vorbitorul — în cadrul O.N.U. și organismelor sale specializate a fost abordat conceptul unei noi ordini economice internaționale și s-au întreprins acțiuni menite să concretizeze elemente ale acestuia. Continuînd acest proces, actuala sesiune ex

de energie, care să faciliteze o cit mai largă colaborare pe plan internațional, să valorifice, pe baza unor înțelegeri corespunzătoare, cunoștințele dobîndite în acest domeniu de un șir de țări mai dezvoltate, să asigure dezvoltarea nestînjenită a forțelor de producție, progresul general al umanității.în condițiile interdependenței tot mai accentuate dintre state, este de o importanță deosebită adoptarea unor măsuri concrete în direcția stabilirii unui raport just între prețurile materiilor prime și preturile produselor industriale — tinîndu-se seama atît de cheltuielile de producție, cît și de valoarea de întrebuințare a mărfurilor — care să favorizeze dezvoltarea țărilor producătoare de materii prime și, în același timp, să asigure venituri rationale producătorilor industriali, să permită stimularea activității productive în toate țările lumii, să faciliteze și să sprijine activ eforturile spre un progres' mai rapid al țărilor rămase în urmă.Trebuie, totodată,' create condiții pentru realizarea unei mai mari stabilități a prețurilor. în această privință s-ar putea avea în vedere constituirea unui grup de lucru al O.N.U., deschis participării tuturor statelor, care să treacă imediat la elaborarea principiilor și măsurilor concrete menite să înlăture fluctuațiile speculative, de natură a dezorganiza desfășurarea normală a relațiilor economice internaționale, să pună capăt creșterii sau scăderii artificiale a prețurilor, să asigure stabilitatea a- cestora pentru o perioadă de mal mulți ani.Dimensiunile și importanța problemei materiilor prime și a resurselor energetice reclamă imperios ca toate aspectele, implicațiile și soluțiile acesteia să fie examinate nu într-un cadru îngust, limitat Ia un număr restrîns de state, ci cu participarea, pe bază de egalitate, a tuturor țărilor, astfel îneît să se ajungă Ia măsuri convenite, reciproc avantajoase, care să asigure accesul tuturor națiunilor la materiile prime și resursele energetice necesare propriei dezvoltări, lichidarea subdezvoltării, progresul șl prosperitatea tuturor popoarelor./•ț) Fenomenele tot mal îngrijorătoare de criză alimentară care afectează zone întinse ale globului impun să se acționeze cu cea mai mare hotărîre pentru soluționarea problemei alimentației, pentru stimularea producției agricole.Pornind de la faptul că In lume există mari suprafețe agricole nefolosite la capacitatea lor maximă, de la posibilitățile largi pe care le oferă știința și tehnica in continuă dezvoltare, în special în domeniile mecanizării, chimizării, irigării, România consideră că sînt necesare eforturi sporite pentru creșterea producției agricole, în primul rînd în țările slab dezvoltate, pentru dezvoltarea unei ample cooperări internaționale, care să înlesnească rezolvarea problemei alimentației, de importanță vitală pentru existența și progresul întregii omeniri. După părerea Rdmâiției, se impune să se treacă neîntîrziat la e- laborarea unor programe complexe pentru dezvoltarea producției agricole, recuperarea terenurilor nefolosite, realizarea unor sisteme moderne de irigații, îmbunătățiri funciare și a- meliorare a solului, creșterea producției de îngrășăminte și alte substanțe chimice, precum și pentru producerea de noi soiuri de semințe și noi rase de animale aclimatizate zonelor din țările în curs de dezvoltare.Pentru stimularea creșterii producției agricole în țările rămase în urmă este deosebit de important să se asigure un sprijin larg și multilateral din partea țărilor dezvoltate și, totodată, să se adopte în comerțul internațional măsuri de natură să păstreze o corelație corespunzătoare între prețurile produselor agricole, prețurile materiilor prime și ale produselor industriale.în vederea înlăturării efectelpr provocate de împrejurări neprevizibile, mai ales în cazul unor calamități naturale, România consideră necesar să se constituie un Fond de produse agroalimentare, îndeosebi de cereale. La constituirea acestui fond ar urma să contribuie toate statele, și în primul rînd cele dezvoltate, în raport cu potențialul lor economic, rezervînd din propriile resurse agroalimentare o anumită parte care să poată fi utilizată în caz de nevoie. Fondul astfel constituit ar urma să fie administrat de un organism specializat al O.N.U., eventual de F.A.O. în cazuri bine definite, ar urma să fie puse la dispoziția țărilor afectate cantitățile solicitate, în condiții comerciale care să înlăture posibilitatea acțiunilor speculative de pa piețele produselor agroalimentare.
traordinară a Adunării generale este chemată să definească și să. adopte un ansamblu coerent de măsuri practice, de ordin politic, economic, juridic și instituțional, în scopul depășirii fenomenelor de criză din economia, comerțul și finanțele mondiale. Dar nu este vorba numai de o soluționare parțială sau de moment, ci este vorba de a se continua efortul pentru o rezolvare graduală a aspectelor de fond ale dezvoltării și cooperării economice.Ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România a participat activ la lucrările pregătitoare ale acestei sesiuni și se declară gata să contribuie în continuare, într-un spirit constructiv, la schimbul de opinii și la definitivarea proiectelor de documente ce vor fi supuse aprobării A- dunării generale. In consecință, guvernul român a decis să prezinte considerentele sale sub forma unui document oficial difuzat statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite.în continuare, vorbitorul a spus : Dorința largă de cooperare a statelor pentru a depăși obstacolele care țin de relațiile de inechitate și exploatare trebuie să beneficieze de un cadru instituțional cît mai adecvat de manifestare. O seamă de factori obiectivi fac ca Organizația Națiunilor Unite să constituie locul cel mai potrivit.Necesitățile adaptării la cerințele unei noi ordini ecohomice internaționale au determinat întreprinderea unor pași în direcția structurării co

