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ÎNNOIREA
Șl MODERNIZAREA 
PRODUSELOR 
este o lege a eficienței economice

Din rațiuni economice majore, 
conducerea partidului nostru orien
tează ferm eforturile colectivelor 
din întreprinderi și ale specialiș
tilor din institutele de cercetări și 
proiectări spre înnoirea și moder
nizarea continuă a produselor. 
Evidențiind această sarcină de 
importanță vitală pentru dezvolta
rea economiei noastre naționale, la 
plenara din 21—22 iulie a.c. tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„In condițiile actuale, cind pe plan 
mondial schimbarea produselor și 
a tehnologiilor se produce intr-un 
ritm extrem de rapid, paralel cu 
ridicarea calității trebuie să acțio
năm energic și permanent pentru 
înnoirea și modernizarea produse
lor, reproiectarea mașinilor și uti
lajelor, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație. Avem datoria să fa
cem totul pentru ca performanțe
le produselor românești să țină 
pasul cu cerințele progresului teh
nic pe plan Internațional". Practic, 
astăzi nu mai putem vorbi despre 
creșterea eficienței economice, a 
productivității muncii sociale, a 
competitivității mărfurilor fără a 
asocia toate aceste categorii eco
nomice cu procesul permanent de 
Înnoire și modernizare, de ridicare 
a nivelului tehnic și calitativ al 
produselor.

Din capul locului se cuvine să 
subliniem că, In acest an, ca și In 
ceilalți ani ai actualului cincinal, 
sub directa conducere a organiza
țiilor de partid colectivele din nu
meroase întreprinderi au acționat 
cu seriozitate, cu pricepere și pa
siune pentru Înnoirea producției, 
pentru ridicarea necontenită a per
formanțelor tehnice, economice și 
funcționale ale produselor. Statis
ticile dovedesc că planurile de asi
milare a produselor noi s-au rea
lizat în bune condiții, an de an.

!n majoritatea ramurilor ; o seamă 
de mașini șl utilaje sau alte produ
se noi — mineralierul de 55 000 
tdw, transformatorul bloc de 400 
MVA, mașina de rectificat plan cu 
ax orizontal, locomotiva Diesel e- 
lectrică de 4 000 CP, o serie de a- 
parate electronice, numeroase sor
timente de tricotaje, confecții, în
călțăminte — ca să ne oprim 
numai la cîteva produse „născute" 
în acest an — au un înalt nivel 
competitiv, primind de la început 
cele mai bune aprecieri din partea 
beneficiarilor ; încă o cifră conclu
dentă : pe ansamblul industriei, va
loarea producției obținute pe seama 
produselor noi și reproiectate puso 
în fabricație în acest cincinal re
prezenta, în semestrul I a.c., circa 
45 la sută din totalul producției 
globale industriale. Cu alte cuvinte, 
se poate spune că, în medie, unul 
din două produse este nou, asimi
lat în acest cincinal.

Sînt succese îmbucurătoare, care 
obligă la continuarea și mai susți
nută a întregii acțiuni de înnoire 
și modernizare a produselor, de 
aceasta depinzînd, în bună măsură, 
progresul și mai rapid al economiei 
noastre, creșterea eficientei econo
mice, a venitului național. Cu alte 
cuvinte, cu toții sintem interesați 
să intensificăm eforturile pentru 
ridicarea nivelului competitiv al 
producției, astfel ca economia noas
tră să beneficieze cît mai rapid de 
efectele multiple ale modernizării. 
In acest sens, înlăturarea neajunsu
rilor, asupra cărora ne vom opri, 
trebuie privită ca o cerință de strin
gentă actualitate pentru a accelera 
ritmul modernizării, pentru a sti
mula permanent preocuparea colec
tivelor în vederea asimilării produ
selor noi și ridicării nivelului, teh
nic și calitativ al celor existente.

O primă problemă : chiar dacă la

nivelul unor întreprinderi, centrale 
industriale sau ramuri s-au obținut 
rezultate bune în ansamblu, asimi
larea unor produse noi este încă 
mult intîrziată. Așa, de pildă, 
numai în industria construcțiilor 
de mașini, asemenea restanțe se 
Înregistrează la cîteva produse 
principale, cum ar fi : mașini-unel- 
te, mașini agricole, utilaje energe
tice ș. a. O analiză a cauzelor 
care au determinat aceste întir- 
zieri relevă că este vorba fie 
de neasigurarea capacităților de 
producție necesare, fie de goluri 
în aprovizionarea tehnioo-mate- 
rială sau de neajunsuri organi
zatorice. Cert este că printr-o 
mai exigentă abordare a sarcinilor 
de înnoire a producției de către or
ganizațiile de partid, prin preciza
rea și întărirea răspunderii în acest 
domeniu in fiecare fază de asimi
lare și efectuarea unui control ri
guros asupra modului în care se 
respectă programele întocmite, uni
tățile în cauză — „Progresul" Bră
ila, întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate București, întreprinde
rea de piese auto Sibiu ș.a. — pu
teau preveni rămînerile în urmă 
în domeniul înnoirii și modernizării 
producției. Și este de datoria lor 
să acționeze acum cu toată fermita
tea pentru a recupera neîntîrziat 
restanțele în asimilarea unor pro
duse noi.

Insistăm asupra acestei sarcini, 
deoarece orice abatere de la pro
gramul de asimilare a produselor 
noi are repercusiuni nedorite șl 
costisitoare asupra altor sectoare, 
asupra activității din unitățile be
neficiare. Iată un caz care nu mal 
necesită comentarii : întrucît între
prinderea constructoare de mașini
(Continuare în pag. a III-a)

La Oașa au fost 
deviate apele riului 

Sebeș
Pe valea Sebeșului, unde se 

află in construcție hidrocentra
lele de la Șugag și Gilceag, a 
fost consemnată o nouă premie
ră : devierea albiei riului Sebeș 
printr-o galerie betonată, pe o 
lungime de 300 metri. Prin a- 
ceastă deviere se creează condiții 
de începere a excavațiilor la ba
rajul de anrocamente de la 
Oașa. Succesul hidroenergeti- 
cienilor de pe valea Sebeșului 
întărește hotărîrea lor de a pune 
în funcțiune înainte de termen 
cele două hidrocentrale. (Ștefan 
Dinică).

Economii 
de metal

Colectivele întreprinderilor 
industriale din Mehedinți au 
economisit, in intervalul scurs 
din acest an, mai mult de 3 200 
tone metal, cantitate ce depă
șește angajamentul asumat in 
întrecerea socialistă pe întregul 
an. Contribuția cea mai mare 
la realizarea acestui succes au 
adus-o constructorii de la în
treprinderea „MEVA" din Dro- 
beta Turnu-Severin, unde a 
fost economisită o cantitate de 
metal cu care se pot fabrica 190 
vagoane de marfă, urmați de 
colectivul șantierului naval Or
șova și de muncitorii unităților 
din industria locală.

(Agerpres)
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Creație a actualului clnoinal, noua cetate □ rulmentului româneso de la Alexandria se mindrește cu o zestre tehnică moderna, care permite, 
intr-o mare măsură, automatizarea proceselor de producție Foto : 8. Cristian

Schimb de mesaje între președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, și premierul

Excelenței Sale Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS
Prim-ministru al

Stimate domnule prim-ministru.
Am primit cu multă satisfacție sî Interes mesajul ne 

care mi l-ați adresat si pentru care vă exprim mulțumi
rile mele cordiale.

Inițiativa dumneavoastră se înscrie în mod fericit în 
preocupările comune ale țărilor noastre de a favoriza o 
largă și fructuoasă colaborare în Balcani.

încheierea cu rezultate pozitive a lucrărilor Conferin
ței pentru securitate și cooperare în Europa și Actul final 
pe care l-am semnat au pus bazele unui amplu si profund 
proces de edificare a securității si dezvoltare a cooperării 
pe continentul nostru. Se deschid, astfel, noi căi pentru 
intensificarea contactelor și cooperării între state, pentru 
o conlucrare mai strînsă ne plan economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte domenii.

După cum vă este cunoscut. Republica Socialistă Româ
nia acționează consecvent pentru îmbunătățirea și dez-

Republicii Elene
voltarea climatului de înțelegere, prietenie sl bună veci
nătate între țările din Balcani, avînd convingerea că 
aceasta corespunde intereselor fundamentale și aspira
țiilor tuturor popoarelor din regiune, contribuie la cauza 
păcii și a securității în Europa și în lume.

împărtășesc, de aceea, pe deplin preocuparea dumnea
voastră ca țările din regiunea Balcanilor să dea un exem
plu de aplicare în practică a principiilor și obiectivelor 
convenite la Helsinki.

In acest spirit, salut și sprijin cu căldură Inițiativa 
dumneavoastră de a se organiza o întîlnire la nivelul 
miniștrilor adjunct! ai planificării economioe din țările 
balcanice, care să examineze posibilitățile de extindere șl 
adincire a cooperării dintre ele, și doresc să vă asigur că 
România este hotărîtă să ia parte la o asemenea întilnire 
— la data și în locul ce urmează a fi stabilite prin con
sensul statelor participante — și să depună toate efor
turile pentru buna desfășurare și succesul el.

Cu prietenie,
NICOLAE CEAUSESCU

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Actul final al Conferinței pentru securitate șl coope
rare în Europa, pe care noi l-am semnat de curînd în 
mod solemn la Helsinki, prevede, printre altele, o coo
perare crescîndă între statele europene în domeniile eco
nomiei, științei, tehnologiei și al mediului înconjurător.

Eu interpretez acest document ca reflectînd convinge
rea profundă a națiunilor europene că viitorul lor de pace 
și prosperitate depinde, într-o mare măsură, de gradul de 
înțelegere și cooperare dintre ele și că diferentele între 

- sistemele lor social-economice nu sînt de natură să afec
teze și — cu atît mai puțin — să împiedice realizarea 
acestui obiectiv.

De altfel, unul din imperativele epocii noastre este In
terdependenta dintre noi, care, în zilele noastre, se si
tuează în centrul politicii externe a tuturor țărilor. Ca 
oameni de stat responsabili, ne revine sarcina de a ac
ționa pentru înlăturarea dificultăților și pentru a deschide 
popoarelor noastre perspective care să asigure înflorirea 
talentelor lor în securitate și stabilitate.

In această ordine de idei, mi se pare că statele din 
Peninsula Balcanică ar putea să dea, primele, exemplul 
de aplicare în practică a principiilor de la Helsinki, stră- 
duindu-se să găsească domeniile de activitate care s-ar 
preta cu precădere la o acțiune comună și concer-

tată în această direcție. Președinții Jivkov și Tito și-au 
dat, de asemenea, asentimentul la o astfel de acțiune. în
curajat de aceste reacții, sînt gata să vă propun o întîl
nire la Atena, la o dată apropiată, eventual în cursul lunii 
octombrie, a miniștrilor adjuncți ai planificării e- 
conomice din toate țările balcanice, care ar avea ca sar
cină să examineze posibilitățile de extindere și adîncire 
a cooperării interbalcanice în domeniile economiei, comu
nicațiilor, energiei și culturii. In aceste domenii există 
probleme a căror importanță depășește frontierele națio
nale și care, abordate pe plan interbalcanic, cu viziunea 
necesară, se pot rezolva în folosul tuturor popoarelor din 
regiunea noastră.

Sînt convins că opinia publică din țările noastre așteap
tă de la conducătorii săi inițiative curajoase în toate do
meniile, care, întărind cooperarea pe linie de stat, să le 
conducă spre înțelegere și pace.

Sper, în consecință, că propunerea mea va obține asen
timentul guvernului dumneavoastră.

Am adresat aceeași invitație conducătorilor tuturor ță
rilor balcanice și vă voi ține la curent, firește, cu răs
punsurile lor.

Primiți, domnule președinte, asigurările celei mal înal
te considerații.

CONSTANTIN KARAMANLIS
★

ATENA 2. — Corespondentul Ager
pres transmite : Primul ministru al 
Republicii Elene, Constantin Kara
manlis, l-a primit, joi după-amiază, 
pe ambasadorul țării noastre la Ate
na, Ion Brad, care a luminat mesa
jul de răspuns al președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la scrisoa
rea adresată de premierul elen șe
filor de stat din Balcani.

Primind mesajul, primul ministru

★

Constantin Karamanlis a rugat să fie 
transmise mulțumirile sale călduroa
se președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a elogiat interesul și eforturile con
stante, înțelegerea deosebită pe care 
Ie manifestă șeful statului român 
pentru realizarea în Balcani a unei 
colaborări largi și fructuoase, pen
tru statornicirea unor relații de 
prietenie și bună vecinătate între ță
rile din această regiune.

Totodată, primul ministru elen 
și-a exprimat convingerea că bunele 
relații prietenești dintre România șl 
Grecia vor cunoaște o dezvoltare și 
mai accentuată în viitor, ele fiind de 
natură să constituie un exemplu de 
aplicare în viață a principiilor stabi
lite de Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, o contribu
ție la cauza păcii și colaborării în 
Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe generalul Edgardo Mercado Jarrin, 

fost prim-ministru al Republicii Peru
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Unității 
Socialiste, a primit, la 2 octombrie, 
la Predeal, pe generalul Edgardo 
Mercado Jarrin, fost prim-ministru 
al Republicii Peru, care, la invita
ția Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, face o vizită în 
țara noastră.

La primire a luat parte Cornellu 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste.

A participat Enrique E. Laroza, 
ambasadorul Republicii Peru la 
București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut din partea președin
telui Republicii Peru, Francisco 
Morales Bermudez, și a poporului 
peruan, împreună cu un cald oma
giu adus șefului statului nostru, 
poporului român prieten, și urări de 
noi succese.

Generalul Edgardo Mercado Jarrin 
a Împărtășit deosebita sa satisfacție 
de a se relntllni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, subliniind că 
poporul peruan păstrează o vie amin
tire vizitei de importanță istorică a 
șefului statului român în țara sa, în

America Latină, unde pretutindeni a 
lăsat o profundă impresie. Oaspetele 
a mulțumit cu căldură pentru invi
tația de a vizita țara noastră, pentru 
ospitalitatea de care s-a bucurat, 
avînd cuvinte de înaltă apreciere 
pentru realizările obținute de Româ
nia pe calea propășirii economice și 
sociale, a bunăstării.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Republicii Peru, Francisco Morales 
Bermudez, un călduros salut și cele 
mai bune urări și a rugat pe oaspete 
ca la înapoierea în patrie să asigure, 
din partea sa, pe șeful statului pe
ruan că România dorește să reali
zeze tot ceea ce s-a convenit, să 
extindă colaborarea în noi domenii. 
Președintele României a adresat 
poporului peruan prieten urări de 
succes, bunăstare și fericire pe ca
lea pe care a pornit, de transformări 
sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evo
cat cu plăcere vizita efectuată în 
Peru, însemnătatea înțelegerilor con
venite cu acest prilej, care marchea
ză un moment de deosebită însem
nătate pentru promovarea continuă 
a relațiilor de prietenie șl colabo
rare dintre popoarele și țările 
noastre.

S-a apreciat că dezvoltarea reia* 
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Peru sporește con
tribuția ambelor țări la edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, la statornicirea unor 
relații noi între state, bazate pe res
pectul independenței și suveranității 
naționale, pe deplina egalitate în 
drepturi, neamestecul în treburile in
terne și avantaj reciproc. Schimbul 
de opinii. a relevat că cursul spre 
destindere, cauza păcii în lume im
pun realizarea unei stabilități și a 
unui echilibru în viața economică in
ternațională, instaurarea unor rapor
turi economice echitabile, lichidarea 
subdezvoltării, necesitatea întăririi 
unității și solidarității țărilor in curs 
de dezvoltare, a statelor nealiniate 
pentru atingerea acestor obiective, 
pentru făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune. In acest cadru, a fost 
relevată importanța luptei popoare
lor din America Latină pentru o dez
voltare independentă, pentru dreptul 
de a fi stăpîne pe bogățiile naționale 
și de a le folosi în propriul lor inte
res, pentru a-și hotărî singure soar
ta, fără nici un amestec din afară, 
în conformitate cu aspirațiile lor.
' Convorbirea s-a desfășurat tntr-< 

atmosferă cordială, prietenească.
— ■ ------- -----------A

Imperative ale instaurării unei noi ordini economice internaționale

LICHIDAREA STĂRII DE SURDEZVOLTARE, 
A DECALAJELOR ECONOMICE DINTRE STATE

Geamurile microbuzului 
•int aburite, plouă des și 
prin sticla ștearsă cu pal
ma și care se aburește re
pede la loc îmi aduc a- 
minte, mai mult decît văd, 
priveliștile din 1962. Păs
trez în memorie schița ve
che a locului pe care mi-a 
făcut-o în caiet cu creion 
chimic I.D., geologul auto
didact. Asta mă ajută să 
refac peisajul, după trei
sprezece ani. I.D., care se 
recomanda pe atunci : „Eu 
umblu, mă uit, dau cu cio
canul să constat, sclipește 
ceva ?...“ Cuvinte așternute 
alături, ca o legendă a schi
ței, și pentru cadența vor
birii acelui om tăcut și care 
se exprima mai mult în 
predicate, semnul unei e- 
nergii calculate. Cum a în
vățat el geologie... Dar asta 
• altă poveste.

Acest caiet vechi conți
ne și note fără prea mari 
semnificații — mi se părea 
atunci — dar care azi ca
pătă viață și o pregnanță 
înduioșătoare. De exemplu, 
aceasta :

„Ține minte căsuța de pe 
creastă a celor doi tineri 
abia luați, soții Crucilă. Ea 
lucra la cantină si s-au 
luat fiindcă el suferea de 
stomac și ea îi gătea spe
cial. De aici, idila. Un elec
trician tocmai le trăgea fi
rul electric la o mare înăl
țime, numai pentru ei, in 
jur nu mal e nici o casă — 

k

darul de nuntă : un fîr elec- 
trio ! Căsuță curajoasă de 
pionieri, pe care sper să n-o 
sufle vîntul. Am urcat la ei, 
să-i salut. Amîndol frigeau 
în luna lor de miere, intr-o 
tigaie, o lipie."

Apoi concluzia, trasă în

atentă — nu figura nici una 
din noțiunile mari prin care 
oamenii, în general, țin să 
indice o anumită înălțime 
morală ; nici abnegația, nici 
generozitatea, nici etica, ni
mic din cuvintele pe care 
noi le avem in vîrful peni-

6ălbatic, mireasmă de ră
șină, un duh al curajului, 
fiindcă și curajul are un 
miros al lui...

Povestea însă, povestea 
aceea a lui I.D., spusă nu 
de el, auzită din gura ce
lor de pe Toroioaga. prin

Sclipea ceva ? 
Da: dăruirea

’62 : „Ploaie de căsătorii. 
Parcă s-ar sfirși lumea. 
Oameni mereu plecați. Dor 
de un punct fix — cămi
nul stabil..."

Dar schița aceasta a lui 
I.D.. pe care mi-a lăsat-o 
amintire și în mijlocul că
reia — cam pe aici — unde 
el a scris cu litere înflora
te Toroioage, am zăcut o 
noapte, cuprins de febră, 
prin aprilie ’62, în baraca 
șantierului bătut de lapovi- 
ță, în dormitorul comun, 
cind toți se strînseseră în 
jurul meu să-mi tină de 
urît și să-mi spună poveș
tile și întîmplările lor... în 
vocabularul de pe Toro
ioaga — urechea mea a fost

Reportaj de
Constantin ȚOIU

țel, dar toate acestea, fără 
a fi numite, existau în su
fletul și în caracterul lor 
de pionieri ai singurătăților 
învinse. Denumirile le cu
noșteam, prin grija lui I.D.:

Virful Măcîrlău. Vîrful 
Țiganul. Vîrful Bardâu. 
Sectoarele Ivășcoaia. Novi- 
ciorului, Roșu-Novăt — 
apoi Waserul. plin de păs
trăvi și de lostrițe, și lacul 
Bitigi, și haltele liniei fo
restiere Vișeu — Poiana, 
Inoasa, Rîpi... Un aer iute.

moleșeala febrei — 39 gra
de I apreciase artificierul, 
cel cu dinamita, punîn- 
du-mi mîna pe frunte, în 
lipsa termometrului...

In 1958. I.D. se afla la Vi
șeu. Pe stradă, un inginer. 
Cristian Adalbert. îl opreș
te și îl întreabă unde-i To
roioaga și Novîciorul, și 
să-i arate lui locul pe hartă. 
11 angajează ca manipulant. 
Dar I.D. a crezut că func
ția asta de manipulant e 
cum era la I.F.E.T., adică 
să fii gestionar pe toate ra
murile de producție. La mi
nerit însă, a fi manipulant 
înseamnă a fi un simplu 
descărcător —muncă fizică 
brută. El a înțeles greșit și

s-a pus pe lucru, a luat 
treaba în serios, cu un zel 
care-i mira pe unii. Ce vrea 
ăsta ? Ieri nu era mai ni
mic, și azi vrea să ajungă 
șef 1 Nu-și puteau închipui 
că omul, sincer, se înșelase, 
neștiind încă pe ce post se 
afla — cum te-ar numi ci
neva curier și tu crezi că 
ești dispecer... Sosesc in zi
lele aoelea la Vișeu 18 oa
meni de la Adamclisi. Oa
meni de pe lîngă mare, 
obișnuiți cu marea întinsă 
și cu șesul, și care se po
menesc deodată... și, acolo, 
spre Toroioaga, „în creierii 
munților", e puțin zis... Um
blau dezorientați prin Vi
șeu. fără alimente, fără 
scule, fără nimic. Fondurile 
băncii întîrziau. Inginerul 
se zbătea să facă rost de 
bani, dar finanțele întîr
ziau. Atunci I.D. se duce la 
el acasă, ia libretul CEC 
personal și scoate cele pa
tru mii de lei ale lui, tot ce 
strînsese, și le cumpără ce
lor 18 de la Adamclisi 
hrană, scule, da, și scule, 
ciocane, tîrnăcoape, lopeți, 
pe banii lui — investiția 
sa personală ! Istoria locu
lui precizează că. astfel, 
cei 18 plus 22 de localnici 
au urcat la Novicior înso
țiți de artificierul Chiriac 
Goncă. Asta era prin iulie. 
Ședeau în colibe acoperite 
cu coji de brad. La prima
(Continuare in pag. a II-a)
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Urmărind să prezenîâm cititorilor poziția partidului și statului nos
tru cu privire la edificarea unei noi ordini economice mondiale — po
ziție amplu fundamentată în documentele Congresului al Xl-lea al 
P.C.R., dezvoltată șl concretizată în recenta Declarație prezentată la 
sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. — am consacrat 
un prim articol principiilor noi de relații Internaționale chemate să 
constituie însăși temelia noii ordini internaționale*). Articolul de față 
îl consacrăm unei componente esențiale a edificării ordinii noi — 
respectiv lichidării stării de subdezvoltare, eliminării decalajelor exis
tente între nivelurile de dezvoltare economică ale diferitelor state.