ezvoltarea economică a tufurilor, exigentă de bază a noii ordini economice, reclamă accesul larg, fără discriminări sau bariere, al tuturor statelor, la cuceririle științei și tehnicii contemporane. Posibilitatea de a beneficia de cuceririle științei și tehnicii reprezintă o condiție a progresului multilateral al fiecărei țări sțab dezvoltate, a valorificării resurselor în folosul tuturor, a realizării unor schimburi economice internaționale eficiente și reciproc avantajoase. în vederea înlesnirii accesului tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne, România apreciază că sînt necesare măsuri concrete în direcția realizării unui larg transfer de tehnologie modernă, asigurarea asistenței tehnice în toate domeniile de dezvoltare. O deosebită atenție trebuie a- cordată promovării și stimulării cercetării științifice în țările în curs de dezvoltare. Pe calea atingerii acestor obiective, o contribuție importantă poate aduce Conferința mondială pentru știință și tehnologie, ce urinează să aibă loc sub egida O.N.U. (5.) Pentru lichidarea subdezvoltării într-o serie de țări, o importanță ho- tărîtoare are pregătirea cadrelor naționale necesare construcției economice și sociale. Dezvoltarea tuturor formelor de învățămînt, democratizarea instrucției publice, însușirea de către tînăra generație a unei științe și culturi moderne se impun ca tot atîtea componente esențiale ale progresului fiecărei națiuni și omenirii în ansamblu. Este necesar să se acorde cea mai mare atenție și să se depună eforturi tot mai intense de către fiecaretară și de către comunitatea internațională, în vederea extinderii învățământului de toate gradele, a organizării sale pe baze științifice, a legării sale tot mai strînse de practică, de cerințele dezvoltării.România consideră că eforturile proprii ale țărilor mal puțin avansate pentru formarea și pregătirea cadrelor de specialiști în industrie, în agricultură, în alte sectoare ale activității social-economice trebuie să fie sprijinite de țările dezvoltate prin acordarea de burse și alte forme a- decvate.Pe lîngă asistenta bilaterală acordată țărilor în curs de dezvoltare, Rorrjânia apreciază că este posibil si util să se constituie un Fond special pentru burse, administrat de U.N.E.S.C.O., la care să contribuie. în primul rînd. țările dezvoltate din punct de vedere economic. Mecanismul de constituire și utilizare a acestui fond de burse ar urma să creeze posibilitatea ca țările în curs de dezvoltare beneficiare să-și aleagă, potrivit propriilor lor interese, domeniul sau sectorul de activitate, precum și tara în care să folosească bursele acordate.Ar fi, de asemenea, util ca U.N.E.S.C.O. să primească atribuții lărgite privind, asistența tehnică și transferul de tehnologii către țările în curs de dezvoltare, să informeze periodic Adunarea Generală a O.N.U. asupra evoluției situației în aceste domenii de deosebită importantă pentru lumea contemporană./îi.)O cerință imperioasă a creării noir ordini economice o constituie promovarea unor raporturi cît mai largi de schimburi comerciale și de cooperare economică internațională, pe bazele deplinei echități- și egalități în drepturi, ale avantajului reciproc. Apare astăzi tot mai evident că măsurile restrictive impietează puternic asupra desfășurării libere a comerțului mondial, frînează dezvoltarea conlucrării economice internaționale. în baza; acestor considerente, România apreciază că trebuie- să se acționeze cu hotărîre — atît