Subliniind importanța acestei pro
bleme, partidul și statul nostru 
pornesa de la considerentul că 
soluționarea problemelor acute care 
confruntă omenirea, asigurarea pro
gresului economic Și social al ome
nirii presupun în mod categoric înlă
turarea subdezvoltării, eliminarea de
calajelor ce despart țările rămase în 
urmă de cele avansate economicește, 
egalizarea treptată a nivelurilor de 
dezvoltare a tuturor națiunilor — de 
aceasta depinzînd în mod esențial 
prosperitatea fiecărui popor, pacea 
și progresul general. „Romfinia — 
arăta recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se pronunță ferm și 
sprijină activ toate acțiunile privind 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale care să ducă Ia 
progresul mai rapid al țărilor sub
dezvoltate, la înfăptuirea unor relații 
noi, de egalitate, și care să permită 
făurirea unei economii bazate pe co
laborare reciproc avantajoasă, pe 
stabilitate, să asigure bunăstarea tu
turor națiunilor".

Incontestabil, realizarea acestor o- 
biective constituie unul dintre impe
rativele cele mai acute ale contem
poraneității. Este o realitate tragică, 
inadmisibilă situația actuală, caracte-
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rizată prin existența sl perpetuarea 
stării de subdezvoltare pe întinse 
regiuni ale globului. Intr-un se
col de uriașe progrese în dome
niul științei și tehnicii, două treimi 
din populația lumii trăiește în con
dițiile sărăciei și mizeriei, pe vas
te întinderi ale planetei continuind 
să bîntuie foametea și subnutriția, 
bolile și analfabetismul. Este semni
ficativ că țările în curs de dezvol
tare, care înglobează majoritatea 
populației globului, deși furnizează 37 
la sută din producția industriei ex
tractive mondiale, au o pondere în 
producția industrială a lumii mai 
mică de 7 la sută. In ceea ce privește 
sectorul agricol, este caracteristic 
faptul că, deși cea mai mare parte 
a suprafețelor arabile ale globului se 
află in țările subdezvoltate, acestea 
realizează abia 35 la Sută din pro
ducția agricolă mondială, fiind 
nevoite să importe anual însem
nate cantități de produse agro- 
alimentare. Pentru decalajul exis
tent în domeniul tehnologiei și 
științei, poate fi amintit că în țările 
slab dezvoltate cheltuielile în acest 
scop sînt de peste o sută de ori mai 
mici decît în țările industrializate, 
întreaga amploare a fenomenului 
subdezvoltării este ilustrată sintetic 
de faptul că țările în curs de dez
voltare, în care trăiește circa 70 la

sută din populația planetei noastre, 
dispun doar de 30 la sută din venitul 
mondial.

O asemenea situație profund 
inechitabilă este rezultatul nemijlo
cit al politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste de dominație 
și asuprire a popoarelor, de jefuire 
a bogățiilor lor naționale. Pe 
drept cuvînt. se poate afirma 
că subdezvoltarea, decalajele con
stituie unul dintre cele mal gra
ve acte de acuzare la adresa 
imperialismului, care — frinind 
dezvoltarea forțelor de producție, și, 
îndeosebi, a industriei — a menți
nut forțat țările aservite în roiul de 
surse de aprovizionare cu materii 
prime și piețe de desfacere.

Partidul nostru consideră că per* 
petuarea unor asemenea rinduieli, 
generate de relațiile economice de 
tip colonialist și neocolonialist, de 
politica de dominație a celor puter
nici asupra celor slabi, a deve
nit un anacronism inadmisibil,' 
care contravine în mod flagrant 
intereselor întregii omeniri. Astfel, 
pe plan economic, menținerea stării 
de subdezvoltare, a decalajelor duce 
la restringerea pieței mondiale, con
stituie unul dintre factorii care sti- 
mulează criza și instabilitatea eco
nomică. ceea ce. în ultimă instan-' 
tă. se repercutează și asupra state-' 
lor avansate industrial. Pe plan so
cial, decalajele implică perpetuarea 
unor structuri înapoiate, dezvoltarea 
industrială slabă și foarte slabă fiind 
echivalentă cu o pondere redusă a 
clasei muncitoare, a intelectualității 
tehnice, cu un nivel general teh- 
nico-cultural scăzut. Pe plan politic, 
starea de subdezvoltare, persistența 
decalajelor reprezintă o sursă da
(Continuare in pag. a Vl-a)
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iFAPTUL 
■DIVERS 
| Lebede albe 

pe Marea
’ Neagră
I Toamna lungă ti frumoasă a 

acestui an le-a adus numeroși- 
Ilor oaspeți ai litoralului o nouă 

surpriză, odată cu începutul lu
nii octombrie. Intre Capul Mi
dia ti digul de la Năvodari, el 

Ipot admira cîrdurile de lebede 
albe care plutesc solemn, ca 
niște iole pe apa mării. Gra- 

Ițioasele lebede albe își în
grijesc în voie „toaleta" stră
lucitorului lor penaj, fără tă 
le pese nici de privirile admi
rative. nici de cele indiscrete 
ale pescarilor amatori din preaj-

* mă, cărora peștii, profiting de... 
I situație, le fură momeala din

undițe. Dar nu numai lebedele 
albe au luat in stăpinire acest 

Icolț de mare, ci și alte cîrduri 
de păsări venite din mirifica 
Deltă a Dunării și din lacurile 
din jur, care și-au găsit aici un 

I splendid loc de popas înainte
de a pleca spre țările calde. Și 
cum vremea e destul de fru- 

I moașă, popasul lor este in acest
an mult mai lung ca de obicei. 
Să fie încă un semn că iarna nu 
e prea aproape ?

| Miere de
Mădăras

pio- 
județul 
școlari.

Cercul apicol de la Casa 
nierilor din Mădăras, 
Satu-Mare, numără 15 
Și toți slnt harnici ca albinele 
pe care le îngrijesc, și care i-au 
răsplătit in acest an cu o gene
rozitate considerată... record ab
solut prin partea locului. Fie
care din cele 5 familii de albi
ne le-au dăruit, în medie, cîte 
21 de kilograme și jumătate de 
miere, de două ori mai mult 
dectt acum cinci ani. Ni s-a spus 
că unul din „secretele" recordu
lui constă în aceea că ei, pionie
rii, au făcut în așa fel încît în 
fiecare familie de albine să 
crească numărul celor lucrătoa
re, direct productive, în dauna 
celor cu..... funcții auxiliare".

60 ca unul
Internată într-un spital din 

Iași, Lucia Micu, muncitoare la 
Fabrica de confecții din Bacău, a 
avut o surpriză plăcută : vizita 
Luciei Botez, șefa schimbului 
din care fa e și ea parte. I-a 
adus un mare buchet de flori și 
tot atitea urări de sănătate din 
partea celor 60 de colegi și cole
ge din produl 9, în care lucrea
ză. Apoi, Lucia Botez a început 
să scoată dintr-o sacoșă alte 60 
de surprize : cite un mic dar de 
la fiecare dintre colegi și colege. 
60 de mici „atenții" care i-au 
alinat suferința și i-au înseninat 
gindurile, fapt pentru care le a- 
duce ți pe această cale cele mai 
călduroase mulțumiri, cu nădej
dea sporită că se va întoarce cit 
mai curind in mijlocul lor. 

în evidența 
noastră

Din cind in cind, organele de 
miliție organizează acțiuni pentru 
a verifica modul în care sini 
păstrate ți ținute „la zi" bule
tinele noastre de identitate. O 
asemenea acțiune au organizat 
ți lucrătorii de miliție din Si
biu, la dormitoarele comune ale 
unor unități economice din oraș. 
114 persoane, găsite cu buletinul 
in neregulă, au fost sancționate 
cu amenzi, iar 14 buletine s-au 
anulat pe loc, pentru că erau 
deteriorate. Și am mal reținut 
(aviz amatorilor I) un amănunt: 
S3 de tineri, a căror fizionomie 
nu mai avea nici o legătură cu 
fotografia de pe buletin, au fost 
sfătuiți să restabilească acordul. 
Și s-au tuns.

Cu preț 
și suprapreț

Magazinul universal „Oltul" 
din Slatina. Raionul de papetă- 
rie.

— Dati-mi, vă rog. un pix cu 
mină de creion.

— Poftiți. Costă 30 de 
Cumpărătorul, Călin 

din localitate, contrariat, 
tă lămuriri :

— De ce 30, cind peste 
la librărie, am văzut că același 
pix costă 25 de lei ?

— Dacă nu vă place de la 
noi, luati de unde vreți. Cine 
urmează 7

N-a mai urmat nimeni. A ur
mat un control în indicativele 
din catalogul de vânzare. Și s-a 
constatat că în dreptul indica
tivului 5 900, pixul cu pricina 
costa. într-adevăr, 25 de lei, ți 
nu 30. Dar gestionara Veronica 
Moțol îl vindea cu 
drept care așteptăm 
cu... prețul exact al

Necazul 
lui Brebenel

lei.
Barbu 
solici-
drum.

suprapreț, 
un răspuns 
faptei sale.

Prlntr-o spărtură din gard, 
s-au strecurat tn curtea lui Ion 
Brebenel, din comuna Filipeștii 
de Pădure (Prahova), doi țanțoși 
curcani ai unui vecin. In loc 
să-și cheme vecinul și să ajungă 
la o înțelegere privind reparatul 
gardului, Brebenel s-a supărat 
foc pe cel doi curcani, a luat o 
toporișcă ți i-a făcut bucăți- 
bucățele, după care i-a aruncat 
Intr-un canal. Reclamat la mi
liție. Brebenel a fost pus să-i 
plătească vecinului paguba 
(„Dacă știam, mai bine-i mîn- 
cam"). Dar marea supărare a lui 
Brebenel n-a fost atît din cauza 
banilor, cit din aceea că un 
„împielițat — cum spune el — 
m-a încondeiat la gazeta de 
stradă, și acum mă arată lumea 
eu degetul"...

Rubrloâ redactata de
Petre POPA
ou spri|lnul corespondenților 
„Scîntell*

pentru libertate și dreptate socială
întreaga perioadă interbelică a is

toriei României a fost străbătută, a- 
semenea unui fir roșu, de eforturile 
susținute desfășurate de Partidul 
Comunist Român pentru realizarea 
unor largi alianțe politice care să 
înmănuncheze, pe baza unei platfor
me comune de luptă, toate forțele 
interesate în apărarea drepturilor și 
libertăților democratice, a indepen
dentei și suveranității naționale. în 
Înfăptuirea acestei politici, partidul 
a acordat o deosebită atenție dezvol
tării legăturilor ou aliații firești ai 
proletariatului — în primul rînd cu 
masele țărănimii, clasa cea mai nu
meroasă a societății românești, eu 
toate păturile și clasele sociale lovi
te de exploatarea capitalistă-moșie- 
rească. Nevoit să activeze din anul
1924 in asprele condiții ale ilegali
tății, P.C.R. a îmbinat cu suplețe 
formele de activitate ilegale cu cele 
legale, reușind să făurească un șir 
întreg de organizații de masă care 
au antrenat la lupta revoluționară 
largi forțe sociale. Printre primele 
organizații create de partid, după 
scoaterea sa în afara legii, a fost 
Blocul Muncitoresc-Țărănesc. de la 
a cărui înființare se împlinesc 50 de 
ani.

Bazele Blocului Muncitoresc-Țâră- 
nesc au fost puse in toamna anului
1925 cind, în pregătirea alegerilor 
comunale. Partidul Comunist Român 
a inițiat crearea în Capitală a 
unui comitet de acțiune al Blo
cului. în curind, asemenea or
ganisme, în care erau reprezen
tata alături de muncitori, țărani, 
intelectuali, funcționari și mese
riași, au fost create șl în alte 
centre industriale și localități rurale 
ale tării. Creșterea numerică a 
comitetelor B.M.Ț. — reflectînd 
ampla rezonanță a chemărilor parti
dului comunist la luptă împotri
va ofensivei antidemocratice a gu
vernului liberal — a permis or
ganizarea unei conferințe a acestor 
organisme, în aprilie 1926, la Turnu- 
Severin. în cursul căreia a fost ales 
Comitetul Central al Blocului Mun- 
citoresc-Țărănesc și s-a adoptat pro
gramul noii organizații. Prevede-, 
rile sale corespundeau cerințelor ce
lor mai acute ale maselor populare 
privind anularea legilor antimunci- 
torești și antitărănești : elaborarea 
unei noi legislații inspirate din ne
cesitățile vitale ale proletariatului șl 
țărănimii ; garantarea drepturilor și 
libertăților cetățenești ; amnistia ge
nerală ; vot universal de Ia vîrsta 
de 18 ani (inclusiv pentru femei șt 
militari) ; impozit progresiv pe ve

LA BÎRLAD S-A INAUGURAT:

Un modern edificiu sanitar
La Bîrlad s-a inau

gurat un mare spital 
cuplat cu policlinică. 
Noul edificiu dispune 
de secții de boli in
terne. chirurgie (cu 
un compartiment de 
ortopedie), obstetrică 
și ginecologie, te
rapie intensivă. în 
policlinică, spatii co
respunzătoare sint re
zervate activității am
bulatorii cu cabinete 
de consultații pentru 
toate specialitățile. A- 
cest „cuplaj" — spi
tal si policlinică — 
permite ca unele ser
vicii (de pildă, la
boratorul de analize 
și radiologia) să fie 
comune. Anual, vor 
putea fi asigurate
peste 500 000 de con
sultații. tratamente, a-
nalize de laborator
clinic, diverse exa
mene radiologice.

Acest mare spital 
bîrlădean se inscrie In 
ansamblul realizărilor

înfăptuite pînă acum 
în domeniul ocrotirii 
sănătății oamenilor 
muncii din județul 
Vaslui. După cum am 
aflat de la doctorul 
Nicolae Bîrlădeanu — 
directorul direcției sa
nitare a județului — 
la indicatorii demo
grafici există în ju
dețul Vaslui o medie 
superioară celei înre
gistrate oe tară. Boli
le transmisibile sînt 
tn scădere. în ultimii 
ani. a fost îmbunătă
țită asistenta medica
lă de urgentă, ca ur
mare a dotării stații
lor de salvare cu noi 
autosanitare si perso
nal calificăt. Aseme
nea realizări sînt 
strîns legate de dez
voltarea continuă a 
bazei materiale desti
nate ocrotirii sănătă
ții. în acest sens, mal 
cităm din noutățile 
ultimilor ani : înfiin
țarea secției de tera

Sclipea
(Urmare din pag. I)

ninsoare, prin octombrie, colibele u- 
șoare s-au surpat de greutatea zăpe
zii peste cei 18 de la Adamclisi. Un 
eveniment pentru ei. fiindcă atunci 
cunoscură și ei iama, iarna din 
munți. Forajul începuse la Pîriul Fă
getului, zis acum și Dinamiiera — 
nume frumos — din cauza lucrului 
început de ei — Făgetul sau Dinami- 
tera... Nu se știe ce s-a întîmplat cu 
cei patru mii de lei Investiți de I.D., 
dar nimeni nu se îndoiește că acest 
„capitalist" fără voie i-a recuperat 
și fără alt profit ori dobîndă sau 
cine știe ce alt cîștig. excepttnd min- 
dria ; sau poate nici mîndria. mul
țumirea doar, că el grăbi o acțiune 
pe care căile Întortocheate ale biro
crației o țineau în loc... Ce se știe 
sigur însă e că după aceea a venit 
pa șantier inginerul Gheorghe Boțo- 
man. dispecer acesta, cu adevărat, și 
geolog specialist. In plus, Boțoman a 
înțeles cel mai bine fapta lui IX*.. a 

nituri ; măsuri hotărite împotriva 
speculei și cametei. Importante pre
vederi ale programului veneau în 
intîmpinarea unor revendicări arză
toare ale țărănimii, stipulînd expro
prierea fără despăgubire a moșiilor 
mai mari de 50 ha și împărțirea lor 
la țărani, anularea datoriilor țără
nești asupra pămîntului acordat 
prin reforma agrară din 1921 etc.

Caracterul larg democratic al pro
gramului a permis Blocului să co
laboreze pe plan național sau local 
cu diferite organizații muncitorești, 
precum și cu alte formațiuni politi
ce, îndeosebi în alegerile parlamen
tare generale și comunale din peri
oada 1925—1932, fiind semnificative 

50 de ani de la crearea 
Blocului Muncitoresc-Țărănesc

în acest sens contactele și înțele
gerile stabilite cu Federația parti
delor socialiste și Uniunea micilor 
meseriași și industriași din România. 
Totodată, conducerea B.M.Ț. a în
cheiat înțelegeri electorale cu unele 
partide burgheze de 'orientare demo
cratică, fără ca aceasta să afecteze 
fizionomia politică a blocului. „Noi 
Insă rămîneni mai departe luptători 
hotărîti și statornici pentru satisfa
cerea tuturor intereselor muncitori
mii, se arăta într-un manifest al 
B.M.Ț. Noi vom susține sus și tare 
în această campanie cerințele mase
lor oprimate. în această privință nu 
înțelegem nici o cedare".

Politica suplă și realistă preconi
zată de P.C.R. în domeniul alianțe
lor și-a dovedit incontestabil eficiența, 
în alegerile din 1926, înțelegerile 
încheiate de comuniști cu socialiștii 
și social-democrații au contribuit la 
antrenarea altor forțe politice în 
cadrul grupării „Opoziția unită", 
care a reușit să-i înfrîngă- în a- 
legeri pe candidați! Partidului li
beral, fapt ce a grăbit demisia 
guvernului. în același timp, par
ticiparea B.M.Ț. la toate campa
niile electorale din anii 1925—1932 a 
constituit o modalitate de afirmare 
deschisă a convingerilor politice și 
telurilor luptei comuniștilor, a înles
nit strîngerea legăturilor partidului 
cu masele populare.

pie intensivă la spita
lele din Vaslui și 
Birlad. un cabinet de 
medicină sportivă la 
Vaslui, reamenajarea 
băilor Drînceni. cu 
tratamente pentru boli 
reumatismale ș.a.

Serviciile medico- 
sanitare în județul 
Vaslui sînt asigurate 
de o rețea de unități 
spitalicești care nu
mără peste 3 600 pa
turi. policlinici, dis
pensare cu case de 
naștere, staționare de 
copii, cabinete stoma
tologice și 7 dispen
sare de întreprindere. 
Unele unităti funcțio
nează în construcții 
realizate In ultimii 
ani. între care spita
lul județean din Vas
lui. cu peste 700 de 
paturi.
Crăciun LAEUCI 
corespondentul 
„Scîntell"

ceva? Da: dăruirea
modestului, dar tenacelui. în blînde- 
țea sa. I.D.. cind era vorba de în
ceput ceva, și l-a luat cu el. pe unde 
umbla cu ciocanul lui de geolog, cio
cănind pietrele. Vasăzică ei umblau 
Împreună, iar Boțoman vorbea cu 
ceilalți geologi ai lui care îl. înso
țeau. pe limba lor zde specialiști: 
„Șist, sericitos, cloritos... calcopirită... 
blendă... galenă..." I.D. îi asculta — 
habar n-avea. Și atunci Boțoman s-a 
apucat, așa, mergînd. să-l învețe geo
logie. I-a dat un carnet. — zice asta-i 
cutare sau cutare, notează, ține minte, 
mîine trecem la alt capitol. Și-așa a 
devenit I.D. geolog, unul empiric, dar 
priceput. Pe urmă veniră si ceilalți, 
inginerul-șef geolog Victor Dobrâu. 
tehnicianul Petrică Valeriu. inginerul 
Horoșa, care in orele lor libere au 
continuat să-1 învețe pe I.D. ce în
cepuse Boțoman...

Sînt zece și Încă trei ani de atunci. 
Știu că în acest peisaj care a sufe
rit de atunci transformări uriașe s-a 
investit o energie omenească impo
sibil de măsurat; că s-a investit ti

Forța de mobilizare a lozincilor 
de luptă ale B.M.Ț. este ilustrată de 
faptul că, în pofida cruntei prigoane 
dezlănțuite de cercurile guvernante, 
candidați! acestuia au obținut votu
rile a zeci de mii de cetățeni, reu
șind să fie aleși într-un șir de con
silii comunale și județene. Un larg 
ecou a stîrnit In rîndurile opiniei 
publice faptul că în alegerile parla
mentare din iunie 1931 blocul a ob
ținut 73 716 voturi, reprezentînd 2,52 
la sută din totalul sufragiilor expri
mate. în realitate, numărul lor a fost 
mult mai mare, o bună parte din 
cele 83 000 de voturi anulate de au
torități, în cele 31 de județe în care 
candidase B.M.Ț., aparținînd aces

tuia. Pe baza rezultatelor alegerilor, 
B.M.Ț. a obținut cinci mandate de 
deputati în pai lament.

Neliniștite de rezultatul votului, 
hotărite să împiedice prin orice mij
loace folosirea tribunei parlamentu
lui de către reprezentanții forțelor 
revoluționare pentru apărarea inte
reselor vitale ale poporului, cele 
mai reacționare cercuri din rîndurile 
•claselor dominante a,u impus invali
darea samavolnică a mandatelor 
parlamentare ale deputatilor comu
niști. Această nesocotire flagran
tă a voinței alegătorilor, expre
sie grăitoare a desconsiderării drep
turilor constituționale ale cetățe
nilor de către exponenții „demo
crației burgheze", a stîrnit indigna
rea unor cercuri largi ale opiniei 
publice. Numeroase întruniri, mitin
guri și demonstrații au dat glas pro
testului energic a zeci de mii de 
muncitori, țărani și intelectuali îm
potriva actului arbitrar al cercurilor 
reacționare.

în perioada marilor bătălii mun
citorești ce au culminat cu luptele 
ceferiștilor și petroliștilor din 1933, 
politica antipopulară a acestor 
cercuri, urmărind înăbușirea luptei 
forțelor revoluționare, și-a găsit con
cretizarea și în dizolvarea a nume
roase organizații democratice, prin
tre care Blocul Muncitoresc-Țără-

ÎN JUDEȚUL GORJ

Servicii diversificate 
pentru populație

Prezență activi în viata lo
calităților gorjene. cooperația 
județeană de consum dispune 
în prezent de mai bine de 630 
magazine și unităti de alimen
tație publică. Ritmului rapid de 
dezvoltare a bazei de desfacere 
lucrătorii din cadrul U.J.C.C. 
Gorj I-au răspuns prin sporirea 
exigenței și preocupărilor pen
tru diversificarea și moderniza
rea rețelei comerciale și ridica
rea nivelului calitativ al servi
rii. A crescut, an de an, volu
mul de mărfuri vindute popu
lației sătești.

— în ultima vreme — ne-a 
spus tovarășul Aurel Tivig, pre
ședintele U.J.C.C. Gorj — am 
pus accentul pe intensificarea 
activității de producție și pres
tări servicii către populație. 
Cele 496 ateliere existente în 
Gorj sînt diversificate în 66 pro
file. Ținînd seama de meșteșu
gurile tradiționale gorjene. 
au fost înființate secții de îm
pletituri de răchită și artizanat, 
țesut covoare, artă aplicată șl 
cioplituri în lemn.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scîntell*

viată, viață umană si trecătoare de 
oameni trecători, supuși devenirii, 
lmbătrînirii fizice — o uzură fatală, 
prin forța sentimentelor, a gîndirii. a 
dăruirii totale pentru generațiile de 
miine. Sînt fericit că i-am cunoscut 
pe acești oameni minunați. La ori
zontul drumurilor unuia ce se stră- 
duie să înregistreze ce-1 face pe om 
să fie. să rămînă sau să devină om. 
faptele lor sînt o răsplată, un aliaj 
puternic de voință, luptă și muncă, și 
de speranță, și de acceptare bărbă
tească a multor greutăți, peste care 
ei au trecut și trec. înainte.

Ce rămîne viu. in asprul peisaj 
străbătut, și pe care ploaia îl ascun
de în cernerea ei Imensă, ca într-c 
altă memorie, a văzduhului, este spi
ritul acestor constructori, oricare ar 
fi prefacerile. M-aș opri să caut, să 
revăd ; mă tem ș-o fac : schimbă
rile spectaculoase aduse de oameni 
ascund totdeauna acea posibilă strân
gere de inimă că pe unii din ei 
timpul inexorabil i-a făcut, poate, să 
nu mai fie. 

nesc. Activiștii B.M.Ț. au continuat 
însă să militeze în cadrul „Ligii 
Muncii", al Comitetului Național 
Antifascist și al altor organizații de 
masă create de P.C.R. în anii urmă
tori.

Desigur, nu se poate ignora că în 
activitatea B.M.Ț,, în anumite peri
oade s-au manifestat poziții necores- 
punzătoâre realităților țării noastre, 
— cum a fost cazul In problema a- 
grară, problema națională, precum și 
în colaborarea cu alte forte mun
citorești și democratice, ceea ce a 
îngreunat realizarea politicii de a- 
lianțe. în genere însă, prin interme
diul Blocului Muncitoresc-Țărănesc, 
mișcarea noastră muncitorească a a- 
cumulat o experiență pozitivă în do
meniul alianțelor politice, care a fost 
dezvoltată de P.C.R. în perioada ur
mătoare, ceea ce i-a dat posibilitatea 
să promoveze cu mai multă suplețe 
tactica coalizării forțelor democrati
ce în marile bătălii împotriva fas
cismului, pentru apărarea Indepen
denței, suveranității și integrității 
teritoriale a României.

în anii grei ai războiului șl al 
dictaturii fasciste, P.C.R. s-a dove
dit la înălțimea misiunii sale de ste
gar al intereselor fundamentale ale 
întregului popor, izbutind să reali
zeze unirea tuturor forțelor patrio
tice naționale în lupta pentru elibe
rarea patriei. Victoria insurecției 
naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste a ilustrat în mod 
strălucit justețea politicii P.C.R.

în perioada ce a urmat eliberării 
României, politica P.C.R. de raliere 
a celor mai largi forțe sociale și po
litice în jurul unor obiective funda
mentale comune a constituit unul 
din factorii esențiali ai cuceririi în
tregii puteri politice de către clasa 
muncitoare și aliații săi și trecerii 
la construirea socialismului.

La 50 de ani de la crearea B.M.Ț., 
România socialistă preziiftă tabloul 
unei societăți în care, pe fondul co
munității intereselor generale fun
damentale, s-a făurit unitatea so- 
cial-politică trainică a întregii na
țiuni. Sub steagul P.C.R., toate for
țele sociale și politice ale națiunii 
își consacră eforturile înfăptuirii 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Florian TANASESCU 
cercetător științific 
la Institutul de studii istorice 
și social-politice 
de pe lîngâ C.C. al P.C.R.

într-adevăr, „ulciorul
nu merge de multe ori la apă..."

De patruzeci și două de 
ori i-a mers „ulciorul la 
apă" omului despre care-i 
vorba în rîndurile de mai 
jos. A patruzeci și treia 
oară insă...

— Pa ce anume miza în 
actele săvîrșite 1 Pentru 
că...

— Pe șansă, ne întrerupe 
maiorul Ovidiu Crețu, de 
la circumscripția 1 de mi
liție din Capitală. Șansa 
potrivit căreia, dacă a mers 
o dată, de ce să nu meargă 
de mai multe ori ?

Adevărul enunțat cu a- 
jutorul cunoscutului pro
verb are o extensie mult 
mai mare. El denunță o 
eroare frecventă — și nu 
odată scump plătită I — in 
care stăruie oamenii certați 
cu cinstea, cu legea. cu 
normele noastre morale. 
Adolescentul tentat de nu 
știu ce obiect din magazin 
ori prins escaladînd gardul 
stadionului la o întîlnire 
sportivă mizează tocmai pe 
această speranță : că nu va 
fi prins, că actul lui va ră
mîne nepedepsit. Hoțul în
răit, care a mai dat piept 
cu legea, își mai încearcă 
o dată „șansa", convins că 
„steaua norocoasă" a... in
fractorilor îl va ocroti mă
car de data asta. Măslui
torul de acte, care sustrage 
bunuri cu forme „în regu
lă" ori huliganul din loca
lul public sau de pe stradă 
iși încearcă, tot așa, „șan
sele" contînd pe ochiul a- 
dormit al celor din jur. pe 
faptul că „nu se va vedea", 
„nu se va auzi". Fiecare 
dintre aceștia speră, își fac 
iluzii, pe astfel de speran
țe și iluzii „clădesc" aba
terile de la normele noas
tre morale și legale, „con
strucții" care au de fiecare 
dată o viață extrem de e- 
femeră, se spulberă la în- 
tiia confruntare cu adevă
rurile pe care ne clădim 
existența noastră de toate

zilele. Este, în sfîrșit, eroa
rea care pierde pe mulți, 
și asupra acestui adevăr 
merită să se stăruie mai 
îndelung.

Dar să revenim. Ce se 
știa despre deținătorul ce
lor patruzeci și două de... 
șanse Întregi ? Că într-un 
răstimp scurt a spart tot 
atîtea autoturisme. Un prim 
amănunt : individul dove
dea predilecție pentru ma
șinile parcate prin curți. 
Se sprijinea și aici pe o 
iluzie tn „jocul" lui peri
culos : „cind știe că are 
mașina sub geam, tn curte,

omul doarme fără griji". 
Adăugăm și al doilea amă
nunt : dacă nu găsea ceva 
de furat din mașină, dis
trugea cu răutate aparate 
de bord, rupea fire electri
ce, sistemele de acționare 
mecanică etc. Și, dacă ar fi 
să adăugăm și un al treilea 
amănunt, am mai putea 
spune că oricit de perfecte 
au fost măsurile de a nu 
lăsa urme la locul faptei, 
acestea s-au găsit și înce
peau să îngroașe dosarul 
omului certat cu legea, că
ruia îi mai lipseau doar un 
nume și un prenume pen
tru a ajunge unde ajung 
de regulă asemenea Indi
vizi.

Iată însă că, într-o noap
te, un ochi treaz de pe 
strada Pitar Moș privește 
la ce se întîmplă jos. Re
memorează rhaiorul Dumi
tru Caciuc : „Sîntem incu- 
noștințați că cineva umblă 
la mașinile din curte. Ajung 
urgent la fața locului. In
dividul însă — poate sim
țise ceva — abia plecase. 
„Cum arată?" am între- 
bat-o p« femeia care na

Centrul civic al municipiului Pitești îșl etalează noile frumuseți urbanistice 
Toto t M. Cioo

• Fapte • Opinii • Propuneri
• Noi spații comerciale,,n «uprafaț» a 274 mp, sini 

prevăzute a fi date în folosință, pînă la sfirșitul anului, în municipiul 
Ploiești. Anul acesta, prin construirea unor noi spații, modernizarea 
și recuperarea altora, rețeaua comercială a municipiului a sporit eu 
zeci de unități. (Toma Păun, secretarul comitetului de partid din uni
tățile comerciale, Ploiești).
® Așteptăm din Partea conducerii Combinatului siderurgic Hu
nedoara măsuri prin care să se prevină risipa de cocs și minereu pe 
liniile ferate uzinale, spre furnale și secțiile de aglomerare. Din cauză 
că nu se verifică cu atenție dacă vagoanele au ușile Închise etanș, 
acestea se deschid în timpul mersului, permițînd lmprăștierea și ri
sipirea materiilor prime (Vasile Grigoraș, muncitor, membru in biroul 
organizației de bază P.C.R. de la stația I Peștiș-Hunedoara).

© Un loc pentru plimbare șl popas, căutat nu” 
meroși cetățeni din municipiul Cluj-Napoca, II reprezintă Cetățuia. 
de unde se poate admira panorama întregului oraș. în ultimul timp 
însă pavajul aleilor și scările s-au degradat, pe căile de acces, în 
multe locuri, a năpădit iarba, băncile s-au deteriorat, stîlpii pentru 
instalația de iluminat s-au înclinat etc. Semnalăm toate acestea în 
speranța că edilii locali și organizația U.T.C. din municipiu vor mo
biliza tineretul și alți cetățeni dornici să contribuie la reamenajarea șl 
îngrijirea acestui minunat loc de recreare. (Pavel Moldovan. Cluj- 
Napoca).

® Peste 176 tone fler vechi a colectat ?* predat, de 1» 
începutul anului și pînă in prezent, colectivul districtului C.F.R. nr. B 
Tîrgoviște. (Gheorghe Muscăloiu, tehnician).

® Sugerăm conducerii întreprinderii construcții fond locativ 
Craiova să analizeze posibilitatea organizării unor puncte, pe sectoare 
sau cvartale de locuințe, pentru încasarea chiriilor șl a taxelor de apă, 
salubritate etc. S-ar evita în acest fel aglomerația de la casieria cen
trală a întreprinderii. (Octavian Nicolae, Craiova).

® „Casa nemâturatâ...". Recent- fllnd tn trecere PrIn 
stația C.F.R. Bacău, pînă la sosirea trenului cu care urma să călă
torim am intrat în sala de așteptare clasa a Il-a. Nu am putut insă 
sta prea mult înăuntru din cauza stării de necurățenie In care se 
afla : resturi de mîncare. hîrtii, ambalaje, mucuri de țigări — împrăș
tiate pe jos. roiuri de muște etc. Conducerea stației ar trebui să su
pravegheze mai îndeaproape modul în care se face curățenia în sala 
de așteptare și pe peroane și cum se menține aceasta de către 
călători (C. Mărgărit și I. Onel, Ploiești).

® LîîICță parcul >'Fîntîna lui Manole" din Curtea de Argeș 
se află abandonată de mai mulți ani carcasa metalică a unui fost pod 
din centrul orașului. Tone de metal se degradează astfel din cauza 
intemperiilor, fără ca edilii locali să se preocupe de recuperarea și 
redarea în circuitul productiv a acestei materii prime, (dr. I. Micuț, 
Curtea de Argeș).

alertase. „înalt de 1,70— 
1,75 metri. Blond. Cu pă
rul tuns scurt. Costum în
chis. Vioi In mișcări". „Cum 
a fost descrierea?" întreb. 
„Foarte exactă". „Cunos- 
cind modul de a opera al 
Individului și alte lucruri 
care țin strict de meseria 
noastră, am pus In gardă 
pe proprietarii unor auto
turisme. Astfel, la puțin 
timp, un cetățean — Ion 
Duță — ne sună la tele
fon tn puterea nopții. Am 
acționat împreună și l-am 
prins pe Ion Cif. Tînărul 

ANCHETĂ SOCIALĂ

al cărui portret fizic îl 
aveam schițat".

Alte date despre portre
tul moral al lui Ion Cif? 
Iată doar cîteva: șeful echi
pei de... constructori de la 
C.A.P. Dobroiești, I. C. se 
dovedește un client stator
nic al restaurantului „Lido". 
Dornic „să-și trăiască" ti
nerețea. Cunoscut pentru 
amicițiile dubioase contrac
tate la... pahar și nu numai 
acolo. Una din aceste ami
ciții: Gheorghe Mieroiu, 27 
de anî, ocupația: mai mult 
fără, tăinuitor și plasatorul 
obiectelor sustrase. Un al
tul, om cui meserie frumoa
să la activ, devenit subit... 
piețar, încercindu-și și el... 
șansele în diverse combi
nații suspecte, cum s-au 
dovedit cumpărările „nevi
novate" de marfă adusă de 
spărgătorul de automobile. 
Pe scurt, cine se aseamănă 
se adună...

Dan Marmeliuo, locote
nentul major care s-a ocu
pat pe îndelete de acest 
caz, ne furnizează alte amă
nunte. I. C. se nărăvise la 
o viață ușoară. Știau lucrul 

acesta toți cel cu care lu
cra, dar au crezut... „că-i 
va trece pînă la urmă". 
Ba, aceștia din urmă au și 
o „teorie" a lor: „așa-i ti
nerețea. N-o poți ține In 
ham. La vîrsta asta, să nu 
uităm, am zburdat cu toții" . 
Și „zburdalnicul" I. - 
cheltuia mult, avea nevo" 
de bani. Cîteva persoane 
mai apropiate lui l-ar fi 
putut trage de mînecă. 
N-au schițat gestul pentru 
că tînărul era... băiat sim
patic. „Băiatul simpatic" 
contractează amiciții du
bioase, vine la muncă cu 
obrazul boțit de nesomn și 
pahar. Nimeni însă nu ia 
atitudine, nu-1 întreabă și 
nu se întreabă.

Se Înțelege că, la vîrsta 
lor, acești tineri sînt și sin
guri în stare să discearnă 
drumul drept de cel strîmb. 
Distorsiunile In astfel de 
existențe se petrec Insă, 
uneori, pe nesimțite. Este 
o datorie morală a fiecă
ruia — în numele răspun
derilor pe care le avem 
pentru a crește o genera
ție sănătoasă — de a Inter
veni înainte să se producă 
asemenea distorsiuni In 
existența unor tineri. Este 
o datorie morală de a nu 
sta în expectativă, cu spe
ranța „c-o să-i treacă", că 
„așa-i tinerețea!" „Băiatul 
simpatic" trebuie să înve
țe și, mai ales, să se con
vingă că gesturile, atitudi
nile, actele sale sînt rapor
tate. și mai ales confrun
tate, cu exigența colectivi
tății din care face parte, 
cu fermitatea neingădui- 
toare și dreaptă, cu mun
ca și cinstea. Băieții „de 
viață" și „simpatici", for
mați intr-un asemenea cli
mat sever, neîndurător cu 
abaterile de orice natură 
ar fl ele, vor avea pentru 
ce mulțumi mal tirziu.

Iile TANASACH1
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UTILAJELE TEHNOLOGICE
din depozitele șantierelor, cit mai grabnic in producție

Combinatul petrochimic din

Combinatul siderurgic din Galați
A

0 nouă maniiTipuri noi de fibre

actuală, pe șantierul Com- 
petrochimic de la Pitești 
stoc, nemontate, numeroase

din București — furnizorul general — 
trebuie să asigure In continuare o 
asistentă tehnică competentă, la ni
velul cerințelor, iar montorul — san

Pitești:
nează pentru montarea utilajelor tehnologice aflate acum pe un 
de șantiere ?

fierul „Energomontaj" Rovinari — 
are datoria ca, printr-o mai bună 
concentrare de forte, să intensifice 
ritmul de lucru.

Intre urgențele acestei perioade de maxim efort constructiv pe șan
tierele de investiții, montajul utilajelor tehnologice ocupă un loc prio
ritar. Cu atit mai Importantă este această cerință de strictă actualitate 
cu cît pe un număr de șantiere s-au acumulat importante stocuri de 
utilaje, mașini și Instalații care trebuie montate neîntirziat, in cele 
mai bune condiții, în așa fel Incit, la termen sau mai devreme, noile 
capacități industriale aflate acum în construcție să intre în funcțiune. 
Cum au apărut asemenea situații, ce consecințe nefavorabile au de
clanșat în practică și, mal ales, prin ce modalități concrete se acțio- , . ........................................... ?(r

Ea întrebarea din cadrul anchetei 
cm primit răspuns din partea comi
tetului de partid al marelui combinat 
siderurgic gălățean. Nu insistăm a- 
cum asupra volumului stocurilor de 
utilaje tehnologice nemontate, ci a- 
ducem în discuție, succint, cauzele 
formării acestora, cu certitudinea 
că în viitor ele vor fi preîntîmpinate. 
Este vorba, mai întîi, de modul in 
care au fost pregătite unele investi
ții de pe șantierul combinatului, în 
cazul cărora perioada de timp afec
tată pentru crearea condițiilor de 
executare a lucrărilor a fost insufi
cientă. Drept urmare, pe șantier au 
sosit utilaje — bunăoară, pentru fa
brica de var și uzina cocsochimică — 
car» nu aveau încă începută funda
ția. Apoi, In ultimii doi ani, modul 
de repartizare a fondurilor pentru 
lucrările propriu-zise de construcție 
nu a fost suficient de bine corelat 
cu frontul de montaj al utilajelor, 
în consecință, o reducere substanțială 
a stocului de utilaje este posibilă 
numai prin majorarea corespunză
toare a volumului de lucrări de 
construcții-montaj. Paradoxal, apari
ția unor stocuri a fost determinată 
și de proiectanți, care elaborează pro
iectele de fundații după livrarea uti
lajelor. pe baza cărților tehnice ale 
acestora. în fine, amînarea punerii 
în funcțiune a unor obiective produc
tive a dereglat desfășurarea lucrărilor 
de construcții-montaj. Din această 
cauză, In timp ce la unele obiective

s-au l_______  ___ ____activitatea de montaj a fost mai 
lentă.

Măsurile aplicate în ultimul timp

concentrat mari forte, la altele

au avut in vedar» urgentarea asigu
rării unor fronturi de montaj — 
cum ar fi la instalația de turnare 
continuă, fabrica de oxigen nr. 2 ; 
ca urmare, depășindu-se sarcinile 
planificate, volumul de montaj al 
utilajelor la instalația de turnare con
tinuă a crescut de la 55 milioane lei 
in luna iulie, Ia peste 100 milioane 
lei în luna august, bune rezultate ob- 
ținindu-se șl în septembrie. De ase
menea, beneficiarul și constructorul 
au întocmit programe lunare de mon
taj și au urmărit permanent respec
tarea acestora. Este de relevat parti
ciparea directă a beneficiarului, cu 
echipe proprii, la activitatea de mon
taj al utilajelor și la reglaje, ca in 
cazul uzinei cocsochimice, otelăriei 
nr. 2, instalației de turnare continuă 
a oțelului. Asemenea acțiuni vor tre
bui intensificate în perioadele urmă
toare, pentru a se lichida cit mai 
repede posibil stocurile de utilaje 
tehnologice.

Centrala termoelectricâ Rovinari

în prezent, la termocentrala de la 
Rovinari se află în probe tehnologice 
cel de-al treilea grup de 330 MW, iar 
blocurile 4, 5 și 6 — de aceeași pu
tere — sînt în montaj. Stadiul lucră
rilor este insă întîrziat. cu toate că 
pe șantier există mari stocuri de uti
laje și echipamente tehnologice.

— De mai bine de un an — ne 
spunea ing. Neculai Bitir, director 
comercial al termocentralei — în de
pozitele noastre se află circa 10 000 
tone echipamente și materiale. Li
vrarea de către furnizorii interni a 
acestor echipamente nu a avut Ioo 
întotdeauna în ordinea fluxului de 
montaj și, întrucît asimilarea unor 
utilaje s-a realizat in paralel cu fa
bricația lor, au apărut și livrări de- 
zasortate. De asemenea, au fost pe
rioade în care anumite echipamente 
necesare — în cantități mici, dar 
importante — s-au primit cu întir- 
ziere, ceea ce a produs dereglări în 
desfășurarea lucrărilor de construcții 
și montaje. Furnizorul licenței a venit 
și el. pe parcurs, cu o serie de com-

pletări, ca urmare a studierii com
portării echipamentelor tehnologice 
în centrale electrice din alte țări. 
Realizarea „din mers" a acestor îm
bunătățiri a necesitat proiectarea și 
execuția de echipamente suplimen
tare, care au. durat pînă la 10—12 luni, 
fapt ce a determinat, evident, o în
cetinire a ritmului lucrărilor de 
montaj.

Ce anume s-a întreprins și ce mă
suri sînt necesare în continuare pen
tru lichidarea cît mai grabnică a 
stocului de utilaje ? La întrebare ne 
răspunde ing. Igor Selischi, directo
rul întreprinderii electrocentral» 
Rovinari :

— O primă măsură întreprinsă 
In
că pentru acest an 
zut
plimentar de investiții de peste 190 
milioane Iei, crelndu-se 
în următoarele 7—8 luni
plet lichidate stocurile 
Centrala industrială de 
getic, metalurgic și mașini de ridicat

acest

a se

sens constă în aceea 
este prevă- 

un volum su-realiza

premise ca 
să fie com- 
de utilaje, 

utilaj ener-

Din Valea Jiului:

91 000 tone cărbune
peste

Colectivele unităților miniere 
din bazinul Văii Jiului au ridi
cat la 91 000 tone cantitatea de 
cărbune energetic și cocsifica- 
bil livrată peste prevederile de 
plan de la începutul anului. 
Sporul de producție înregistrat 
se datorește îndeosebi îmbună
tățirii activității productive în 
subteran, ridicării gradului de 
mecanizare a lucrărilor și folo
sirii cu randament sporit a ma
șinilor. O contribuție însemna
tă la obținerea acestor realizări 
de prestigiu au avut-o minerii 
de la Petrila și Lonea, care au 
extras suplimentar, de la în
ceputul anului, o cantitate de 
cărbune energetic ce poate con
stitui combustibilul necesar ter
mocentralelor Mintia și Paro- 
șeni pentru producerea a peste 
25 milioane kWh energie elec
trică. (Agerpres)

R ’ .: rd

Restantele 
sînt în curs

la montaj 
de recuperare

La ora 
binatului 
se află în 
utilaje destinate obiectivelor din cea 
de-a doua etapă de dezvoltare.

— Cauzele care au determinat o a- 
tare situație — este de părere tov. 
Ion Neamțu. directorul sucursalei ju
dețene 
ții — 
înainte 
nată a 
crearea fronturilor de montaj și la 
montaj, de modificări aduse utilaje
lor de către furnizori și proiectanți 
pe parcursul montării lor. Dar nu pot 
fi trecute cu vederea nici alte cauze : 
rămînerea în urmă a unor lucrări de 
construcții, executarea anumitor lu
crări de calitate necorespunzătoare, 
datorită lipsei de supraveghere din 
partea beneficiarului si proiectanți- 
lor. La acestea se adaugă ajutorul 
insuficient și, adesea, prea puțin efi
cient, din partea centralei de resort, 
în ce privește soluționarea proble
melor ce se ridică pe șantierele com
binatului.