în cadrul acordurilor comerciale bilaterale, cît și al negocierilor comerciale multilaterale, al deciziilor care se iau în diferite organizații ți organisme economice internaționale — pentru promovarea unui comerț liber și a unei cooperări neîngrădite între toate statele, pentru eliminarea restricțiilor și a barierelor artificiale, a oricăror discriminări și obstacole tarifare și netarifare. Schimburile comerciale și cooperarea economică internațională trebuie să se desfășoare pe baze care să excludă orice presiune sau amestec al unor țări în treburile interne ale altora. Este necesar ca toate țările să acționeze pentru dezvoltarea unor relații economice largi, nestînjenite. care să favorizeze creșterea și îmbunătățirea exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, să contribuie la amplificarea comerțului mondial și lărgirea participării fiecărei țări la diviziunea internațională a muncii, x( 7JProcesul realizării unei noi ordini economice mondiale presupune ca o condiție esențială desfășurarea 
respunzătoare a sistemului ' O.N.U., preocupări care converg și se integrează acțiunilor inițiate de România în Adunarea generală în urmă cu 3 ani privind creșterea rolului O.N.U. După părerea noastră, sînt necesare măsuri de îmbunătățire a activităților și procedurilor din sistemul Națiunilor Unite, astfel îneît acesta să folosească eficient pîrghii- le cooperării internaționale pentru depășirea fenomenelor de criză și instabilitate, să sporească randamentul asistentei economico-financiare pentru țările în curs de dezvoltare, să contribuie la o reală securitate economică a tuturor statelor.In același spirit, considerăm necesară continuarea acțiunilor vizînd precizarea și explicitarea normelor noii ordini economice și întărirea forței lor politice și juridice, precum și adoptarea unor programe speciale care să asigure traducerea în viață a acestor norme.Credem că ar fi utilă în acest scop stabilirea unui organism special al O.N.U., deschis participării tuturor statelor membre, însărcinat să urmărească modul în care se realizează aceste norme și programe și să inițieze măsurile corespunzătoare. La rîndul ei. Adunarea generală va trebui să analizeze periodic aplicarea acțiunilor convenite privind instaurarea noii ordini economice internaționale. ‘ ,•*în  încheiere, vorbitorul a exprimat convingerea că actuala sesiune extraordinară a Adunării generale va constitui un moment important în procesul dezvoltării și cooperării e- conomice internaționale. 
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pe baze stabile a relațiilor valutar- financiare, cristalizarea unui nou sistem monetar internațional, sănătos și echitabil, care să asigure întărirea monedelor naționale, statornicirea unor cursuri de schimb reale, fundamentate economic, să creeze premisele unei mai mari stabilități a cursurilor valutare. După părerea României, un asemenea sistem echitabil necesită conlucrarea largă a tuturor statelor, a organelor lor de specialitate, abordarea într-un spirit nou a problemelor monetare în cadrul organismelor internaționale de resort. Desfășurarea normală a comerțului mondial implică, de asemenea, în mod necesar, perfecționarea sistemului de credite, astfel ca acestea să contribuie la stimularesv- dezvoltării economice a fiecărei tărl și, în primul rînd, a țărilor mal puțin, avansate.Avînd în vedere rolul tot mai Important pe care trebuie să-l îndeplinească Organizația Națiunilor U- nite în soluționarea