— în tot cursul lunii septembrie 
lucrările au evoluat mai bine — 
apreciază ing. A. Danieliuc, directo
rul grupului de șantiere. Avem și 
forța de muncă necesară și documen
tația, deci dispunem de condiții fa
vorabile de montaj. Ne-am concen
trat forțele la obiectivele principale. 
De altfel, la rafinăria nr. 3 în in
stalațiile acesteia s-a introdus ma
terie primă 
lor. Decurg 
lucrările de 
la blocul de 
tive.

Schimbările în bine intervenite pe 
acest șantier se datoresc in mare mă-

Argeș a Băncii de Investi- 
sînt numeroase. Este vorba 
de toate de livrarea neeșalo- 
utilajelor, de întîrzieri în

pentru începerea probe- 
în condiții mai bune și 
construcții și montaj de 
ulei și de la alte obiec-

sură intervențiilor repetate și energice 
ale biroului comitetului județean de 
partid la conducerile unor centrale 
și ministere pentru impulsionarea li
vrării de utilaje de calitate și în or
dinea cerută de montaj, pentru asi
gurarea forței de muncă specializate, 
solicitată de gradul înalt de tehni
citate al unor utilaje ș.a. Ca urmare, 
la unele din obiectivele aflate în si
tuații critice se diminuează întîrzle- 
rile. Totuși, unele probleme se ridică, 
de pildă, la instalația de oxid de e- 
tilenă și glicoli, cu termen repro- 
gramat de dare în exploatare la 30 
aprilie a.c., care a 
de probe cu materie 
nu se pot efectua 
I.M.I.A. București nu
crările de automatizări. I.P.U.C. din 
Capitală, ca proiectant, întîrzie să dea 
o soluție de consolidare a unor ma
luri. iar T.C.I, Pitești mai are 
executat lucrări de construcții 
parcul de rezervoare. Este vorba 
neajunsuri de ordin organizatoric
de aceea, sub nici un motiv nu tre
buie să se mai admită perpetuarea 
lor.

și fire sintetice

ajuns în fază 
primă. Probele 
însă, deoarece 
a terminat lu-

de 
în 
de 
Și.

*
Prin conjugarea forțelor construc

torilor, montorilor și beneficiarilor 
de investiții, trebuie lichidate neîn- 
tîrziat stocurile de utilaje tehnologi
ce de pe șantierele amintite, care 
imobilizează fonduri ale economiei. 
Rostul lor este să producă neîntîr- 
ziat și nu să stea în depozite !

ni. rtlKE 
Gh. CÎRSTEA 
D. PRUNA

în actualul cincinal Combi
natul de fibre și fire sintetice 
din Iași și-a sporit de trei ori 
capacitățile de producție față de 
1969. Țesăturile și confecțiile din 
fibrele și firele sintetioe realizate 
la Iași se comportă excelent la 
purtare, fiind foarte rezistente 
la acțiunea detergenților. S-au 
realizat aici fibre poliesterice de 
tip lină, bumbac și in, precum 
și aproape 50 tipuri de fire fine 
și groase, cerute de beneficiari 
pentru diverse țesături. în 
acest an s-au mai introdus 
în producția de serie și un tip 
de fibră copoliesterică, folosită 
pentru fabricarea suportului ne
cesar pieilor sintetice, și două 
sortimente de fire texturate, ce
rute de fabricile de tricotaje 
pentru lenjerie fină, bluze, per
dele etc. în colaborare cu spe
cialiștii de la ICECHIM s-au 
realizat și fire copoliesterice tip 
lînă destinate tricoturilor, care 
se pot vopsi la temperatura de 
fierbere cu coloranți indigeni 
bazici și acizi. Ca noutate a 
anului în curs este și realizarea 
industrială a foliei poliesterice 
necesară pentru întreprinderile 
electrotehnic» ---- »— —-
troizoîant. (Manole Corcaci).

economică internațională 
în Capitală-

„ÎEHNOm 'Ti li

la prima ediție

GRĂBIȚI CULESUL STRUGURILOR!
9

Specialiștii precizează: orice întîrziere diminuează recolta
în toate podgoriile țării sînt în 

Din datele existente la Centrala 
1 octombrie în cooperativele agricole s-a cules și vinificat 48 la sută 
din producția de struguri. Este o cantitate mică și orice întîrziere ar 
putea duce la pierderi mari. De ce este necesar să fie grăbit culesul ? 
Ce trebuie întreprins în vederea prevenirii pierderilor ? Iată cîteva 
precizări ale specialiștilor :

toi culesul strugurilor și vinificația. 
viei și vinului rezultă că pînă la VRANCEA

• INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU VITICULTURA SI VINI
FICAȚIE DIN VALEA CĂLUGĂ
REASCĂ: „Seceta din această perioa
dă— ne-a spus tov. Mihai Macici. di
rectorul institutului, afectează majo
ritatea podgoriilor tării. Evaporația 
fiind foarte puternică, zilnic se pier
de 2—4 la sută din producția de stru
guri la hectar. Fenomenul este mai 
puternic in județele Constanta. Tul- 
cea, Galați. Vrancea și Ilfov. în a- 
ceste condiții, acumularea de zahăr

CONTRASTE
Mașinile gripate se tratează cu aspirina

„Să întreții bine o 
mașină, un utilaj —ni
mic mai ușor", apre- 
eiau recent, cu prile
jul unui control, fac
tori de răspundere de 
la unitățile bucurește- 
ne „Cesarom", Fabrica 
de articole de sticlărie 
și „Stela". Nimic mai 
ușor — din birou, 
pentru că in secții... 
Iată, la „Cesarom" nu 
existau scheme și gra
fice de ungere a utila
jelor, .ca și cînd aceas-

tă operație s-ar putea 
efectua oricînd si ori
cum. Consecința? Gri- 
pări de angrena
je, întreruperi acci
dentale. La întreprin
derea de articole de 
sticlărie, „tacimul" era 
complet : pe lingă lip
sa schemelor și grafi
celor, nici ungătorii nu 
aveau pregătirea și 
cunoștințele tehnice 
necesare executării a- 
cestei operații. Iar la

„Stela" nu se tinea e- 
videnta uleiului intro
dus în motoare și a- 
gregate. nici cantita
tiv. nici calitativ. Să 
mai surprindă atunci 
griparea mașinilor ? 
Poate că se încearcă 
tratamentul cu aspiri
nă. Să vedem ce' re
zultate va da. Dacă 
nu. poate se recurge 
la lubrifianti. Si se 
renunță la superficia
litate. (N. Petre).

nu mai are loc. Iar deshidratarea 
boabelor nu poate fi compensată nici
decum prin ciștigul în calitate al vi
nurilor obținute. De aceea, in toate 
podgoriile trebuie grăbit culesul.
• CENTRALA VIEI $1 VINULUI: 

..Datorită timpului cald din această 
toamnă, procesul de maturare a stru
gurilor a fost grăbit cu 12—14 zile 
— apreciază tov. Eugen Ungu- 
reanu, directorul centralei. Aceasta a 
determinat Oficiul viei și vinului să 
indice declanșarea culesului la 8 sep
tembrie în Dobrogea, Moldova. Mun
tenia. Oltenia și Banat, și la 20 sep
tembrie în partea de nord a Moldovei 
și Transilvania. Cu toate acestea, în 
unele județe lucrările de recoltare 
sint întirziate. Amînarea culesului ar 
putea diminua producția de stru
guri. De aceea, am indicat întreprin
derilor noastre județene să ia măsuri 
în vederea grăbirii culesului și pre- 

’ lucrării strugurilor. Am solicitat or
ganelor locale de partid și de stat să 
sprijine grăbirea acestor lucrări.

Pînă în seara zilei de 1 octombrie, 
în cooperativele agricole au fost re
coltate 60 890 tone de struguri, canti
tate ce reprezintă aproape 60 la sută 
din producția evaluată. Ieri, 2 oc
tombrie, la cele 27 centre de vinifi- 
cație au mai fost aduse pentru pre
lucrare peste 4 000 tone de struguri, 
în majoritatea unităților culesul 
este avansat. De exemplu, coopera
torii din Timboiești au transportat la 
centrele de vinificație aproape 5 000 
tone de struguri, din 5 707 tone cit 
a fost evaluată producția, 
zultate au și cooperativele 
din Odobești, Vîrteșcoiu. 
Păunești, Urechești ș.a. în 
tați însă, cu toate măsurile 
indicația comandamentului 
nu’ se culeg strugurii în ritmul zilnic 
planificat. La Țifești. de exemplu, se 
livrează zilnic mai puțin cu aproape 
100 tone. Cu mult sub graficele de li
vrări se situează și cooperativele a- 
gricole din 
centrele de 
o cantitate 
Evident că 
crează zilnic aproape 4 000 tone, can
titate superioară celei planificate. 
Dar centrele de vinificație pot pre
lua și prelucra pînă la 6 000 tone de 
struguri pe zi. Iată de ce se cere ca

în aceste zile 
perative care 
rea culesului 
lescu).

VASLUI

0 salată de legume mult prea piperată

să fie luate măsuri 0- 
să ducă la intensifica- 
din vii. (Dan Drăgu-

BUZĂU
Aplicînd măsurile stabilite de

Bune re- 
agrioole 

Străoane, 
alte uni- 
luate din 
județean.

Bordești, Cotești ș.a. Pot 
vinificație să prelucreze 

mar mare de struguri ? 
da. în prezent, se prelu-

în cooperativele agricole au fost 
culeși strugurii de pe 10 000 ha din 
cele 10 700 ha cu vii pe rod. 53 de 
unități au și încheiat această lucrare. 
Ca urmare a măsurilor luate de co
mandamentul județean de distribuire 
judicioasă a forțelor la executarea 
diferitelor lucrări de sezon. în majo
ritatea unităților agricole au fost res
pectate graficele de recoltare. întru- 
cit s-a constatat că strugurii s-au 
copt mai repede decît în alți ani și 
se prefigura pericolul unor pierderi 
prin deshidratarea boabelor, la co
operativele agricole din Tăcuta. Gru- 
mezoaia. Miclesti. Rădeni. Dânești, 
Băcești. Tirzii. Deleni-Huși, Berezeni, 
Ibănești, Vinderei. Costești coman
damentele comunale au luat măsuri 
ca forța de muncă să fie concentrată 
mai întîi la culesul strugurilor. S-a 
putut lucra intens și datorită bunei 
organizări a muncii la secțiile de vi- 
nificatie Buși. Bîrlad. Vaslui și al
tele. în felul acesta s-a evitat sta
ționarea. iar mijloacele de transport 
sînt folosite mai (Crăciun
Lăluci).

în două moduri pot 
fi valorificate legume
le : trimise la piață 
pentru aprovizionarea 
populației sau furniza
te fabricilor de con
serve pentru industria
lizare. La Fabrica de 
conserve din Calafat, 
județul Dolj, legumele 
mai ’primesc o desti
nație : sint date ca fu
raje pentru animale. 
Zeci de tone de roșii, 
ardtei gras și ardei ca- 
pia, ceapă, fasole păs
tăi — în loc să fie 
prelucrate, sint cur si 
simplu aruncate. De 
ce ? „Unitățile agrico
le — afirmă Stefan 
Dobre. tehnician la bi
roul de aprovizionare 
al fabricii — nu sor
tează legumele, 
sosesc la 
te cazuri

Cînd 
noi. în mul
se constată

că nici cantitatea și 
nici calitatea legume
lor nu corespund celor 
trecute în avizele de 
expediere. Prin urma
re, marfa este decla
sată, iar cea care nu 
corespunde — refuza
tă. Pentru cele refu
zate înștiințăm condu
cerile unităților agri
cole să se prezinte 
spre a le ridica. Cum 
pînă acum nu s-a 
prezentat nimeni să le 
ia, conform . legii au 
fost întocmite procese 
verbale de aruncare". 
Iată și cîteva exem- 
Dle. De la cooperati
va agricolă Basarabi 
s-au expediat 2 790 kg 
fasole păstăi sub pre
vederile 
Nimeni 
perativă 
»ă preia

STAS-ului. 
de la coo- 

nu a venit 
marfa re

fuzată. șefa fermei 
legumicole — Euge-- 
nia Ciobanu — fiind 
de acord ca păstăile să 
fie aruncate. La fel 
s-a întîmplat cu une
le cantități de legume 
sosite din cooperative
le agricole Bistreț, 
Măceșu, Galicea Ma
re, Caraula, Gighera, 
Smîrdan. Ostroveni, 
Rast, Plosca. Cujmir 
din județul Mehedinți, 
de la I.A.S. Motătei. 
Se afirmă că dacă u- 
nitătile agricole ar fi 
luat înapoi legumele și 
le-ar fi sortat, 40—60 
la sută din ele se pu
teau valorifica la pia
ță sau la fabrică. Așa- 
însă au devenit furaje 
sau chiar au putrezit 
la groapa de gunoi. O 
salată de legume mult 
prea piperată. (A. Pa- 
padiuc).

Și

Foto : N. BuicăCulesul strugurilor In plină desfășurare la I.A.S. Mangalia, |udețul Constanța
’iKIfe

Aplicînd măsurile stabilite de co
mandamentul județean, întreprinde- 

-rea viei și vinului Buzău a Întocmit 
grafice pe zile privind cantitățile de 
struguri care urmează să fie livrate 
de cooperativele agricole. Aceste gra
fice au fost corelate cu capacitățile 
de prelucrare ale centrelor de vini
ficație. Bunăoară, la centrul Săpoca 
al întreprinderii viei și vinului, prin 
programul de reutilare, capacitățile 
de prelucrare au sporit fată de anul 
precedent cu 60 la sută. Aici, or
ganizarea lucrului în două schim
buri prelungite permite prelua
rea unei cantități mari de stru
guri pe toată durata zilei și a nopții. 
Din planul de prelucrări al centrului, 
de 3 850 tone, pînă la 1 octombrie a 
fost vînificată cantitatea de 1 450 tone, 
care este mult mai mică decît cea 
prevăzută în graficul întocmit. „Pînă 
în prezent — ne spune Radu Manta, 
șeful centrului — numai cooperative
le agricole Săpoca și Mărăcineni au 
adus cantitățile de struguri prevă
zute în grafic. Altele, cum sînt cele 
din Pleșcoi, Aldeni, Cerr’E-‘*’ti -i ci- 
piniștea livrează zilnic cantități cu 
<nteva tone mai mici decît cele pre
văzute.

Pînă la 2 octombrie, așa cum re
zultă din datele centralizate la în
treprinderea viei și vinului, s-a pre
luat o cantitate de 22 000 tone stru
guri din cele 46 000 tone prevăzute 
în plan. Conform graficelor întocmite 
de comun acord cu cooperativele a- 
gricole de producție, pînă la această 
dată în centrele de vinificație tre
buiau să intre 34 000 tone struguri. 
Diferența de 12 000 tone fată de gra
fic se datorează ritmului nesatisfă
cător de recoltare dintr-o serie de 
unităti cooperatiste, cum sint cele 
din Merei, Izvorul Dulce, Poșta Cîl- 
nău, Sudiți, Blăjani, Zărnești, care 
n-au livrat nici jumătate din canti
tățile prevăzute în grafice.

Comandamentele comunale trebuie 
să adopte neîntirziat măsuri organi
zatorice energice, astfel ca In timpul 
cel mai scurt să se încheie culesul și 
transportul strugurilor la oentrele d« 
vinificație. (Mihai Bâzu).

Bucureștlul se înscrie tot mai frec
vent în rîndul marilor orașe errif 
găzduiesc manifestări economice ;n: 
ternaționale de prestigiu. *După Tir- 
gul internațional București — „TIB", 
Tîrgul internațional de bunuri de 
consum — „TIBCO", intrate in tradiție 
de cîțiva ani, în acest an, intre 12 ți 
21 octombrie (în cadrul complexului 
din Piața Scînteii), va avea loc pri 
ma ediție a expoziției tehnice inter
naționale „Tehnoexpo '75". în ce 
constă profilul acestei «srjoziții in
ternaționale ?

— Aflată la prima sa edi’ie -—ne-a 
spus ing. Cicerone 
secretar general al 
comerț și industrie 
Socialiste România 
’75“ este profilată pe 
compartimente ale creației tehuii o- 
stiinfiri”r..r"”‘‘T"norane din industria construcțiilor ue Fiogreaele
notabile realizate de tara r i.- tr.î in 
aceste domenii se reflectă ți m fap
tul că România socialiști, vi e: : :-ie 
— pe o suprafață de peste 000 me
tri pătrati — multe asemenea m i- 
loace tehnice cu caracteristici func
ționale și economice superioare . 
nouă întreprinderi de comerț exte
rior, respectiv „Auto-Dacia", „î ni- 
versal-Tractor", „Mecanoexportim - 
port", „Uzinexportimport", „Eiec- 
troexportimport". „Mașinexpori im
port", „Forexim", „Arcom". „L 5- 
agrimex”, vor prezenta o gamă largă 
de produse din nomenclatorul, lor de 
export. Oferta românească va cu
prinde. între altele, autocamioane si 
autobasculante, furgonete si :" -
buze, autoturisme de teren, 
re de diferite tipuri, mașini 
le. locomotive diesel-hidraulic< 
lectrioe. mașini, utilaje și ins 
pentru industria lemnului, lnd- 
a mobilei, pentru industria alt 
tară ș.a.

— Ce alte țări Și firme vor 
prezente Ia expoziție 7

— Pe circa 23 000 metri pătrcH r 
complexului expozițional dir. mța 
Scînteii vor expune produae pește 
350 de firme din 20 de țări, 
cestea, 13 țări vor organiza pavilioa
ne naționale — șl anume : Anglia, 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia. Fin
landa. R. D. Germană. R. F. Ger. 
nia. Iugoslavia, Israel. Olanda Po
lonia, Ungaria și Uniunea Sovietic». 
La expoziție vor mai fi prezente ' r- 
me din Belgia, Danemarca. Elveția, 
Franța, Italia. Norvegia, Suedia. 
După cum se vede, este vorba c: o 
participare internațională care onv* 
rează prima ediție a ..Tehnoe^n» . 
Specialiștii români și oamenii de o- 
faceri vor avea astfel prilejul de a 
compara ..pe viu“ nivelul tehnic $1 
economic al a ' ;mina împreună vosibilități de extin
dere » cooperăm reciproc avan
tajoase.

GOKUNESCU, 
Camerei de 
a Repub’lciî 

- „Tehnoexpn 
numeroase

cooperării reciproc . avan

Numeroase spații din 
complexului vor găzdui rii-drat - . .

verse manifestări aclilt'-vite < 
poziției. Despre ce aRune «st» 
vorba 7

— în primul rînd. la „Tehnoexpo 
’75“ se vor ține simpozioane și con
ferințe tehnice ; asemenea manifes
tări vor fi organizate de specialiști 
din numeroase țări. Referitor la vi
zitarea expoziției, scontăm pe un 
aflux mare de specialiști nu numai 
din București, ci și din alte centre 
industriale ale țării noastre. Pentru 
a Înlesni activitatea de documentare 
a specialiștilor români și străini, fn 
programul expoziției au fost intro
duse trei „zile profesionale" — Ia 13, 
14 și 20 octombrie.

Sintem convinși prima ediție a 
„Tehnoexpo ’75" va corespmde aș
teptărilor expozanților români și de 
peste hotare- va contribui la extin
derea r»mțiilor comerciale externe 
ale tăr'i noastre, la cauza colaborării 
economice internaționale.

Convorbire realizată da
Petre NEDELCU

(Urmare din pag. I)

Cine se arde cu arzătoarele ?
că își 

căciula.
fură 
dar 

lor...
Se zice 

singuri 
căciula nu e a 
Cine și prin ce proce
dee ? I.A.S. „Bărăga
nul" din județul Ialo
mița are 7 hectare de 
sere, pe care le încăl
zește cu arzătoare de 
combustibil învechi
te. avind consumuri 
mari ; anual, utili
zează 2 400 tone de 
combustibil tip III. în 
Ioc să schimbe arză-

obliga- 
de lege 

aici au 
scripte"

toarele — 
tie prevăzută 
— cei de 
schimbat „în 
destinația combustibi
lului. Adică au trecut 
cantitatea amintită 
în... contul stației de 
uscat furaje verzi. De 
ce această
Că risipa 
este, chiar 
muflează. 
combustibil 
I.A.S.

deturnare ? 
tot risipă 

dacă se ca- 
Risipă de 

face și
„Izvorul" Argeș:

folosește motorină (un 
carburant solicitat) la 
instalațiile cantinei. 
Nu are aprobare, că 
nimeni nu se-ncumetă 
s-o dea, dar tot arde 
motorina, 
părerea că 
cauză „ar 
buzunar".
stopa de îndată pier
derile de combustibil. 
Sffbscriu și organele 
de control la această 
sugestie ?

S-a emis 
dacă cei in 
fi arși la 
atunci ar

din Reșița nu a asimilat Ia timp 
grupul generator pentru hidrocen
trala 
fost 
țiune 
tant.
xemplu apare evident că în do
meniul asimilării produselor noi 
planul trebuie îndeplinit întocmai, 
întîrzierile înregistrate la unele 
produse neputind fi nicidecum aco
perite prin asimilarea in avans a 
altor produse.

Se constată — în al doilea rînd — 
unele neajunsuri și pe parcursul fa
zelor de asimilare, incepind cu pro
iectarea, execuția prototipului, o- 
mologarea, pregătirea fabricației și 
începerea producției. Toate aceste 
momente ale asimilării sînt precis 
delimitate ca faze ale ciclului 
înnoire a producției și incluse 
termene exacte în planul de asi
milare. Este clar că orice întîrziere 
într-o fază sau alta de 
provoacă perturbații în 
rea întregului proces, 
încălcarea termenelor 
ducere în fabricație a noului pro
dus. Iată de ce conducerile de în-

Mărișelu de pe Someș, a 
aminată punerea în func- 

a acestui obiectiv impor- 
Chiar din acest singur e-

treprinderl trebuie să urmărească 
sistematic modul în care se reali
zează și finalizează fiecare fază de 
asimilare și să acționeze prompt 
pentru înlăturarea oricăror neajun
suri care mai apar. Iar asemenea 
intervenții ferme și eficiente sint 
așteptate îndeosebi la „Electropu-

este determinată — îndeosebi în 
unele unități constructoare de ma
șini și din economia forestieră și 
industria materialelor de construc
ții — de faptul că atelierele de pro
totipuri sint subdimensionate și 
dispun de o dotare sub nivelul ce
rințelor impuse de ritmul actual de

Iar cit privește imperativul rea
lizării exemplare a prevederilor 
aoestui plan, nu mai trebuie aduse 
argumente. Ca atare, important este 
ca în fiecare întreprindere să se asi
gure baza tehnico-materială și con
dițiile organizatorice necesare pen
tru a se putea realiza nestingherit,

înnoirea și modernizarea produselor

de 
cu

asimilare 
desfășura- 
ducînd la 
de intro-

tere"-Craiova, „Neptun“-Cîmpina, 
întreprinderea de utilaj tehnologic 
Buzău, întreprinderea constructoare 
de mașini Reșița — unități în care, 
la o serie de produse noi. fazele de 
asimilare sînt întirziate.