problemelor majore ale vieții internaționale, România consideră necesară elaborarea, în cadrul O.N.U., a unor norme precise ale noii ordini economice internaționale, angajante pentru toate țările membre, precum și a unor programe speciale de acțiune, care să conducă la înfăptuirea lor, să favorizeze dezvoltarea liberă, neîngrădită a tuturor statelor, colaborarea economică internațională.Este necesar, de asemenea, ca un organism special al O.N.U., deschis participării tuturor statelor, să fie însărcinat să urmărească modul cum se realizează aceste norme și programe, să inițieze măsurile ce se impun în acest scop.Pentru sprijinirea țărilor rămase In urmă din punct de vedere economic, România propune constituirea unui Fond de dezvoltare, administrat de O.N.U., care să fie repartizat, cu prioritate, statelor cu un venit național pe un locuitor sub 200 dolari.Acest fond ar urma să fie format prin contribuția tuturor statelor și în primul rînd a celor dezvoltate. O sursă deosebit de importantă pentru crearea fondului de dezvoltare trebuie să o constituie-reorientarea unei părți din imensele resurse folosite în scopul înarmărilor. în acest sens, România propune reducerea cu 10 Ia sută a bugetelor militare ale tuturor statelor, luînd ca bază volumul cheltuielilor din anul 1975, și transferarea, fără condiții, a unei jumătăți din mijloacele astfel economisite la dispoziția Fondului de dezvoltare al O.N.U.Fondul ar urma să fie alocat țărilor care rezervă anual pentru pro-' pria lor dezvoltare circa 25 la sută din venitul national în cadrul unor programe de dezvoltare pe 10—15 ani. Țărilor care ar beneficia de fondul de dezvoltare administrat de O.N.U. trebuie să li se asigure posibilitatea să decidă ele însele obiectivele economice care vor fi finanțate din a- cest fond, să utilizeze sumele alocate acolo unde găsesc condițiile comerciale sau financiare cele mai a- vantajoase.Adunarea Generală a O.N.U. va trebui să analizeze periodic, eventual anual, ca fondurile repartizate să fie utilizate numai pentru dezvoltare și nu pentru consum, să e- xamineze aplicarea ansamblului de măsuri și acțiuni privind promovarea noii ordini economice , internaționale.
★Expunînd poziția sa tn legătură cu noua ordine economică internațională și ținind seama de dimensiunile mondiale ale problemelor economice contemporane, România consideră că este de datoria fiecărei țări'și a comunității internaționale în ansamblu să abordeze aceste probleme cu maximă responsabilitate, să-și aducă contribuția și să acționeze energic pentru soluționarea lor. O asemenea atitudine răspunde intereselor vitale ale tuturor popoarelor, cauzei progresului. prosperității și fericirii lor, a întăririi păcii și colaborării internaționale.In ce o privește, România a desfășurat și va desfășura o intensă activitate pentru extinderea colaborării multilaterale cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele care se pronunță pentru propășirea econo- mico-socială. independentă, ca o expresie a solidarității în lupta pentru emancipare economică, pentru a- firmarea unor relații noi. cu caracter democratic în viata internațională. pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Totodată, Republica Socialistă România va acționa, alături de celelalte state ale lumii, atît în cadrul O.N.U., cît și pe plan bilateral, pentru promovarea și instaurarea noii__ordin£ economice internaționale, pentru făurirea" unei lumi mai bune si mai drepte. _------ :------------

Dezbateri 
în comitetul 

ad-hocComitetul ad-hoc al sesiunii extraordinare și-a început joi lucrările, abordind pe rînd problemele aflate pe ordinea de zi a sesiunii, în ședințe paralele cu cele ale plenarei, unde continuă dezbaterile de politică generală. Ședința a fost consacrată problemelor comerțului internațional, în prealabil, comitetul ad-hoc a a- doptat în unanimitate propunerea ca la baza lucrărilor sale să stea Declarația grupului celor 77. De asemenea, comitetul are ca puncte de referință în deliberările sale o serie de documente, printre care Declarația • de poziție a Guvernului Republicii Socialiste România.In cadrul dezbaterilor a luat cuvîntul delegatul român Mircea Petrescu, care a declarat că România sprijină pe deplin Declarația grupului celor 77 de țări în curs de dezvoltare și o consideră drept documentul de bază în activitatea și deciziile comitetului ad-hoc. De asemenea, vorbitorul a subliniat că Declarația de poziție avansată de România ■ în dezbateri are menirea de a preciza în detaliu poziția și opiniile Guvernului României în problemele edificării unei noi ordini economice internaționale.

In spiritul prieteniei 
și solidarității cu lupta poporului 
ecuadorian pentru dezvoltare 

liberă, independentăOpinia publică din România, con- damnind și veștejind cu energie încercarea de lovitură de stat împotriva președintelui Ecuadorului, generalul Guillermo A. Rodriguez Lara, a luat cunoștință cu vie satisfacție de înfrîngerea acestei tentative, de știrile privind restabilirea calmului și normalizarea situației în această tară.Complotul cu caracter contrarevoluționar din Ecuador a constituit o nouă expresie a îndîrjirii cu care forțele reacțiunii se opun proceselor înnoitoare, transformărilor democratice. progresiste care au loc în a- ceastă țară, ca și, în general. în alta state ale continentului latino-ameri- can.Aflîndu-se timp îndelungat «ub dominația străină, care a frînat dezvoltarea tării. Ecuadorul a cunoscut după venirea la putere. în 1972, a președintelui Lara ample prefaceri în diferite domenii ale vieții sociale, de natură să deschidă căi tot mai largi progresului multilateral. în acest sens se înscriu elaborarea planurilor de dezvoltare economică a tării, inițierea unei reforme agrare. întărirea controlului statului în sectoare principale ale vieții economice, crearea unor mari întreprinderi naționale, măsuri în vederea valorificării resurselor petroliere potrivit intereselor . prosperității tării, concomitent cu prefaceri da ordin social, pe linia lichidării vechilor structuri feudale și oligarhice. Totodată, pe plan extern, guvernul președintelui Lara a înfăptuit o politică de întărire a independenței și suveranității naționale, de promovare a normelor de drept internațional și de respingere a oricărui amestec din afară, do colaborare pe baza egalității în drepturi, respectului și avantajului reciproc cu toate statele, inclusiv cu statele socialiste.După cum este știut, In acești ani, Intre România și Ecuador s-au dezvoltat relații de prietenie și colaborare pe multiple planuri, care a cunoscut un curs continuu ascendent — exprimînd atît orientările noi ale Ecuadorului, cît și consecvența cu care sînt traduse în viață liniile directoare ale politicii externe a României stabilite de congresele partidului, de Congresul al XI-lea, privind dezvoltarea largă a legăturilor de conlucrare și solidaritate cu țările latino-americane, cu toate țările în curs de dezvoltare, în genere, cu statele lumii a treia.Un moment istoric, de importanță determinantă în această evoluție l-a constituit vizita întreprinsă în Ecuador de președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în septembrie 1973 ; primirea plină de căldură făcută de poporul ecuadorian, convorbirile rodnice cu președintele Lara, . întîlnirile cu personalități marcante ale vieții publice din Ecuador, cu populația au dat expresie sentimentelor de prietenie față de poporul român, prețuirii față de pozițiile și politica României, dorinței de adîncire a legăturilor de colaborare dintre cele două țări și popoare. La rîndul său. poporul român a putut să-și exprime aceleași sentimente cu ocazia vizitei pe care președintele Ecuadorului, Guillermo A. Lara, a făcut-o anul acesta în România.Caracterul fructuos al întîlnirilor ' la nivel înalt româno-ecuadoriene și-a găsit concretizare în Declarația solemnă sempată de cei doi președinți, “în acordurile și înțelegerile încheiate, care au pus baze stabile și au deschis perspecti-
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DE PRESĂ
La sediul Ambasadei 