Ce relevă, de fapt, o analiză a 
cauzelor care determină încălcarea 
duratei fazelor de asimilare ? In 
afară de unele neajunsuri privind 
conlucrarea între întreprinderi si 
institutele de proiectări sau colabo
rarea dintre diferite unităti în ve
derea executării prototipului, se 
constată că, în bună măsură, ne- 
respectarea fazelor de asimilare

asimilare a noilor produse. Totoda
tă, in unele cazuri, cind execuția 
prototipurilor este repartizată în 
secțiile de producție, nu se asigură 
programarea realizării lor în ter
menele planificate, atenția fiind 
concentrată îndeosebi asupra reali
zării sarcinilor de producție pro- 

. priu-zise.
Desigur, nu punem în discuție ce

rința realizării sarcinilor de produc
ție propriu-zise. Dar se cuvine a 
preciza că planul de asimilare a 
produselor noi este parte inte
grantă — și cea mai importan
tă — din planul de tehnică nouă.

punct cu punct, fiecare fază a pro
cesului de asimilare. Se impun, în 
acest sens, un control mai riguros 
și un sprijin mai eficient și din 
partea centralelor și ministerelor, 
care sînt direct răspunzătoare de 
realizarea întocmai a planului da 
Înnoire și modernizare a produc
ției.

Respectarea cu rigurozitate a pro
gramului de asimilare a produselor 
noi și de modernizare a celor exis
tente reprezintă o sarcină de primă 
importanță pentru fiecare colectiv 
de întreprindere, indiferent de ra
mura de activitate. Prin realizarea

eu perseverentă a prevederilor pla
nului de asimilare, comuniștii, oa
menii muncii contribuie, nemijlocit, 
deopotrivă la accelerarea progre
sului tehnic în economia naționa
lă, la sporirea competitivității pro
duselor noastre pe piața externă și 
la reducerea importurilor și, în fi
nal, la creșterea eficientei econo
mice, a venitului național, în folo
sul întregii noastre societăți. Iată 
de ce înnoirea și modernizarea 
producției trebuie să constituie un 
capitol permanent al activității or
ganizațiilor de partid. Ele sînt che
mate să acționeze cu toată hotărî- 
rea — prin toate mijloacele muncii 
politico-educative — pentru forma
rea și sădirea în conștiința fie
cărui lucrător a convingerilor pro
funde privind necesitatea Imperi
oasă a înnoirii și modernizării con
tinue a producției, a promovării 
cu o tot mai înaltă eficiență a cu
ceririlor științei și tehnicii avan
sate, mobilizînd întreaga capacitate 
de creație a colectivelor la înfăp
tuirea tuturor sarcinilor stabilite 
de partid în acest domeniu atît de 
important pentrix mersul ascendent 
al economiei naționale.
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la Începutul noului am de învățămînt:

PE ȘANTIERELE 
CONSTRUCȚIILOR 
UNIVERSITARE

creștere substanțială a spațiilor pentru învăță- 
or • Moi cămine și cantine studențești la lași, 

Qui-Napoca și Ploiești ® Cîteva practici necon
structive... și foarte costisitoare 1

jurată pe șantierele 
universitare se "im~ 

-.ile de Început al 
-.ii de invățămint, cu activi- 

în 1 ;'a planșetei și a planurilor 
prefigurează proporțiile și rit- 

nituile de lucru ale ajwlui 1976. Și 
prima concluzie care se impune în a- 
ceestj ’upnl-i perspectivă este că de
butul actualului an universitar a în
tomnat o extindere apreciabilă a am- 
fiteatrelor, sălilor de seminarii și de 
proiecte, a labr.r.rtoarelor si atelie- 

de practică în cursul anului 
s au realizat ori sînt aproape 
de lucrări pentru noi spatii 
■ățămlnt superior în suprafață 
700 mp. în felul acesta, spo- 
>sib !'tătile materiale — șl im- 

'. obligațiile pentru ea In anul 
început ponderea orelor de 

de elaborare a proiecte-
• ți de lucrări practico-productive 

;tilize.tă cu mal bune rezultate
- mbiul programului uni verși- 

rlndul premierelor se situea- 
le spații de învătămlnt în su- 
. de peste 1 300 mp, corespun- 
ecțlei de îmbunătățiri funcia- 
ta Institutul politehnic din 
ra. alt; 7 000 mp de labora- 

■> vu Facultatea de electro-
i Timișoara, peste 6 700 

: ' ; boratoare și atelie-
• .1 t i Universitatea din Iași,

al In suprafață de 10 500 mp 
ratoare si ateliere de practi
ci Fiicult.’ea de electroteh- 
Universității din Craiova ș.a.

: timp, căminele studențești 
lat' in folosință cu 2 491 de

■ i tuși._ Timișoara, Cluj-Na- 
Pîoieștî, ca și aojp două can-

. 000 de tocuri se înscriu pe 
• um A’aii'il continue a condi-

• ață Si. implicit, de învă- 
ie studenților. Aici, ca și în 

unde planul anual al 
'or universitare a fost rea-

i ir data de 15 septembrie. 
i hotărîtor deschi- 

timp a șantierelor, respec- 
ificelor de aprovizionare cu 

utilizarea rațională a mîi- 
: icru calificate, controalele și 

efectiu periodic etc.
sosite în aceste zile anunță 

’merit și pe șantierele unde 
icra:' cu înregistrat ritmuri scă-

• ,,t!t' ■ z perioadă. Se impune
eforturilor, atit din

i >.-»fioi,i' ilui. cît șl din 
executantului (Ministerul 

țiilcr Indi.striale), în primul 
,;ul lucrărilor laboratorului

părwt „Revista de istorie66 nr. 8/1975
••..-•.•eh'dere este publicat 

olul l'iobleme privind for
ța poporului român în lu- 
* cerci tării arheologice re- 
e de Dumitru Berciu. In 
•• "••. sînt inserate artico- 

: bh . zlal-politice în gin
ți și activitatea lui Aron 
ian de Florea Stănculescu ; 
arul demografic urban șl 
uitarea social-economică a 
iovei in prima jumătate a 
ului al XIX-lea de Ecate- 

de tehnică a tensiunilor înalte (circa 
1 900 mp) de Ia Politehnica din Bucu
rești, aflate, acum, după o lungă pe
rioadă de rămînere în urmă, în faza 
recepției' preliminare. Aprecierea de 
mai sus, referitoare la Politehnica 
bucureșteană, este valabilă și în ca
zul laboratoarelor și atelierelor Fa
cultății de metalurgie, al laboratoa
relor de mecanică fină, unde nu în
totdeauna lucrările au înregistrat 
ritmul dorit, cu toată importanța 
prioritară sub raport științific și di
dactic, a acestor obiective. Rămîneri 
în urmă se semnalează, de aseme
nea, Ia începerea lucrărilor pentru 
căminul și cantina studenților Insti
tutului de construcții din -București, 
precum și la lucrările de canalizare 
de la complexul sportiv studențesc 
„Tei11 din București ; aici, recupera
rea ultimelor întîrzieri se impune 
cu atit mai mult cu cit de efectua
rea la termen a lucrărilor depind 
toațe celelalte acțiuni edilitare în
treprinse în această zonă de către 
Consiliul popular al municipiului 
București.

Actuala perioadă are o Importan
ță deosebită și pentru organiza
rea în condiții bune a planu
lui de investiții universitare pe 
anul 1976. Așa, de pildă, pentru 
anul viitor se prevede ca amfiteatre
le, laboratoarele, atelierele-școală 
destinate învățămfntului superior să 
înregistreze un spor de peste 42 000 
mp ; capacitățile noilor cămine vor 
crește cu aproape 4 000 de locuri : 
cantinele prevăzute a fi construite 
vor servi peste 5 500 de studenți. 
Toate aceste obiective reprezintă la 
ora actuală lucrări deja începute, 
ȘstfeLîncîl.terminarea lor la timp și în bune condiții impune un nun sus
ținut al eforturilor pe întreaga pe
rioadă a anului. în acest sens, spe
cialiștii recomandă ca încă din ul
timul trimestru al anului 1975 să se 
asigure pentru fiecare obiectiv un 
larg front de lucru, creindu-se tot
odată condiții de execuție, inclusiv 
pe timp friguros, pentru ca lucrările 
să se desfășoare fără nici o între
rupere. cu respectarea integrală a 
tuturor indicatorilor de calitate. Ca 
în fiecare domeniu de activitate, și 
în cel al construcțiilor universitare, 
planul pentru 1976 se cere minuțios 
pregătit din vreme, astfel incit toa
te obiectivele sale să fie realizate în 
condiții optime.

Mihai IORDANESCU

rina Negruți ; Țările Române șl 
începutul politicii răsăritene an- 
tiotomane a Imperiului Habs- 
burgic (1526—1594) de Ștefana 
Simionescu ; Personalitatea lui 
Thomas Munzer de Adolf Arm
bruster ; Thomas Miinzer și răz
boiul țărănesc german din 1525 
de Ludovic Demeny.

Revista mai conține obișnui
tele rubrici : Documentar, Viața 
științifică, Recenzii și însem
nări.

Noua și moderna Casâ de culturd a sindicatelor din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Foto : E. Dichiseanu

VIAȚA UZINEI DĂ VIAȚĂ
CLUBULUI MUNCITORESC...

Mașini agricole mai complexe, mai 
multe, mai bune, mai ieftine — aceas
ta este deviza colectivului întreprin
derii bucureștene „Semănătoarea". 
Aceste mașini — după cum scrie 
și în Cartea noului angajat al 
uzinei — trebuie construite de 
oameni cu înaltă calificare, oa
meni care au o bogată expe
riență practică, care sînt legați de 
viața uzinei. „Cu ani în urmă — na 
spune tov. Alexandru Lăstun, secre
tarul organizației de partid — uzina 
avea mari fluctuații de personal. Or
ganizația de partid, conducerea uzi
nei au hotărit să se ocupe cu mai 
multă grijă de noii angajați, organi
zed în acest scop și unele acțiuni 
la clubul muncitoresc. Un colectiv 
de 4—5 tovarăși îl întîmpina pe tî- 
nărul muncitor, inginer, îl conducea 
prin uzină, îl prezenta colegilor de 
secție, intr-un cuvînt. îl introducea 
in atmosfera de lucru a acestei mari 
întreprinderi. Acțiunea „Prietenii 
noului angajat11, pentru că așa am 
numit-o, a dat roade. Au început să 
scadă fluctuațiile11.

La clubul muncitoresc al între
prinderii „Semănătoarea" după-amia- 
za se poate asista la repetițiile for
mației de teatru, ale echipei de dan- „atrjTl, 111’1 lOtTliapel muzică UȘO3- 
ră. Brigada de agitație a obținut pre
miul I la întrecerea între sectoare 
pentru trofeul „Arenele Romane". 
Clubul muncitoresc este strîns legat 
de viața uzinei. Se pregătește o 
nouă ediție a „Reflectorului". Pe 
masa secretarului organizației de 
partid sînt fotografii care vorbesc 
despre cîteva acte de neglijență, 
risipă.

— La depozitul de S.D.V.-uri — ne 
dă lămuriri Al. Lăstun — s-au gă
sit într-o zi scule „depozitate" în>no- 
roi. Nici piesele finite nu erau ținu
te în bună ordine. Atunci s-au făcut 
cîteva fotografii sugestive și s-au a- 
fișat la „Reflector" — gazeta satirică 
a clubului. Avem acum un depozit 
model. Fără ordine nu facem planul, 
iar planul nostru este mobilizator de 
la lună la lună, de la an la an.

— Un punct de atracție al clubu
lui îl constituie brigada clc agitație 
— ne spune Dan Henche, tehnician 
la „Servicii de funcționare". Prezen
ta ei fie pe scena clubului, fie pe 
estrade improvizate, la o secție sau 
alta, cu texte scrise „in vîrful peni
ței" (avem un tînăr autor talentat 
Marcel Horobeț), cu exemple din via
ța uzinei, cu critici, cu laude, vor
bind despre disciplină, integrare în 
program, calitate... este întotdeauna 
primită cu viu interes de muncitori.

„Semănătoarea" este unul din nu
meroasele exemple posibile bucu
reștene. Inițiative diverse, fapte de 
laudă ilustrînd strînsa legătură a clu
bului cu viața uzinei am intîlnit și în 

■alte părți, La clubul întreprinderii 

„Grlvița roșie", de tfțiva ani „Ziua 
ucenicului" prilejuiește interesante 
intilnirl ale tinerilor cu ilega
liști, cu fruntași In producție. în 
cadrul acțiunilor clubului „Con
structorul", lectoratele politico-ideo
logic® se fac chiar pe șantiere, 
acolo unde lucrează muncitorii, 
tehnicienii, inginerii. Au dat roa
de dezbaterile pe care le-a propus 
clubul Comerț — dezbateri pe pro
bleme de etică, pe teme profesiona
le, pentru formarea unor brigăzi de 
bună servire exemplară. De fapt, 
pentru a demonstra o dată mai mult 
că aceste cluburi muncitorești trebuie 
să sprijine buna desfășurare a acti
vității întreprinderii respective, Con
siliul municipal al sindicatelor Bucu
rești a inițiat „Universitatea tehni
că" : un amplu program in 36 de În
treprinderi bucureștene. cursuri axate 
pe problemele îmbunătățirii tehnicii 
de fabricație, a calității produselor, 
a economisirii de materii prime, a 
materialelor, energiei, combustibilu
lui...

Clubul muncitoresc patronat de 
UREMOAS este gazdă și pentru lu
crătorii de la Cesarom, de la fa
brica de băuturi răcoritoarf. de la 
Fabrica de mobilă — Militari, Fabri
ca de prefabricate din beton — Mili
tari, întreprinderea „Nufărul" ; in
tr-un cuvînt, un club pentru platfor
ma industrială Militari. „Acțiunile 
nu se desfășoară numai la sediul 
clubului — ne spune ing. Cristian 
Iosivoni, secretarul comitetului de 
partid UREMOAS — ci și in secții. O 
dezbatere pe tema „Să reducem chel
tuielile la mia de lei" s-a organizat, 
de exemplu, la secția „Radiatoare", 
cu demonstrații practice. Au partici
pat muricitorii secției respective, spe

În curînd pe ecrane: „CANTEMIR"

O producție a Casei de filme 
5. Scenariul : Mihnea Gheor
ghiu. Regia : Gheorghe Vitani- 
dis. Imaginea : Nicolae Girardi. 
Muzica: Richard Oschanitzky. 
Decoruri : Arh. Liviu Popa. Cos
tume : Hortensia Georgescu. 
Cu : Alexandru Repan. Ioana 
Bulcă. Emanoil Petrut. George 
Constantin. Amza Pellea. Ion 
Popescu. Irina Gărdescu. Iurie 
Darie. Victor Rebengiuc. Ilarion 
Ciobanu. Emil Coșeru. Film 
realizat în studiourile centru
lui de producție cinematogra
fică „BUCUREȘTI".

cialiști din uzină". Brigăzile de agi
tație ale clubului muncitoresc — a- 
daugă tov. Virgil Popa, director ge
neral al UREMOAS — și-au dove
dit utilitatea. Spre exemplu, cele 
ale secțiilor „Armături", „Echipa
ment". Poate că ele ar trebui 
să fie și mai bine legate de sec
țiile respective, să aibă mereu noi 
programe, să aducă la cunoștința tu
turor, prin textele respective, proble
mele care interesează, să discute des
pre calitate, aprovizionare, compor
tare, disciplină. Aici. Ia UREMOAS, 
așa cum ne confirmă directorul clu
bului, Anton Cioagă, are succes cer
cul „Căminul tinerei muncitoare", 
care inițiază dezbateri, intilnirl 
cu medici, cu muncitori ilega
liști. cu personalități ale vieții cul
turale. Se pregătesc așa-numitele 
„cercuri ale specialiștilor" pentru 
strungari, emailatori, șlefuitori. „Eu 
cred că clubul muncitoresc al plat
formei industriale Militari, comple
tează Virgil Popa, iși va dovedi și 
mai mult rostul, atunci cînd fiecare 
uzină a platformei iși va aduce și 
mai pregnant contribuția la viața 
clubului, cînd activitățile clubului iși 
vor face loc șl mai mult în viața uzi
nelor respective".

Clubul muncitoresc — parte din 
viața uzinei. Acolo unde există 
activiști culturali dornici să facă din 
club o a doua casă a muncitorilor, a 
tehnicienilor, unde fiecare acțiune 
este chibzuită, ținind seama de ne
cesitățile uzinei, ale întreprinderii 
respective — roadele sînt de netă
găduit. Pulsul vieții uzinei dă viață 
clubului muncitoresc.

Smaranda OȚEANU

t V
PROGRAMUL I

16.0<l Teleșcoală.
16.30 Cur» de limba engleză (clasa 

a V-a începători).
17,00 Emisiune In limba germană.
16,43 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor si ani

malelor.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cadran economic mondial.
20.20 Film artistic : „Prințesa'1 — 

producție a studiourilor din 
Suedia.

21,W Intilnlre cu opereta.

FESTIVALUL 
'„GEORGE BACOVIA"

La Bacău se desfășoară cea de-a 
treia ediție a festivalului llterar- 
artistlc „George Bacovia", amplă 
manifestare culturală organizată 
de Uniunea scriitorilor in colabo
rare cu comitetul județean de 
cultură șl educație socialistă și re
vista „Ateneu". Timp de trei zile, 
orașele și satele județului vor găz
dui șezători literare, sesiuni știin
țifice, recitaluri de poezie, specta
cole omagiale etc. Festivalul a de
butat cu vernisarea expoziției de 
grafică „Omagiu lui Bacovia". Cu 
prilejul festivității inaugurale, poe
ții prezenți la festival au susținut 
un recital liric, Iar actorii teatru
lui dramatic „Bacovia" un montaj 
muzical-literar. (Gheorghe Baltă).

LUNA CULTURII 
CINEMATOGRAFICE

în sala cinematografului „Liber
tatea" din orașul Zalău a avut loc 
deschiderea festivă a Lunii culturii 
cinematografice. Cu acest prilej, 
cei prezenți au luat parte la ver
nisajul expoziției documentare 
„Cinematografia românească de-a 
lungul anilor" și au vizionat fil
mul artistic românesc „Elixirul ti
nereții". Programul acestei luni ci
nematografice prevede expuneri, 
spectacole cu filme artistice și do
cumentare românești, „Săptămîna 
filmului documentar științific", 
concursuri „Cine știe cîștigă", reci
taluri de poezie. (Gheorghe Rusu),

PROGRAMUL n
17,00 Telex.
17,05 CIntece si Jocuri populare.
17.30 Energia si fizica — emisiune 

de știință.
16,00 Voci tinere,
18.20 virstelț peliculei.
19,05 Reportaj TV : Intre cactuși 

Si... rachete. Doi oameni... 
două pasiuni.

19.20 1001 de seri.
10.30 Telejurnal.
20,00 Muzică populară.
20,15 Handbal masculin : Dinamo 

— Steaua (Derbiul compio- 
natulul național). Transmi
siune directă de la Palatul 
sporturilor si culturii.

21,25 Telex.
21.30 Viața economică a Capitalei.
21,55 Treptele afirmării. Laureați 

al concursurilor, naționale de 
canto — 1975.

„TRIBUNA SATULUI"

Pentru a asigura o eficientă spo
rită muncii politice de masă în 
campania agricolă de toamnă, sec
ția de propagandă a Comitetului 
județean Vaslui al P.C.R. a editat 
foaia volantă „Tribuna satului". De 
asemenea, a tipărit o serie de afișe 
cuprinzînd chemări adresate țăra
nilor cooperatori, mecanizatorilor, 
tuturor locuitorilor de la sate pen
tru a-șl spori eforturile în vederea 
Înfăptuirii hotărtrilor ședinței Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. (L. Crăciun).

expoziții
• „Primăvara Ia Păuliș", „Valea 

Troașului", „Amiezi la Conop", 
„Mureșul la Frumușeni" slnt clte- 
va din lucrările prezentate intr-o 
reușită expoziție de acuarele, des
chisă la Clubul presei din Arad, a- 
parținînd tînărului artist plastic 
arădean Viorel Oros. (Constantin 
Simion).

• Sala artelor și Casa de cultură 
a sindicatelor din Rîmnicu-Vilcea 
găzduiesc două expoziții de artă 
plastică. In prima sînt prezentate 
creații ale pictorului Emil Ștefă- 
nescu, care a surprins pe pînză ima
gini ale Oltului hidroenergetic, iar 
cea de-a doua cuprinde lucrări ale 
pictorilor locali reunite sub generi
cul „Peisajul vilcean în arta plasti
că". Vernisajul expoziției de la Casa 
de cultură a sindicatelor a coincis 
cu deschiderea unui nou cerc de 
pictură, grafică și sculptură, ai că
rui membri sînt muncitori, ingineri, 
tehnicieni din întreprinderi ale 
municipiului Rîmnicu-Vilcea. (Ion 
Stanciu).

■ ■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
luslv problemelor j estice, ..Arta-’ este o re- 

i.-uuri distincte, imoortante 
iubii eistlCii noastre cul- 

tw !.••>. Organ al Uniunii ar-
. „Arta" apare inves- 

. de a oglindi princi- 
palclc irecții în care se dezvoltă 
mișcarea artistică, efortul creatorilor 

1 răspunde, in spiritul deplinei 
participări artistice și civice, exigen- 
■ ■ ’ r societății noastre socialiste. 
< rleni u lor principiale ale politicii 
culturale a Partidului Comunist Ro- 
nan Ca întregii noastre vieți cul- 
turaJe Programul partidului oferă 
revii1, dei călăuzitoare de o ex
cepționala valoare științifică, de o 
riguroasă principialitate, idei pe 
■are. asemenea întregului popor, 
creatori și le însușesc pe de- 
prR’ r .î ?'un .mes®j adresait C.C. al li. T., tovarășului Nicolae 
Ceucșes i. Uniunea artiștilor plas

ter. a : „Angajarca răspun- 
rre» noastră se amDl«ică „^„4 

I .am adevărurile Lmdamen- 
,!( irtel, inspirate din vi»ta din 

simțirea, din idealurile poporului, 
nl< ile luminoase ale umanismului so- 
rlaltstX Mărturie de credință, anga- 
amant term ale obștii artistice, larg 

și rodnic teren de activitate publi- 
entru revista uniunii.

Publicație menită să reunească In 
’ ’ale punctele de vedere ale 

■ alături de cele ale publi- 
\ .sibil la creația plastică,

•ebule să fie o tribună a 
de experiență artistică.

de oglindire, orientare și 
mulare * creației, o publicație de 

specialitate, dar și de educație artis- 
tioă. Această menire este definită cu 
limpezime, însuflețitor, în îndemnul 
adresat de secretarul general al 
partidului publicațiilor culturale : 
«Este necesar ca, în special în ca
drul revistelor și periodicelor de lite
ratură șl artă, să crească spiritul de 
răspundere față de dezvoltarea cul
turii noastre socialiste, față de edu- 
oația culturală a poporului nostru. 
Acestea trebuie să promoveze cu 
mai multă fermitate principiile este- 
tloe ale partidului nostru, să lupte 
pentru o cultură realistă, militantă, 
oare să slujească cauza construcției 
socialiste, formării conștiinței omului 
nou”.