României la Tokio a avut loc« vineri, ceremonia conferirii Ordinului „Tudor Vladimirescu", clasa a Ii-a, președintelui Grupului parlamentar de prietenie cu România, Hisao Kodaira, și vicepreședintelui Grupului parlamentar de prietenie cu România, Daisuke Akita, vicepreședinte al Camerei Reprezentanților a Dietei japoneze. Distincțiile au fost înmînate de ambasadorul României 1a Tokio, Nicolae Finanțu.
La Moscova au fost re- 

lUalOj la 5 septembrie, tratativele sovieto-americane referitoare la problema exploziilor nucleare subterane în scopuri pașnice, anunță agenția T.A.S.S.
Un număr de 17 sindi

cale din Chile au adresat mi_ nistrului economiei o petiție In car® cer luarea unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea vieții oamenilor muncii. în document se precizează că. din octombrie 1973 pînă în iunie 1975, preturile la pîine au crescut de 131 de ori. iar la lapte de 125 de ori. Tot atît de mult au crescut și preturile la serviciile comunale, la transporturi și alte taxe pentru servicii.
0 nouă întîlnîre a dele

gațiilor sovietică și ameri
cană caie Participă la tratativele privind reducerea armamentelor strategice ofensive a avut loc la 5 septembrie la Geneva.

Președintele R. F. Germa
nia, Walter Scheel, urmează să e- fectueze, în zilele de 10—16 noiembrie a.c., o vizită oficială în Uniunea Sovietică, la invitația Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. — informează agenția T.A.S.S.

Senatorul democrat ame“ rican Robert Byrd, revenit dintr-o călătorie efectuată la Pekin împreu- 

ve tot mai largi dezvoltării relațiilor bilaterale, reprezentînd totodată contribuții de seamă, marcante, la afirmarea principiilor noi de relații internaționale, ale egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, abolirii politicii de forță și de amenințare cu forța, respectării drepturilor statelor asupra resurselor lor — principii care formează cheia de boltă a edificării unei noi ordini internaționale. Acestea sînt temeliile pe care au fost așezate raporturile româno-ecuadoriene. A- preciind în acest spirit rezultatele dialogurilor româno-ecuadoriene, tovarășul Nicolae Ceaușescu declara : „Dorim ca tot ce am convenit, atît cu prilejul vizitei pe care am făcut-o cu un an și jumătate în urmă în Ecuador, cît și în cursul vizitei dumneavoastră de acum în România, s.ă se realizeze în cele mai bune Ui— ții, ca relațiile dintre Români1/ I Ecuador să contribuie la dezvoltări _ fiecăruia dintre popoarele noastre, să servească cauzei păcii și colaborării in lume".în spiritul acestor bune relații, poporul român își exprimă simpatia șl solidaritatea cu forțele patriotice, democratice și progresiste, care au infrînt încercarea de lovitură de stat din Ecuador, zădărnicind planurile cercurilor celor mai reacționare de a-și redobîndi pozițiile privilegiate, de a lovi în activitatea pașnică, constructivă, a poporului, în independența și suveranitatea țării.Riposta fermă și unitară pe care complotișții au primit-o din partea ofițerilor patrioți, a maselor populare, a sindicatelor muncitorești, a tuturor partidelor și organizațiilor democratice și progresiste a demonstrat și în acest caz că unitatea forțelor înaintate ale societății, a armatei și poporului reprezintă factorul hotărîtor al apărării și consolidării drepturilor și cuceririlor democratice, al continuității drumului de transformări înnoitoare, corespunzătoare intereselor suDreme ale națiunii, ale democrației, independentei si progresului popoarelor. Desigur, așa cum a arătat experiența vieții, transformările democratice nu se înfăptuiesc fără piedici și greutăți, dar a- cestea pot fi întotdeauna depășita prin solidaritatea tuturor forțelor naționale. a tuturor popoarelor dornica 
să trăiască libere și independente.Situîndu-se cu consecventă pe poziția respectării dreptului sacru al fiecărei națiuni da a fi pe deplin stă- pină pe destinele sale, de a-și orîn- dui viața în concordantă cu voința și interesele sale, fără nici un amestec din afară, de a depăși decalajele fată de țările dezvoltate economicește și de a înainta liber pe calea progresului, România socialistă, poporul român 1 consideră că afirmarea acestor principii este o caracteristică majoră 
a contemporaneității și că orice încercări de a le nesocoti sau încălca, sub orice formă, sînt istoricește condamnate eșecului.Poporul român, reafirmîndu-șl sentimentele de prietenie și solidaritate față de poporul ecuadorian. își exprimă convingerea că. sub președinția generalului Lara, forțele patriotice, întreaga națiune din Ecuador vor obține noi realizări în lupta pentru dezvoltarea tării. în consolidarea independentei și suveranității naționale. în făurirea unul viitor de bunăstare și prosperitate.

G. MUREȘANU
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TRANSMIT:
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nâ cu alți cinci congresmeni, s-a pronunțat pentru continuarea eforturilor de normalizare a relațiilor dintre S.U.A. și R. P. Chineză.
La Palatul Națiunilor 

din Geneva au luat iu" crările celei de-a 35-a Conferințe Internationale în problemele învătămin- tului. Au participat delegații din 96 de țări, precum și reprezentanți al unor organizații internaționale si Instituții specializate ale O.N.U.
Naționalizări în Libia. Consiliul Comandamentului Revoluției din Libia a hotărît naționalizarea tuturor companiilor particulare din sfera desfacerii automobilelor și trecerea tuturor bunurilor mobile și imobile ale acestor companii în proprietate de stat.

Convorbiri coreeano-zom- 
bienO. Kim DonS Ghiu, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea. vicepreședinte al R.P.D. Coreene. a avut convorbiri cu delegația de partid și guvernamentală din Republica Zambia, condusă de Alexander Grey Zulu, secretar general al Partidului Unit al Independenței Naționale, care întreprinde o vizită oficială la Phenian.

Ungaria și Panama, Bni- mate de dorința de a contribui la întărirea păcii, destinderii și securității internaționale, au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă — anunță un comunicat oficial difuzat la Budapesta.
în cadrul zilelor Romft- 

nieî care se desfășoară în orașul Boulogne-sur-Mer, sub auspiciile*  municipalității și ale Ambasadei române la PățiȘ. a avut loc inaugurarea unei expoziții de desene ale copiilor români. Totodată, ansamblul pionierilor din Constanta a prezentat la Teatrul municipal și la cazinoul din localitate două spectacole care s-au bucurat de un succes deosebit.