Cum răspunde „Arta" acestor Im
portante sarcini 7 Cercetlnd colecția 
munerelor apărute In ultimii ani. sa 
observă preocuparea pentru un as
pect grafic atrăgător (paginație Inte
resantă, Ilustrații de bună calitate) șl. 
de asemenea, pentru conturarea unui 
profil distinct, menit să cuprindă 
probleme de estetică, de istorie și 
critică artistică, în rubrici stabile.

completate cu o informație bogată si 
variata, x/h cu prilejul
unor evenimente artistice do^ebite 
revista realizează pagini, grupaje 
speciale care iși dovedesc utilitatea.

Privită însă atit în structura fie
cărui număr, cît și din perspectiva 
cuprinzătoare oferită de parcurgerea 
colecției, revista „Arta" prezintă o 
seamă de aspecte contradictorii, ca
rențe surprinzătoare pentru o publi
cație a cărei orientare ar‘trebui să 
fie cit se poate de limpede. O ana
liză atentă și exigentă evidențiază, 
alături de rezultate pozitive, nume
roase neîmpliniri, cu deosebire fap
tul că idei juste, valoroase exprima
te în articole de 
fond. în ’declara
ții de principiu, 
rămîn. din păca
te. fără acoperi
re. nu sînt susți
nute prin ceea ce 
se publică în cu
prinsul revistei.

Este dificil să 
găsești o explica
ție plauzibilă ma
nierei acestei re
viste de a aborda 
problemele actua
le ale plasticii, 
manieră proprie 
unei etape pe 
care mișcarea 
noastră artistică. întreaga societate au 
depășit-o de mult. Să ne oprim la un 
prim aspect: persistenta în paginile 
revistei a preocupării pentru „dreptul 
artistului si criticului la subiectivi
tate", „dreptul creatorului la căutare", 
la „demitizare", la „experiment". Vor
bind despre toate acestea enunțiativ, 
evitînd analiza, demonstrația, fără să 
nuanțeze, pe un ton de parcă ar 
contesta cineva artistului aceste 
drepturi, redacția nu observă că for
țează uși de mult și pentru totdeau
na deschise în fața creatorilor de 
artă din tara noastră. Este prea bine 
Știut — iar mulțimea și varietatea 
expozițiilor o demonstrează din plin 
— că, în condițiile noastre , sînt de 
la sine înțelese atit dreptul cît și în
datorirea artiștilor de a-și expri
ma liber gîndurile și preferințele ar
tistice, de a promova o artă Îndrăz
neață, pe măsura realităților epocii, 
de a face să Înflorească, pe fondul 
generos ai acestor realități, toate sti
lurile șl tendințele.

Lectura atentă a articolelor pune 
în evidentă o viziune simplistă și su
perficială asupra problemelor abor
date. ceea ce. la rindul său. generea
ză o viziune similară asupra valori
lor promovate de revistă. Ca urma
re. în loc să cuprindă și să reflecte
ze ceea ce este esențial în arta noas
tră. revista se înfățișează ca o pu

blicație ce se adresează unui cerc 
restrins de „e»teti“. orientată CU 
predilecție abstract. promovind lu- 
o»u.vi fără mesaj sau cu un mesaj 
ipotetic, lăudind, cu totală lipsă de 
discernămînt, cele mai năstrușnice 
experiențe, confundind noul cu inso
litul și extravaganța. Un exemplu 
din numeroasele posibile : referin- 
du-se la reproducerea unei bucăți 
de tablă despicată din care iese 
o fîșie de Diele. un autor apreciază 
această lucrare ca „definind spiritul 
omului modern si exprimînd un sens 
al democratizării propriu timpului 
nostru, poate si un gust al efemeru
lui sub semnul căruia iarăși ne gă

REVISTA „ARTA11 
și arta de a ocoli realitatea

sim" (7 !) Autorul respectiv poate 
avea si un asemenea punct de vede
re. Dar redacția, în fața veleităților 
teoretizante ale autorului, a tentati
vei acestuia de a generaliza pornind 
de la o falsă premisă, era datoare să 
aducă lămuririle necesare, in spiritul 
principialității ideologice, proprie 
oricărei publicații care se respectă. 
Ceea ce, din păcate, nu a întreprins. 
Dimpotrivă — ignorînd îndatorirea 
de a dovedi o orientare consecventă, 
de a avea o personalitate bine defi
nită — revista îmbrățișează, în gene
ral fără rezerve, orice opinie, este 
tentată să prezinte „beția de cuvinte" 
drept concepție estetică, exegeză ar
tistică. Astfel, intr-un articol se afir
mă candid că ..finalitatea însăși a 
procesului creator a fost modificată". 
Cum ? „în locul plăcerii estetice sau 
alături de ea. obiectul obtinut în 
urma creației trebuie să conțină sa
tisfacții de spontaneitate si surpriză, 
să incite printr-o provocare ludică. 
care să dea artei semnificația unui 
joc (subl. ns.) pe care artistul îl pro
pune colectivității".

Asemenea ritoase aserțiuni anat 
cel puțin frivole în raport cu idealu
rile și exigentele societății noastre 
socialiste care, departe de a rezerva 
artei un rol de „simplu ioc", conferă 
acesteia o funcție socială, o înaltă 
menire în formarea omului nou. Ce 

explicație iși pot găsi cugetări de ti
pul : „tendința actuală a artiștilor de 
pretutindeni este de a împăca arta 
cu viata, chiar cu riscul de a renun
ța la prima..." (șubl. ns.). Că nu re
nunțarea la artă este „prețul" legă
turii creației cu viata o probează 
marile opere umaniste ale artiștilor 
lumii și ale artiștilor noștri, din tre
cut și de azi. Dispune oare revista 
„Arta" de argumentele necesare pen
tru a demonstra că numai prin exer
ciții „ludice" artistul va putea răs
punde marilor comandamente ale a- 
cestui timp : funcție socială, rol con
structiv în viata națiunii socialiste, 
afirmare pasionată a spiritualității 

romanești, a valorilor el. atitudine 
revoluționară, militantă în definirea 
Si întruchiparea artistică a umanis
mului societății noastre socialiste 7

Este regretabil că ideile generoase, 
cu semnificație majoră, izvorîte din 
spiritualitatea epocii noastre, nu con
stituie punctul de pornire pentru o 
dezbatere reală și profundă în pa
ginile revistei. Transpuse în formule 
generale, abstracte, categoriile fun
damentale ale esteticii noastre se 

.regăsesc în unele articole de fond 
'sau în mărturiile circumstanțiale ale 
unor invitați ai revistei, cărora re
dacția nu le propune însă o dis
cuție aprofundată, eficientă (cum 
s-ar fi cuvenit, de pildă, în grupa
jele despre comanda socială sau in 
cele despre menirea criticii de 
artă). Sînt susținute și demonstrate 
insă aceste idei și în cuprinsul 
altor articole, in tot ceea ce pu
blică și reproduce revista 7 Greu 
de dovedit, pentru că cvasitotalltatea 
spațiului este consacrată teoreti
zării și popularizării (prin texte 
și imagini) a uneia si aceleiași 
direcții — cea experimentalist-forma- 
lă — relevată de revistă cu o stă
ruință demnă de o cauză mai bună. 
Dacă insăși realitatea activității 
artiștilor noștri demonstrează o 
deplină libertate de manifestare 
artistică — prin bogăția gi varietatea 

expozițiilor deschise în Capitală și în 
întreaga tară, prin multitudinea ma
nierelor, stilurilor supuse atenției pu
blicului — cu atit mal mult, revista 
are îndatorirea de a urmări cu aten
ție întregul fenomen, pentru a-i de
fini coordonatele esențiale, pentru a 
semnala, creatorilor și deopotrivă pu
blicului, valorile autentice, cauzele 
unor eventuale impasuri, direcțiile 
optime către expresia artistică cea 
mai înaltă.

Firește, actuala orientare a revistei 
nu putea duce decît la înfățișarea 
trunchiată, sărăcită a mișcării noastre 
artistice, a creației pictorilor, sculpto
rilor șl graficienilor noștri — atit de 

numeroși și atit de talentat! — din 
Capitală și din județele țării. Tocmai 
intr-o perioadă de efervescență fără 
precedent a artelor noastre, revista 
răni ine datoare cuprinderii fenome
nului, atit sub raport geografic (in 
întreg anul 1974 și în cele trei nu
mere din 1975 a fost prezentată miș
carea plastică doar din două orașe), 
cît și — fapt mai important — sub 
acela al înfățișării bogăției și varie
tății de stiluri, tendințe, personalități 
distincte, acțiuni originale ce carac
terizează peisajul nostru artistic.

Aceeași viziune îngustă este ilus
trată și de scara valorică pe care în
cearcă s-o construiască revista, po
trivit ideii, unice că numai experi
mentul, numai „noul" cu orice preț, 
acel „nou" care uneori nu are nimic 
comun cu arta, merită să fie luat in 
seamă. Un exemplu semnificativ : 
într-o succesiune de 40 de numere, 
despre opera lui Vida Gheza, sau a 
lui Jalea, cititorii interesați — și sînt 
mulți ! — vor găsi cite un singur ar
ticol. Nimic despre Cornel iu Baba, 
despre Catul Bogdan, nimic sau prea 
puțin despre mulți din marii maeș
tri a căror operă s-a înscris pentru 
totdeauna în patrimoniul autentic 
al culturii românești. Revista se re
feră uneori la acești maeștri, dar 
inexpresiv, printr-un soi ds „critică 
prin bunăvoință" «i numai la ocazii 

festive, ceea ce nu poate fi decît de
rutant pentru public și păgubitor 
pentru revistă. în schimb, pentru 
creatori a Căror artă pare a se ali
nia punctului de vedere redacțional, 
aprecierile elogioase curg fără sfîr- 
șit. Iată ce putem citi sub repro
ducerea unor forme sculpturale am
plasate intr-o pajiște : „în viziunea 
lui (...) principiul zoic e totdeauna 
sugerat si ascuns-amorsat. Senzuali
tatea volumelor compacte, a planuri
lor fluente, rapelurile anatomice din 
orice figură grafică, ori spațială. în
scenează biomorficul ca un destin al 
formelor in care organicul se con
templă narcisic". Precizăm că este 

vorba de o lu
crare pe care au
torul a intitu
lat-o. sincer si 
cinstit. „Popice"... 

Revista dă curs 
unor exerciții cri
tice pe cit de în
doielnice în con
ținut. pe atît de 
ambigue sau înci- 
frate în exprima
re. Ce poate să 
însemne, de pil
dă. această „ju
decată de valoa
re" a unei foarte 
sobre expoziții 
personale: „Ca

lul. omniprezent în pajiștile omu
lui de pe dinlăuntrul artistului, este 
acordul lui de final al simfoniei 
a 9-a și asta face cit toate «te- 
maticile»". Și cui folosește spațiul 
irosit pentru următoarea „analiză 
teoretică" : „Axa sintagmatică, asi
milabilă continguităților (în succe
siuni finite) determinate printr-un 
demers analitic, va servi drept su
port marcajelor unităților rezultate 
în urma acestui proces de discreti- 
zare, proces care conduce la limită, 
la evidențierea individualităților cor
pusului plastic, a unităților mini
male indivizibile, atomice, consti- 
tuienții infrastructurii limbajului 
plastic". Exprimări rebusoide care 
vădesc inclinația spre confuz și am
biguu a revistei, adaptarea, s-ar pu
tea spune programatică a eclectismu
lui (revista publică sîrguincios și ne
critic prezentări, referiri, citate din 
tot felul de gînditori. de la idealistul 
protocreștin Plotin si călugărul Low 
din_ Praga rudolfiană pină la psiha
nalistul Jung). pretenția snobă a 
unei exprimări „inițiatice". in „cerc 
de aleși", de critici atoatestiutori și 
omnipotenți. Cît spațiu a rămas pen
tru confruntările creatoare de idei, 
pentru confruntările principiale, de o 
înaltă tinută teoretică, se poate de
duce din cela de mai sus. în fata 
unei atari situații ne mai putem in- 

treba de ce revista este atît de pu
țin căutată si citită 7

De altfel, revista găzduiește jenan
te manifestări de narcisism critic. 
Despre un publicist se spune, lauda
tiv, că ar „întreține cu scrisul o re
lație seniorială, (subl. ns.). străină 
celui pentru care înseamnă exerci
țiu cotidian". Probabil că tot vreun 
aristocrat al scrisului văduvit de no
blețea ideilor susține cu aplomb ceea 
ce în alte texte e doar sugerat : „Șl 
astfel, circumscriind mai apăsat se
pararea de vulg..." ; „făcînd parte 
din ornamentica vizuală a 611161...“ 
(subl. ns.)

Oare in „separarea de vulg" si In 
cultivarea unei „elite" stau rosturile 
revistei „Arta", publicație nu a unor 
persoane, nu a unui grup, ci a unei 
importante uniuni de creație artisti
că. constituită democratic și unită 
printr-un nobil crez politico-social 
și patriotic 7 Credem că tocmai a- 
cestei uniuni îi revine datoria de a-1 
reaminti, energic, revistei rosturile 
firești. Deficientele din domeniul 
criticii de artă — semnalate in
sistent in ultima vreme de multi 
creatori si critici — nu pot fi 
despărțite, credem, de insuficiențele 
revistei „Arta". Alături de conduce
rea U.A.P., de organizația de partid 
de aici, activiștii din cadrul Consi
liului Culturii și Educației Socialists, 
cărora le revin serioase îndatoriri in 
sprijinirea și orientarea publicațiilor 
periodice și a altor tipărituri cultu- 
ral-artistice, ar fi trebuit să în
drume mai îndeaproape colectivul 
redacțional al revistei „Arta", aju- 
tîndu-1 să distingă, cu simț politic, 
cu pasiune comunistă pentru evolu
ția armonioasă a mișcării noastre 
plastice, problemele reale de cele 
inexistente, să promoveze acțiuni 
publicistice intr-adevăr necesare, nu 
dintre acelea care fac inutil consu
mul unei atit de elegante hîrtii tipo
grafice.

în spiritul călăuzitor al Programu
lui partidului, trebuie reamintit aces
tei publicații că rostul ei este de a 
servi arta autentică — și nu acela 
de a practica „arta de a ocoli reali
tatea".

Este imperios necesar ca redacția 
să dea dovadă de discernămînt si 
putere de autoanaliză, să se strădu
iască și să asigure ca în paginile re
vistei „Arta" să dobîndeaScă o con
vingătoare și distinsă expresie ceea ce 
Programul partidului cere criticii de 
artă : „afirmarea artei cu adevărat 
revoluționare", „cultivarea consec
ventă a orientării realiste a artei, sti
mularea legăturii strînse a creatori
lor cu viata, cu realitățile sociala, 
promovarea umanismului socialist".

Petre DRAGU
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru felicitările ș! urările transmise cu oca
zia Zilei naționale a Malayeziei.

Aștept cu nerăbdare să conlucrăm Ia dezvoltarea pe mal departe a 
bunelor relații existente între țările noastre.

TUANKU YAHYA PETRA IBNI 
ALMARHUM SULTAN IBRAHIM

Rege al Malayeziei

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Partidului Comunist din Reunion

Prtah la primul ministru al guvernului

Joi a sosit în Capitală o delegație 
a Partidului Comunist din Reunion, 
condusă de tovarășul Paul Verges, 
secretar general al partidului, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită de prietenie în tara noas
tră. Din delegație fac parte tovarășii 
Elie Hoarau, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. din 
Reunion, secretar general al Frontu
lui Tineretului Autonomist din Re
union, Claudette Saint-Marc și Jean

La invitația C.C. al P.C.R., o delegația 
de activiști al C.C. al P.C. Bulgar, 
condusă de Todor Ganoev, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.B., 
face o vizită de schimb de experien
ță în tara noastră. Oaspeții bulgari 
au vizitat unități economice și so
cial-culturale din Capitală și din 
tară, s-au Intîlnit cu activiști ai 
Partidului Comunist Român, cu ca
dre de conducere din organizații de 
masă șl obștești, din lnstltutli de 
învătămint șl cultură.

Sosirea unei delegații a Comitetului Federal
pentru Sănătate și Asistență

Joi la amiază a sosit într-o vizită 
în țara noastră o delegație a Comi
tetului Federal pentru Sănătate și 
Asistentă Socială din R.S.F. Iugosla
via, condusă de Zora Tomlci, pre
ședintele comitetului, pentru a semna 
Planul de colaborare româno-iugoslav

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte economice 
româno-canadiene

La București s-au încheiat, joi di
mineața, lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte economice 
româno-canadiene.

Au fost examinate, cu acest prilej, 
stadiul schimburilor comerciale din
tre cele două țări, posibilitățile exis
tente pentru lărgirea și diversifi
carea în continuare a acestora. Pro
tocolul semnat, în încheierea lucrări
lor, cuprinde măsurile ce urmează a 
fi Întreprinse de ambele părți pentru 
facilitarea exportului și importului 
de produse, pentru inițierea unor ac
țiuni de cooperare. România va livra 
in Canada produse din domeniile 
construcției de mașini,, chimiei, side
rurgiei etc. și va importa mașini și 
utilaje, echipamente, cărbune cocsifi- 
cabil, celuloză, azbest, alte mărfuri. 
S-a convenit, de asemenea, să se 
realizeze o serie de contracte de lun
gă durată în domenii de interes co

Generalul Edgardo Jarrin 
a părăsit Capitala

Joi a părăsit Capitala generalul 
Edgardo Mercado Jarrin. fost prim- 
ministru al Republicii Peru. împreu
nă cu soția, care, la invitația Con
siliului National al Frontului Uni
tății Socialiste, a făcut o vizită în 
tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de Corneliu 
Mănescu. vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., general-Ioco- 
tenent Constantin Oprită, membru al 
Biroului Executiv al Consiliului Na
tional al F.U.S.

A fost de fată Enrique E. Laroza, 
ambasadorul Republicii Peru la 
București.

★
înainte de a părăsi tara noastră, 

generalul Edgardo Mercado Jarrin a 
pi. ticipat. Ia aeroportul Otopeni. la 
oc ohferlntă de presă. Au fost pre- 

reprezentanți ai presei centra
le. ,<i Radioteleviziunii și ai Agen
ției române de presă „Agerpres".

Oaspetele peruan a tinut să ex
prime. încă de la început, satisfac
ția deosebită de a fi făcut o vizită 
în România, precum și gratitudinea 
sa pentru prilejul ce i s-a oferit de 
a fi primit de președintele Nicolae 
Ceausescu. ..Mi-am Îngăduit să-i 
transmit domnului președinte al 
României salutul tării mele și al 
poporului peruan. Cunosc profund 
politica României pe plan intern șl 
International. Am constatat și de a- 
ceastă dată ferma hotărîre a pre
ședintelui României de a continua 
să lupte pentru unitatea și solida
ritatea popoarelor, în scopul instau

vremea • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 
șl 6 octombrie. In țari : Vremea va fi 
In general frumoasă și se va răci ușor 
in a doua parte a Intervalului. Cerul 
va fi variabil. Ploi slabe Izolate se vor 
semnala în nordul târli șl în zona de 
deal șl de munte. Vint moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 5 și 15 grade, local mal coborîte, iar 
cele maxime intre 15 șl 25 grade. In 
București : Vremea va fi în general 
frumoasă șl se va răci ușor în a doua 
parte a intervalului. Cerul va fl va
riabil. Vlnt moderat.

LOTO
CIȘTIGURILE TRAGERII DIN 26 

SEPTEMBRIE 1975
Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă

10% autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 
2,35 a 19.127 lei; cat. 3: 6,70 a 6.709 lei; 
cat. 4 : 17,85 a 2.518 lei ; cat. 5 : 74,75 
a 601 Iei ; cat. 6 : 173,20 a 260 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 97 147
lei.

Extragerea a Il-a : cat. A : 1,10 
variante autoturism Dacia 1300 ; cat. 
B : 2 variante 10% a 17.349 lei ; cat. 
C : 7,65 a 4.536 lei ; cat. D : 10,15 a 
3.419 Iei; cat. E: 63,20 a 549 lei; 
cat. F : 153,20 a 226 lei ; cat X s
1.711,05 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA At 110 219 
lei.

Saint-Mare, activiști ai P.C. din 
Reunion.

La sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășii Ilie Verdet, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Stefan Andrei', 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., da 
activiști de partid.

(Agerpres)

Joi la amiază, delegația C.C. al 
P.C.B. a fost primită de tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. La primire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a participat tovarășul 
Constantin Matei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, Ivan 
Abaglev.

Socială din R.S.F. Iugoslavia
In domeniul sănătății publice și știin
țelor medicale pe anii 1975—1977.

La sosire, delegația a fost salutată 
de prof. dr. Radu Păun, ministrul 
sănătății, și de alte persoane oficiale.

A fost de față Petar Dodik. amba
sadorul Iugoslaviei la București.

mun. In sectorul cooperării au fost 
stabilite măsuri care să înlesnească 
realizarea unor acțiuni de colaborare 
în domeniile minier, construcției de 
mașini, aeronauticii, în domeniul 
centralelor nuclearo-electrice.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Constantin Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, iar din partea canadia
nă de Claude Charland, ministru ad
junct în Departamentul Comerțului 
și Industriei.

Au fost de față Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Camerei de Comerț și In
dustrie, precum și membrii celor 
două delegații.

(Agerpres)

rării unei noi ordini în domeniul e- 
conomic. în viata internațională. Am 
avut satisfacția să discut cu privire 
la relațiile dintre România. Peru și 
America Latină, relații care au cu
noscut o dezvoltare puternică prin 
vizitele întreprinse de șeful statului 
român în Peru, ca și pe continen
tul latino-american — momente de 
referință istorică".

Dînd o înaltă apreciere realizări
lor României pe calea dezvoltării e- 
conomice Si sociale, oaspetele a e- 
vldentiat posibilitățile de extindere 
a cooperării între tara sa. celelalte 
țări membre ale grupului andin, și 
România.

Referindu-se la necesitatea instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale. oaspetele a subliniat 
importanta eliminării barierelor va
male. a măsurilor protectioniste 
discriminatorii, a tot ceea ce repre
zintă o structură economică interna
țională total injustă.

In încheiere, generalul Edgardo 
Mercado Jarrin a exprimat încă o 
dată profunde mulțumiri președinte
lui României. Nicolae Ceaușescu, 
pentru întrevederea acordată, ca și 
tuturor oficialităților române pentru 
ospitalitatea de care s-a bucurat în 
timpul vizitei — expresie a bune
lor relații dintre România și Peru, 
dintre România și America Latină 
în general si care se explică prin 
originea latină comună, dar mai a- 
les prin contribuția personală, prin 
vocația de om politic de anvergură 
internațională a președintelui Româ
niei.

HANDBAL : Azi, la Palatul 
sporturilor $1 culturii.

Meciul Steaua—Dinamo
Azi, la Palatul sporturilor și cul

turii din București, va avea loc un 
adevărat festival de handbal, cu 
participarea tuturor echipelor din 
prima divizie a campionatului națio
nal. E vorba de cele șase meciuri 
ele ultimei etape a turului competi
ției, avînd drept cap de afiș derbiul 
Dinamo — Steaua.

Programul va începe la ora 14, iar 
partida derbi la ora 20,15. Aceasta 
va fi televizată în direct (progra
mul II).

Formațiile echipelor : Steaua — 
Munteanu, Dincă — Kicsid, Gațu, 
Birtalan, Stockl, Voina, Drăgăniță, 
Roșu, Tudosie, Vărgălui și Capră ; 
Dinamo — Penu, Smaranda (19 ani, 
provenit de la Școala sportivă Sibiu 
— antrenor I. Schuster) — Lieu, 
Sarmungi, Cîrlan, Cosma, Ștef, Dan 
Marin, Grabovschi, Filipescu, Tase 
și Paizan.

Reamintim că, după zece etape, 
cele două echipe se află la egalitate 
de puncte (19 p), despărțite numai 
prin golaveraj, astfel: Steaua 260— 
174; Dinamo 228—157.

Tovarășul Manea Mănescu. primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, in 
cursul după-amiezii de joi. pe tova
rășul Bogoliub Nedeljkovici. pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Provinciei Socialiste Autonome Ko
sovo din R.S.F. Iugoslavia, care se 
află într-o vizită in tara noastră.

In timpul convorbirii au fost evi
dențiate bunele relații statornicite 
între România și Iugoslavia. S-a re

Vizita unei delegații economice din Noua Zeelandă
Joi după-amiază. Ion Pătan, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit 
pe J.W.H. Clark, subsecretar de stat 
la Ministerul Comerțului și Indus
triei din Noua Zeelandă, care a sosit 
ieri în țara noastră în fruntea unei 
misiuni economice.

La întrevedere au participat Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, precum și 
ambasadorul Noii Zeelande acreditat 
la București. Basil Franklin Boit.

în cursul convorbirii au fost exa
minate aspecte ale dezvoltării rela
țiilor economice și de cooperare din

Vizita ministrului afacerilor externe al Belgiei
Aflat în vizită oficială în tara 

noastră, ministrul afacerilor externe 
al Belgiei. Renaat van Elslande. a 
făcut în cursul zilei de joi o că
lătorie în nordul Moldovei.

Oaspetele a vizitat Combinatul de 
prelucrare a lemnului din zona in
dustrială a Sucevei, cunoscutele mo
numente de artă feudală româneas
că de la Dragomirna, Arbore. Sucevi- 
ta. Moldovita si Voronet, precum șl 
atelierul de ceramică neagră de la 
Marginea.

Comitetul executiv al consiliului 
popular județean a oferit un dejun 
în onoarea ministrului afacerilor ex
terne al Belgiei.

Cronica zilei
Joi la amiază. George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe Yahe Zakarla, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Arabe Libiene în Republica 
Socialistă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
Joi după-amiază, George Macoves

cu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Sanong Nisalak, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Tailandei în Republica Socialistă 
România. în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acredi
tare.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea primului mi
nistru și ministru de externe al sta
tului Trinidad-Tobago. Eric Williams, 
pentru felicitările transmise cu oca
zia sărbătorii naționale a acestei 
țări. /

★
Joi dimineața s-a înapoiat în 

U.R.S.S. delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română condusă de I. S. 
Feodorov, președintele Consiliului 
regional Novgorod al sindicatelor, 
președintele filialei Novgorod a 
A.P.S.R., care, la invitația Consiliu
lui General A.R.L.U.S., a efectuat o 
vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de Petru Despot, mem
bru al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., membru 
In Biroul .Consiliului General 
A.R.L.U.S., de membri și activiști ai 
consiliului.

Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți al Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

★
Joi după-amiază, acad. Dimităr 

Mltrev. rectorul Universității din 
Skoplje — R.S.F. Iugoslavia, și prof, 
dr. Tiberiu Nicola, rectorul Universi
tății din Craiova, au semnat planul 
de activități comune dintre cele două 
instituții de învătămint superior pe 
anul 1976. înscris în cadrul acorduri
lor culturale dintre Republica 
Socialistă România și R.S.F. Iu
goslavia 61 al legăturilor sta- • 
tornlcite în ultimii ani între cele două 
universități, planul prevede, printre 
altele, organizarea la Craiova a unei 
sesiuni de comunicări științifice pe 
teme de zootehnie și agricultură și la 
Skoplje — pe probleme de matema
tică și calcul economic, cu partici
parea specialiștilor din ambele uni
versități, continuarea lectoratului de 
limbă macedoneană de la Craiova șl 
pregătirea unor lucrări științifice co
mune privind raporturile aromâno- 
macedonene de-a lungul veacurilor, 
precum și alte activități.

★
In cadrul Convenției culturale În

cheiate între România și Bulgaria, 
la Universitatea din Craiova a fost 
deschis un lectorat de limba și lite
ratura bulgară — unul de limbă și 
literatură română urmînd să fie or
ganizat la Universitatea din Tlrnovo.

La inaugurare au luat parte re-

FOTBAL : Sportul 
studențesc — Flamengo 1—O

Ieri, pe Stadionul Republicii din 
București, cunoscuta echipă brazi
liană Flamengo a jucat primul meci 
din turneul pe care îl întreprinde 
în Europa 6i Africa, avînd drept ad
versară formația Sportul studențesc.

Partida s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) în favoarea gazdelor prin 
punctul înscris de Popescu (min. 
76). De la Sportul studențesc s-au 
remarcat Răducanu și Rădulescu, în 
timp ce de la oaspeți s-a impus ata
cantul Zico. Flamengo va juca ur
mătorul meci la Alger, la 4 octom
brie.

TENIS : S-au fixat datele 
finalei „Cupei Davis”

Federația suedeză de tenis a ac
ceptat ca finala „Cupei Davis" — 
ediția 1974—1975. în care echipa Sue
diei urmează să întîlnească formația 
Cehoslovaciei, să aibă loc între 28 și 
30 decembrie. Meciul se va desfă
șura în ..Palatul sporturilor" din 
Stockholm, în tribunele căruia pot 
lua loc 6 000 d« spectatori. 

levat. de asemenea, că măsurile con
venite cu ocazia recentului dialog 
româno-iugoslav vor contribui la ex
tinderea și diversificarea colaborării 
dintre cele două țări.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă caldă, prietenească, au luat 
parte Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului. Ion St. Ion. 
secretar general al guvernului.

A fost de fată Petar Dodik. am
basadorul Iugoslaviei la București.

tre cele două țări in diferita do
menii.

In acest context, au fost evocate 
înțelegerile convenite între președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. și primul 
ministru al Noii Zeelande, Wallace 
Edward Rowling, cu prilejul vizitei 
acestuia la București, care au pus 
bazele unei colaborări fructuoase, 
multilaterale între România și Noua 
Zeelandă.

★
In cursul serii, misiunea economi

că neozeelandeză a oferit o recep
ție, la care au luat parte Ion Pătan, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți al 
unor ministere economice.

Au luat parte ambasadorul Româ
niei la Bruxelles. Alexandru Lăză- 
reanu. și ambasadorul Belgiei la 
București. Jacques Graeffe.

★
Ministrul afacerilor externe al Bel

giei, Renaat van Elslande, care se 
află într-o vizită oficială în țara 
noastră, a oferit, joi, un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu.

Au luat parte reprezentanți al con
ducerii unor ministere, alte persoane 
oficiale române și belgiene.

In timpul dineului, cei doi miniștri 
de externe au rostit toasturi.

prezentanți ai Comitetului de știin
ță și învățămînt superior, reprezen
tanți ai colectivului de conducere al 
Universității din orașul Tîrnovo, 
membri ai Ambasadei R. P. Bulga
ria la București.

Cu acest prilej, dr. Gheorghl Pet- 
kov, asistent al Universității din 
Tîrnovo, a făcut expunerea „Rapor
turile culturale dintre bulgari și ro
mâni în perioada renașterii naționa
le a Bulgariei".

★
Joi după-amiază. cu ocazia Zilei 

naționale a Republicii Guineea, In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat o 
manifestare culturală.

La manifestare au participat re
prezentanți ai I.R.R.C.S., Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din 
Asia ,și Africa, Ministerului Afaceri
lor Externe, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost de fată Ibrahima Camara, 
ambasadorul Republicii Guineea la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și studenți din Guineea care 
învață în tara noastră.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Guineea, ambasadorul 
acestei țări la București, Ibrahima 
Camara, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, Werner Sautter, am
basadorul Austriei la București, a 
oferit, joi seara, o recepție.

Au luat parte Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți al conducerii unor instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alțl 
membri al corpului diplomatic.

★
La Academia de științe agricole și 

•ilvice a început joi dimineața Con
ferința de constituire a rețelei de 
cooperare științifică europeană în 
domeniul culturii florli-soarelui, ini
țiată de Organizația pentru Agricul
tură și Alimentație — F.A.O. — la 
recomandarea Consiliului european 
F.A.O. pentru agricultură.

La reuniune participă specialiști 
din institute de cercetări agricole din 
Austria, Franța, Italia, Israel, Iugo
slavia, Spania, Suedia, Turcia, Unga
ria și România. La deschidere a luat 
parte R. Deravajan, reprezentantul 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în România — P.N-U.D.

★
Joi s-a semnat Ia București Pro

tocolul de schimburi artistice pe 
anul 1976 șl preliminariile pe 1977 
între Agenția română de impresariat 
artistic — A.R.I.A. și Agenția polone
ză de concerte „Pagart". Apreciindu-se 
favorabil colaborarea de pînă acum 
Intre cele două instituții, au fost 
stabilite noi schimburi da artiști și 
formații artistice.

AUTOMOBILISM : Duminică, 
„Marele premiu 

ai municipiului București"
Duminică. 5 octombrie, va avea loc 

cea de-a doua ediție a concursului 
automobilistic ..Marele premiu al mu
nicipiului București". întrecerea con
tează drept a cincea etapă (și ultima) 
a campionatului national de viteză 
pe circuit pentru anul în curs.

La ..Marele premiu al municipiului 
București" vor lua parte cei mai buni 
automobiliști sportivi ai tării. Con
cursul se va desfășura pe un traseu 
din Parcul tineretului (Dealul Pis
cului).

BASCHET
Reprezentativa U.R.S.S. continuă 

să se mențină neînvinsă în turneul 
final al campionatului mondial fe
minin de baschet, care se desfășoară 
în aceste zile în orașul columbian 
Caii., în ultimul joc disputat, bas
chetbalistele sovietice au întrecut 
cu scorul de 103—78 (57—42) forma
ția Coreei de Sud. Selecționata Ceho
slovaciei a cîștigat cu scorul de 
84—44 (28—22) meciul susținut cu 
•chip* Columbiei.

„Lupta pentru libertate 
și democrație a poporului spaniol 

nu va putea fi înăbușită!"
In adunări de protest, opinia publică din țara noastră înfierează executarea 

celor cinci militanți antifasciști spanioli
Asasinarea celor cinci tineri militant! spanioli de 

către regimul fascist franchist a provocat în întreaga 
tară un val de profundă indignare, comuniștii, toti .oa
menii muncii, întregul nostru popor condamnind in mod 
hotărit acest act inuman, care reprezintă o încălcare 
brutală a drepturilor și libertăților democratice unanim 
recunoscute pe plan internațional, o violare flagrantă a 
angajamentelor asumate prin Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa, document 
semnat și de Spania.

Dînd glas acestor Bentimente. mii de bucurestenl — 
tineri și virstnici — muncitori, ingineri, tehnicieni, stu
dent! și elevi au luat parte. în cursul după-amiezil de

joi. la mitinguri de protest împotriva noului act sama
volnic al dictaturii franchiste. In cadrul cărora au ex
primat sprijinul deplin fată de Declarația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român care înfierează 
executarea tinerilor spanioli, cerînd. In același timp, să 
se pună capăt regimului de persecuții și prigoană din 
Spania, să fie restabilite drepturile »i libertățile fun
damentale ale poporului spaniol.

Participants au exprimat, totodată, solidaritatea cu 
Partidul Comunist din Spania, cu clasa muncitoare, cu 
forțele democratice, patriotice, antifasciste și antidicta- 
toriale în lupta pentru înfăptuirea idealurilor și aspi
rațiilor sacre ale poporului spaniol.

Lulnd cuvlntul la mitingul oame
nilor muncii din Capitală, desfășurat 
la clubul uzinelor „Republica", 
Gheorghe Stuparu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., a 
spus : „Oamenii muncii. întregul 
nostru popor, animați de sentimen
tele tradiționalei prietenii și solida
rități cu lupta forțelor democratice, 
progresiste, antifasciste din Spania, 
au protestat din primul moment îm
potriva sentințelor de condamnare la 
moarte a luptătorilor antifasciști."

Amintind de larga mișcare inter
națională de protest, vorbitorul a 
spus : „Alături de forțele iubitoare 
de pace și libertate din întreaga lu
me. oamenii muncii, sindicatele din 
România condamnă cu tărie actul 
samavolnic al dictaturii fasciste 
franchiste de executare a celor cinci 
tineri militanti spanioli și cer cu ho
tărîre guvernului spaniol să înceteze 
persecuțiile și prigoana îndreptate 
împotriva militanților progresiști, a 
organizațiilor sindicale și democrati
ce, să fie restabilite drepturile și li
bertățile democratice fundamentale 
ale poporului spaniol".

Relevînd că asasinarea odioasă a 
celor cinci tineri spanioli a zguduit 
conștiința oamenilor de bună credin
ță din întreaga lume. Ion Badea, 
muncitor la întreprinderea „Repu
blica", a spus : „Acest act nesăbuit 
nu va intimida însă larga mișcare a 
poporului spaniol, a clasei muncitoa
re, a forțelor democratice, patrioti
ce, antifasciste și antidlctatoriale 
pentru democrație și libertatea pa
triei lor".-

In cuvîntul său. Elisabeta Giurea, 
muncitoare la „Filatura română de 
bumbac", a exprimat. In numele to
varășelor sale de muncă, protestul și 
indignarea femeilor muncitoare, a 
mamelor și soțiilor din tara noastră 
fată de actul de suprimare sîngeroa- 
să comis de autoritățile spaniole, care 
constituie o sfidare a justiției și a 
celor mai elementare norme umani
tare.

încercăm din nou un sentiment de 
profundă mihnire și indignare față 
de actele singeroase care, în pofida 
protestului international, continuă 
să se înfăptuiască în Spania, a spus, 
la rindul său, inginerul Mihai Mano- 
lache de la uzinele „23 August". Te
roarea și represiunile din Spania nu 
pot stăvili însă — așa cum se sublinia
ză în Declarația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român — 
lupta poporului spaniol, a forțelor 
sale progresiste pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate, democrație 
și progres social.

Participanții la miting au adoptat 
apoi o moțiune în care lși manifestă 
profunda indignare și protestează cu 
toată energia față de executarea ce
lor cinci militanti antifasciști spa
nioli. Moțiunea exprimă, totodată, 
sprijinul deplin al tuturor oamenilor 
muncii din tara noastră fată de De
clarația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

★
La mitingul tineretului, organizat la 

„Modern Club" din Capitală, a luat 
cuvîntul muncitorul Dinu Drăgan, 
secretarul comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița Roșie", care a spus : Noi, ti
nerii muncitori din România socia
listă, susținem cu toată convingerea 
Declarația C.C. al P.C.R. în numele 
tinerilor din fabricile și uzinele țăriî 
noastre, doresc să exprim protestul 
nostru energic, condamnarea hotărîtă 
a actului samavolnic care a curmat 
viața tinerilor spanioli, luptători pen
tru o Spanie liberă.

Luînd cuvîntul. eleva Rodica Co
maneci, secretara comitetului U.T.C. 
de la liceul „Dumitru Petrescu", a 
spus : Executarea celor cinci tineri 
militanti antifasciști reprezintă o 
flagrantă încălcare a drepturilor și

In preajma unor eveni
mente deosebite ce au loc 
în R.D. Germană, atunci 
cînd se inițiază noi eta
pe sau acțiuni importan
te pe frontul muncii, cei 
de la Combinatul de ex
tragere și prelucrare a 
metalelor neferoase „Wil
helm Pieck" din Mans- 
feld sînt printre primii 
care răspund. Astfel. Ia 
cîteva zile după încheie
rea plenarei C.C. al 
P.S.U.G. din luna iunie, 
care a hotărit convocarea 
celui de-al IX-lea , Con
gres al partidului pentru 
primăvara anului viitor, 
colectivul sus-amintitei 
întreprinderi, analizînd în
tr-o adunare generală sta
diul realizării angaja
mentelor luate la începu
tul anului, și-a reevaluat 
posibilitățile și a înălțat 
și mai mult ștacheta în
trecerilor in cinstea e- 
venimentului.

Pînă acum, angaja
mentele au fost îndepli
nite la toti indicatorii și 
depășite la producția de 
cupru, aluminiu și argint. 
Pentru etapa următoare, 
cei 40 000 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni ai 
combinatului și-au pro
pus, printre altele, să rea
lizeze prevederile actua
lului plan cincinal la pro
ductivitatea muncii cu un 
avans de 42 zile și la 
producția-marfă cu 41 de 
zile, au corectat angaja
mentele pentru a da pes
te plan in loc de 1 000 
tone de cupru — 1 400 to
ne, în loc de trei tone 
argint — 3,5 tone, în loc 
de 120 tone aluminiu —

Imagine din timpul mitingului de Ia clubul uzinelor „Republica”

libertăților democratice. Noi. tinerii 
elevi din școlile României socialiste, 
ne ridicăm cu hotărîre împotriva 
acțiunilor samavolnice ale guvernului 
franchist.

Țăranca cooperatoare Vasilina 
Otescu, secretara comitetului comu
nal U.T.C. Schitu-Ilfov, a spus: „Noi, 
tinerii satelor României socialiste, fii 
ai unui popor care de veacuri a dus 
o luptă susținută pentru libertate, 
democrație și progres, condamnăm 
cu vigoare acest act inuman, care a 
pus capăt vieții unor tineri patrioți".

In continuare, cercetătorul științi
fic Dan Patrichi, secretarul comite
tului U.T.C. de la IPROMET, a spus : 
Alături de întregul nostru popor, 
noi, tinerii intelectuali, condam
năm și înfierăm asasinarea celor cinci 
militanți și cerem să se pună defini
tiv capăt represiunilor antidemocra
tice și antipopulare din Spania.

în încheiere a luat cuvîntul Radu 
Enache, secretar al C.C. al U.T.C. In 
aceste momente grele — a spus el — 
tineretul țării noastre, întregul popor 
reafirmă deplina solidaritate cu mult 
încercatul popor și tineret spaniol și 
cere cu hotărîre desființarea tribuna
lelor militare, încetarea prigoanei, a 
oricăror persecuții șl acțiuni repre
sive îndreptate împotriva militanti- 
lor democrat!, a forțelor progresiste, 
respectarea drepturilor fundamenta
le ale omului și restabilirea libertăți
lor democratioe. Avem convingerea 
fermă că, în strînsă unitate, forțele 
democratice și progresiste — în rindul 
cărora tineretul joacă un rol tot mai 
viguros — vor asigura victoria lup
tei populare pentru cauza libertății în 
Spania, pentru înnoirea sa politică.

Adunarea a adoptat o moțiu
ne, în care se spune : Parti- 
cipanții la mitingul tineretului din 
capitala României socialiste, tî- 
năra generație a patriei noastre, ase
menea întregului nostru popor, sus- 
ținînd pe deplin ideile și pozițiile 
exprimate în recenta Declarație a 
C.C. al P.C.R.. condamnă în modul 
cel mal energic acest act inuman, 
odios, care a sfidat în mod cinic opi
nia publică internațională, apelul gu
vernului țării noastre și al altor gu
verne. încâlcind în mod brutal drep
turile și libertățile fundamentale ale 
tineretului și poporului spaniol.

★
La mitingul tineretului studen

țesc. desfășurat la Casa de cul

380 tone. Prin organiza
rea științifică a produc
ției urmează să fie eco
nomisite 700 000 ore da 
muncă.

După exemplul colec
tivului din Mansfeld și-au 
luat angajamente supli
mentare colectivele Uzi
nei chimice din Bitter
feld, ale Combinatului de

consacrată Congresului 
P.S.U.G.

Presa din R.D.G. publi
că zilnic vești despre suc
cesele obținute în aceste 
direcții. Uzina Buna — 
unicul producător de cau
ciuc sintetic și cel mal 
mare furnizor de materia
le plastice din R.D.G. — 
dețin* un loc important

R. D. GERMANĂ'

0 amplă și însuflețită 

acțiune de masă
țevi din Riesa, Uzinei de 
instalații chimice din 
Karl-Marx-Stadt șl ale 
multor alte unități eco
nomice.

Introducerea în produc
ție a cuceririlor tehnico- 
știintifice, scăderea con
sumului de materiale, re
ducerea folosirii materia
lelor din import sau' re
nunțarea la ele, sporirea 
producției de materii pri
me autohtone, intensifi
carea utilizării materiilor 
prime secundare și folosi
rea rațională a energiei și 
lubriflanților sînt tot 
atitea obiective de reali
zat în întrecere* socialistă

în economia națională. 
Aici, din materii prime 
autohtone, calcar și căr
bune, se produce carbid, 
care, la rindul său. consti
tuie materia inițială pen
tru două treimi din cele 
800 produse chimice ale 
uzinei. Colectivul uzinei 
s-a angajat să realizeze în 
acest an peste plan 8 000 
tone de carbid. Pentru 
realizarea acestui obiec
tiv ar fi fost nece
sară construirea a încă 
unui cuptor al uzinei (al 
13-lea). Dar, prin acțiu
nile unite ale muncitori
lor, tehnicienilor și ingi
nerilor, prin efortul con

tură a «tudentllor „Grigor* Preotea
sa" din Capitală. SteUan Corneliu 
Motiu. secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., exprimlnd hotărirea ne
strămutată a tineretului universitar 
din România de a participa și în 
viitor, In mod activ, la realizare* și 
consolidarea unității de acțiune a 
studentimii progresiste și democrati
ce de pretutindeni, a reafirmat poziția 
U.A.S.C.R.. a studentimii din Româ
nia. de întărire și dezvoltare în con
tinuare a raporturilor de prietenie st 
solidaritate militantă cu organizația 
progresistă a studenților spanioli, cu 
tineretul studios antifascist din Spa
nia.

Studenții Mihaela Constantinescu, 
de la Universitatea din București. 
Constantin Dima, de la Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu", șl Mir
cea Sorin Axente, de la Institutul 
politehnic din Capitală, au dat glas 
indignării profunde și protestului 
unanim al tinerei generații universi
tare din tara noastră fată de actul 
samavolnic al guvernului spaniol, 
care încalcă cel mai înalt drept *1 
omului — dreptul la viață.

Au vorbit, de asemenea. Nguyen 
Xuan Tung, președintele Asociației 
studenților vietnamezi, Aii Thabet, 
președintele Uniunii studenților din 
țările arabe, un reprezentant al Aso
ciației studenților din Africa de Sud, 
Armando Cabanillas Bustamante, 
președintele Asociației studenților pe
ruani, Maria Thouki, secretar al Aso
ciației studenților ciprioți, și Tbeur 
Mohamed, din partea studenților 
marocani care studiază în România.

In alocuțiunile lor și-au găsit expre
sie indignarea tineretului progresist 
din lume în fața acestei Încălcări fla
grante a celor mai elementare drep
turi și libertății umane, convingerea 
că lupta plină de sacrificii a eroicu
lui popor spaniol va grăbi In mod 
cert, jn ciuda valului de represiuni, 
sfîrșitul regimului fascist.

In Încheiere a fost adoptată o mo
țiune prin care se condamnă cu tărie 
actul slngeros al dictaturii franchiste, 
cerîndu-se cu hotărîre încetarea pri
goanei și represiunii împotriva forțe
lor democratice spaniole, se reafir
mă sprijinul și solidaritatea cu lupta 
forțelor progresiste, democratice și 
patriotice din Spania, pentru liberta
te, independentă și justiție socială.

(Agerpres)

certat al echipelor celor 
12 cuptoare, nu a mai 
fost nevoie de un nou 
cuptor pentru a putea 
realiza producția prevă
zută în angajamente.

„Fiecare marcă, fiecare 
oră de lucru, fiecare gram 
de materiale — cit mai 
eficient folosite !“ — a 
devenit o deviză omni
prezentă a colectivelor 
din întreprinderile R.D.G. 
— și aoeastă deviză este 
cu cinste onorată. Astfel, 
un colectiv de muncitori 
și ingineri de la Combi
natul de rulmenți din 
Leipzig a introdus un 
procedeu de laminare la 
rece pentru confecționa
rea așa-numitelor role- 
butaiaș. Aceste role sînt 
întrebuințate la fabrica
rea rulmenților destinați 
construcțiilor de mașini 
grele și instalații. Noua 
tehnologie elimină o în
treagă fază de prelucrare. 
Totodată se economisesc 
anual 14 000 ore de mun
că și o cantitate apre
ciabilă de oțel. Aproape 
cu 1,5 milioane mărci a 
reușit colectivul Uzinei 
de mecanisme I.F.A. diii 
Brandenburg să scadă 
prețul de cost prin eco
nomisirea de materiale. 
Rețeta lor : materiale 
plastice In loc de oțel.

Sînt numai cîteva din 
numeroasele inițiative și 
înfăptuiri ce vădesc în
sușirile creatoare ale 
oamenilor muncii din 
R. D. Germană, însufleți
rea cu care lucrează pen
tru edificarea societății 
socialiste.

C. VARVARA
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BUDAPESTA PEKIN

Tovarășul Jânos Kădâr l-a primit
pe reprezentantul P. C. R.

Manifestări cu prilejul sărbătorii DE PRETUTINDENI
naționale a R. P. Chineze I

0 temă predominantă în dezbaterile sesiunii 
Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 2 — Cores
pondentul nostru transmite : Ședința 
plenară de miercuri după-amiază a 
Adunării Generale a fost deschisă 
de Frederick Wills, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Cooperatiste 
Guyana, care, referindu-se la necesi
tatea amplificării rolului O.N.U. în 
eforturile de menținere șl consolidare 
a păcii șl securității internaționale și 
de extindere a colaborării pe multi
ple planuri între teate națiunile, a 
subliniat imperativul întăririi struc
turilor aparatului de decizie al siste
mului Națiunilor Unite și al demo
cratizării acestuia, în scopul de a-1 
face să răspundă mai adecvat obiec
tivelor ți 
lumii.

A urmat 
Ugandei, 
a făcut o trecere în revistă a efor
turilor statelor în curs de dez
voltare vizînd dobîndirea suveranită
ții lor permanente asupra bogățiilor 
și resurselor lor naturale, pentru edi
ficarea unei noi ordini economice In
ternationale și intensificarea raportu
rilor între ele, în vederea eradicării 
subdezvoltării, colonialismului si neo- 
colonialismului.

Vorbitorul a dat o înaltă apreciere 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
subliniind că aceasta fundamentează 
destinderea în Europa, aduclnd, tot
odată, o reală contribuție la îmbu
nătățirea climatului international.

în

aspirațiilor popoarelor
la cuvînt 

Idi Amin
președintele 
Dada, care

Președintele Ugandei a propus con
vocarea unei Conferințe pentru secu
ritate a statelor lumii a treia.

Referindu-se la rolul O.N.U. 
lume, ministrul afacerilor externe
din Bahrein, Mohamed Al-Khalifa, 
a relevat necesitatea adaptării Orga
nizației Națiunilor Unite la marile 
transformări' care au avut loc în 
lume și la evoluțiile intervenite în 
raporturile interstatale.

La rindul său. șeful delegației 
Thailandei, Anand Panyarachun, a 
evidențiat cerința majoră a sporirii 
rolului și locului O.N.U. în tratati
vele de dezarmare generală si totală 
și în reevaluarea structurilor meca
nismului de negocieri în această pro
blemă, de a cărei rezolvare depind 
pacea și securitatea lumii.

Ministrul afacerilor externe al Bie- 
lorusiei, Anatoli Gurinovici, a arătat, 
printre altele, că extinderea coope
rării țărilor socialiste cu statele cu 
sisteme sociale diferite servește la 
menținerea păcii și consolidarea secu
rității internaționale.

Ministrul afacerilor externe al Tu
nisiei, Habib Chatti, a evidențiat ne
cesitatea de a fi transpuse în viată 
hotărîrile O.N.U. privind retragerea 
trupelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate prin forța armelor, de 
a fi instaurată o pace justă și dura
bilă în Orientul Apropiat, de a fi 
respectate drepturile legitime ale po
porului palestinean, inclusiv dreptul 
la autodeterminare si Independentă.

POPOARELE LUMII VOR CONTINUA SÂ SPRIJINE

BUDAPESTA 2. — Corespondentul 
nostru transmite : Tovarășul Jânos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., l-a primit joi pe tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care face o vizită de 
prietenie in R.P. Ungară.

Cu acest prilej, tovarășul Dumitru 
Popescu a transmis tovarășului Jănos 
Kădâr, din partea tovarășului Nicolșe 
Ceaușescu, un mesaj de caldă prie
tenie, salutări cordiale și urări de 
sănătate, viață lungă și succes în ac
tivitatea desfășurată în fruntea Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
pentru prosperitatea poporului vecin 
și prieten.

La rîndul său, tovarășul Jănos Kă
dâr, mulțumind pentru mesajul trans
mis, a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald sa
lut tovărășesc din partea sa, a con
ducerii P.M.S.U., împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și ferici
re, de noi succese în funcțiile de 
mare răspundere pe care Ie îndepli
nește în conducerea partidului și sta
tului român, pentru victoria făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

în lumina discuțiilor șl înțelegeri
lor la care s-a ajuns în cadrul întîl- 
nirii dintre tovarășii Nicola» 
Ceaușescu și Jănos Kădâr cu prilejul- 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, s-au reliefat nece
sitatea și posibilitatea intensificării 
schimburilor și colaborării economice 
româno-ungare, a cooperării în pro
ducție, in știință și tehnică, a rela
țiilor cultural-artistice. S-a subliniat 
necesitatea stabilirii unor forme con
crete — în cadrul organismelor bila
terale — pentru materializarea cit 
mai rapidă a tuturor acestor posibi
lități, în interesul propășirii econo- 
mico-sociale a popoarelor român și 
ungar, al victoriei cauzei socialismu
lui, progresului social, colaborării șl 
păcii în lume. S-a relevat că toate

vor duce la adîncirea In con- 
a solidarității dintre Republi- 

România și Republica
acestea 
tinuare 
ca Socialistă 
Populară Ungară, la întărirea și mai 
puternică a prieteniei româno-unga
re, bazată pe egalitate, stimă și res
pect reciproc, pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar.

La convorbiri au participat Aczel 
Gyorgy, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și loan Co- 
toț, membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la Budapesta.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, ca
racteristică relațiilor generale dintre 
cele două partide, țări și popoare.

★
în aceeași zi s-au încheiat la 

Budapesta convorbirile dintre tova
rășii Dumitru Popescu și Aczel 
Gyorgyfprivind dezvoltarea colabo
rării româno-ungare în domeniul Iri- 
vățămîntului, științei, culturii ți ar
tei. Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
de deplină înțelegere.

Tovarășul Aczel Gyorgy a oferit 
un dineu în cinstea tovarășului Du
mitru Popescu.

La dineu au participat : Ovari 
Miklos, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., dr. Orhan Las- 
zlo, membru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul culturii.

A fost de față loan Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta.

în cursul dineului s-a toastat pen
tru Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kădâr, pentru 
prietenia și colaborarea tovărășească 
româno-vngară, pentru prosperitatea 
celor două popoare constructoare ale 
socialismului.

PEKIN 2 (Agerpres). — întreaga 
Chină a sărbătorit împlinirea a 28 da 
ani de la proclamarea Republicii 
Populare Chineze. Sute de mii de 
oameni s-au adunat în parcurile Pe
kinului, împodobite cu prilejul marii 
sărbători. La manifestările sărbăto
rești ale oamenilor muncii au parti
cipat Ie Cien-in. Den Siao-pin. Ciu 
De, Cian Ciun-ciao, Iao Uen-luan, LI

Sien-nien, Ci Ten-kuel, Hua Kuo- 
fen, Uan Dun-sin, U De, Cen lun- 
kueî și alți conducători de partid 81 
de stat chinezi.

Numeroase ansambluri folclorice, 
colective artistice și echipe sportive 
au prezentat programe festive.

Manifestări asemănătoare au avut 
loc și la Sanhai, Nankin și în alte o- 
rașe și localități din R.P. Chineză.

Puternic val de proteste împotriva actelor

Declarația M. A. E al R. D. Vietnam SOFIA

HANOI 2 (Agerpres). — în legă
tură cu votul din Consiliul de Secu
ritate privind proiectele de rezoluție 
care recomandau admiterea R.D. Vi
etnam și a Republicii Vietnamului 
de Sud ca membri cu drepturi de
pline în O.N.U., Ministerul Afaceri
lor Externe al R.D.V. a dat publici
tății o declarație în care se arată că. 
prin veto-ul la admiterea celor două 
state vietnameze, S.U.A. au acționat 
împotriva spiritului șl literei Cartei 
O.N.U.

După ce se aduc mulțumiri guver
nelor țărilor socialiste, statelor nea
liniate, tuturor țărilor iubitoare de 
pace care au sprijinit cererile de ad-

mitere în O.N.U. a R.D.V. șl R.V.S., 
declarația reafirmă hotărîrea poporu
lui vietnamez șl a Guvernului R.D.V. 
de a continua politica de pace și 
prietenie cu toate popoarele, de a 
consolida legăturile de solidaritate cu 
țările socialiste, cu țările vecine 
Laos șl Cambodgia, de a dezvolta 
relațiile de prietenie în numeroase 
domenii
Sud-Est și de a contribui la dezvol
tarea relațiilor cu toate țările neali
niate în vederea consolidării inde
pendentei naționale, la lupta popoa
relor din întreaga lume împotriva 
imperialismului și colonialismului, 
pentru independență, democrație și 
progres social.

cu alte state din Asia de

Declarația M.A.E. al Republicii Vietnamului de Sud
SAJGON 2 (Agerpres). — Agenția 

de presă „Eliberarea" a difuzat o 
declarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud în care se arată că. blocînd 
propunerile de admitere a Republicii 
Vietnamului de Sud si a R.D. Viet
nam în O.N.U., Statele Unite s-au 
opus hotărîrii tuturor celorlalți mem
bri ai Consiliului de Securitate și au 
acționat împotriva tendinței generale 
din întreaga lume care este favora
bilă participării R.D. Vietnam si Re
publici! Vietnamului de Sud la Na
țiunile Unite, Împotriva drepturilor 
legitime ale poporului vietnamez, a 
rezoluțiilor Adunării Generale a

O.N.U. G.R.P. al R.V.S.. se spune în 
declarație, este ferm 
poarele din întreaga 
nele țărilor iubitoare 
tiție vor acorda un . .. 
hotărît poporului vietnamez 
a-și ocupa locul său legitim 
drul Națiunilor Unite.

Populația sud-vietnameză 
vernul Revoluționar Provizoriu 
Republicii Vietnamului de Sud adre
sează sincere mulțumiri popoarelor și 
guvernelor țărilor socialiste, statelor 
nealiniate, tuturor țărilor care au 
sprijinit activ cererile de primire in 
O.N.U. ale Republicii Vietnamului 
de Sud și R.D. Vietnam — se arată 
în declarație.

convins 
lume și 
de pace 
sprijin

că po- 
guver- 
și jus- 
și mai 
pentru 
în ca-

6i Gu- 
al

ALGER

Seminar consacrat promovării unor schimburi
internaționale echitabile

ALGER 2 (Agerpres). — Sub egida 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Africa și a Programului Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare, la Alger au 
început miercuri lucrările seminaru
lui consacrat problemelor politicii co
merciale și promovării schimburilor 
internaționale. Participă reprezentan
ții a 25 de state de pe continentul 
african.

în discursul de deschidere, minis
trul algerian al comerțului. Layachl 
Yaker, a reafirmat necesitatea instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale. evidențiind în acest 
sens eforturile deppse de țările nea
liniate în cadrul Conferinței lor la 
nivel Înalt de la Alger și al sesiunii

extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. din aprilie-mai 1974. Remar- 
cind că aproximativ 70 la sută din 
populația întregii lumi trăiește în 
țările în curs de dezvoltare și că a- 
cestor state nu le revine decît 30 la 
sută din venitul mondial, vorbitorul 
a reliefat necesitatea de a 6e acționa 
pentru intensificarea procesului de 
recuperare a bogățiilor naționale și 
punerea lor în valoare în folosul ță
rilor In curs de dezvoltare. încuraja
rea Industrializării acestor țări prin 
accesul la tehnologii adecvate și prin 
mobilizarea de mijloace financiare 
pe plan național și internațional, rea
lizarea unui sistem financiar inter
național democratic si echitabil.

(Urmare din pag. I)

tensiune ți încordare, generînd peri
colul unor conflicte între state, cu 
consecințe dintre cele mal dăunătoa
re asupra cursului. încă fragil, spre 
destindere, spre consolidarea păcii în 
lume. Este un adevăr incontestabil 
că, așa cum a subliniat partidul nos
tru, nu poate și nu va putea exista o 
pace trainică in condițiile în care, pe 
plan statal, cei bogați devin și mai bo- 
gati, iar marea majoritate a omeni
rii continuă să se zbată în mizerie 
și sărăcie.

Se poate, de aceea, aprecia că an
samblul factorilor economici, sociali 
și politic/, ansamblul realităților 
obiective impun înlocuirea defini
tivă a vechilor rînduieli, bazate pe 
exploatare și asuprire, cu o nouă 
ordine economică și politică mon
dială. care să asigure progresul ra
pid al țărilor rămase în urmă și, în 
perspectivă. lichidarea prăpastie! 
dintre țările sărace și bogate.

Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, pornind de la propria sa expe
riență, România consideră că efortul 
propriu al popoarelor este factorul 
decisiv, hotăritor in procesul lichi
dării stării de subdezvoltare. Progre
sul fiecărei națiuni, realizarea unei 
egalizări treptate a nivelurilor eco
nomice nu pot fi concepute sub 
forma unor daruri sau ofrande din 
afară, fără eforturi proprii intense, 
fără o angajare plenară a întregului 
potențial material și uman națio
nal. Tocmai de aceea, asigura
rea libertății și independenței, res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe avuțiile naționale și a 
decide în mod suveran asupra folo
sirii acestora — componentă de bază 
a raporturilor de tip nou — consti
tuie nu 
litic fi

țlală pentru ca statele rămase în 
urmă să-și angajeze întregul po
tențial în procesul dezvoltării.

în același timp, România conside
ră — așa cum se relevă în docu
mentele Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. în recenta declarație prezen
tată la O.N.U. — că efortul propriu 
al fiecărei tari trebuie să se bucure 
de un larg sprijin internațional, să 
fie favorizat și stimulat de relațiile 
de colaborare internațională. Parti-

numai o cerință de ordțn po
etic, ci ți o condiție esen-

întîlniri ale delegației Comitetului 
municipal București al P. C. R.

SOFIA 2 — Corespondentul Ager
pres transmite: Delegația Comite
tului municipal București al P.C.R., 
condusă de tovarășul Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al comitetului municipal, a avut 
întîlniri la Consiliul popular orășe
nesc Sofia cu președintele .comite
tului executiv al consiliului, Ivan

Panev, la Comitetul pentru televiziu
ne și radio, cu președintele comite
tului, Todor Stoianov, și a vizitat 
ferma legumicolă a complexului agro
industrial „Sredeț" de lingă Sofia.

în cinstea delegației, Gheorghi Ior- 
danov, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Sofia al P.C.B., 
a oferit un dineu.

Comunicat italo-grec
ROMA 2 (Agerpres). — La Înche

ierea convorbirilor oficiale dintre 
primul ministru al Greciei, Constan
tin Karamanlis, și omologul său ita
lian, Aldo Moro, a fost dat publici
tății un comunicat, în care se relevă 
pozițiile celor două țări asupra prin
cipalelor probleme internaționale a- 
bordate.

Părțile se pronunță pentru aplica
rea în practică a principiilor cuprinse 
în Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Italia și Grecia subliniază necesi
tatea unei soluționări pașnice a pro
blemei cipriote, resping orice fel de 
inițiative unilaterale și apreciază că 
„prelungirea stării actuale a lucruri
lor în Cipru creează o situație din ce 
în ce mai periculoasă pentru pace în 
zona Mediteranei". Se preconizează o 
soluție pașnică „fondată pe principiul 
respectării independenței, suverani
tății și integrității teritoriale a Re
publicii Cipru", care să asigure cola
borarea armonioasă a celor două co
munități.

Situația din Liban
BEIRUT 2 (Agerpres). — Premie

rul libanez, Rashid Karame, care a 
prezidat joi o nouă reuniune a Co
mitetului de reconciliere națională, 
a declarat că s-a ajuns la un acord 
ca toate părțile să-și retragă unită
țile paramilitare de pe străzi, pînă 
vineri la orele 11 dimineața, pentru 
a permite forțelor de securitate că 
preia In întregime controlul.

In noaptea de miercuri spre Joi 
au fost semnalate Incidente armate 
în suburbiile cudice ale Beirutului.

pentru organizațiile internaționale, 
pentru ansamblul țărilor lumii.

în acest sens, țara noastră preco
nizează elaborarea și aplicarea în 
practică a unor PROGRAME SPE
CIALE, care să prevadă măsuri și 
acțiuni eficiente în vederea egaliză
rii treptate a nivelurilor de dezvol
tare economică, ținîndu-se, desigur, 
seama de specificul fiecărui stat, 
în acest cadru se impun, în pri
mul rînd, măsuri vizînd creșterea

Plenara C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 2 (Agerpres). — La Ber

lin s-a deschis plenara Comitetului 
Central al P.S.U.G. Raportul Birou
lui Politic al C.C. a fost prezentat 
plenarei 
Biroului 
P.S.U.G. 
Biroului 
P.S.U.G..

de Kurt Hager, membru 
Politic, secretar al C.C. 
Hermann Axen, membru 
Politic, secretar al C.C.
a prezentat o informare 

despre rezultatele Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., a prezentat plenarei 
raportul privind alegerile în organi
zațiile partidului.

al 
al 
al 
al

Actul samavolnic al dictaturii fas
ciste franchiste — executarea celor 
cinci militanti antifasciști spanioli — 
continuă să stîrnească profunde reac
ții de condamnare în rîndul opiniei 
publice din întreaga lume, manifes- 
tîndu-se. joi. printr-un imens val de 
acțiuni de protest.

Primul ministru al Australiei, 
Gough Whitlam, a condamnat actele 
inumane ale regimului franchist, a- 
rătînd că ambasadorul spaniol la 
Canberra a fost informat despre po
ziția guvernului australian. La rîndul 
său. guvernul grec a hotărît reche
marea ambasadorului său la Madrid 
pentru consultări. Ministrul britanic 
al muncii. Michael Foot, luînd cu- 
vîntul în cadrul Conferinței anuale a 
Partidului laburist, și-a exprimat „o- 
roarea fată de actele criminale co
mise în Spania". în Peru, ministrul 
de externe. Miguel Angel de la Flor 
Valle, a exprimat regretele guvernu
lui său fată de executarea tinerilor 
militanti spanioli.

Partidul Socialist din Japonia a 
adresat autorităților spaniole o tele
gramă în care condamnă asasinarea 
celor cinci tineri militanti spanioli. 
Liderii celor șapte principale partide 
politice din Norvegia au adoptat joi, 
în unanimitate, o rezoluție blamînd 
execuțiile politice din Spania, care 
protestează împotriva oricăror noi 
prooese politice, exprimă sprijinul 
fată de forțele democratice în acțiu
nea lor pentru organizarea de ale
geri lil>ere în Spania.

în numeroase orașe din Franța, 
printre care Toulouse. Lyon. Stras
bourg. Hendaye, s-au desfășurat mi
tinguri de .protest împotriva repre
siunilor antidemocratice din Spania.

întrunit joi după-amiază pentru 
deschiderea sesiunii parlamentare de 
toamnă, senatul francez și-a suspen
dat ședința la propunerea președin
telui său. Alain Poher. pentru a ma
nifesta astfel reprobarea fată de ul
timele evenimente din Spania.

De asemenea, la cererea deputati- 
lor comuniști, socialiști, radicali de 
stînga și reformatori. Edgar Faure, 
președintele Adunării Naționale, a 
suspendat timp de 15 minute prima 
ședință a sesiunii de toamnă a Adu
nării Naționale pentru a marca emo
ția reprezentanților națiunii fată de 
executarea celor cinci tineri spanioli.

Deschizînd ședința Camerei depu- 
taților a Parlamentului italian, pre
ședintele camerei, Sandro Pertini, a 
declarat că „executarea tinerilor 
militanti spanioli reprezintă o sfi
dare la adresa tuturor popoarelor 
europene". Senatorii argentineni au 
publicat, la rîndul lor, o moțiune de 
protest împotriva acestui act sama
volnic. iar la Caracas. Congresul ve- 

într-onezuelean „l-a condamnat 
manieră categorică".

La Strasbourg, Adunarea 
tativă a Consiliului Europei

Consul- 
s-a in-

trunit, Joi, Intr-o ședință 
cială, exprimînd un_ protest 
din partea 
europene, 
organism, 
recomandat 
al „celor nouă" să suspende orice ne
gocieri angajate în legătură cu dez
voltarea relațiilor Spania — C.E.E.

O amploare deosebită au avut joi 
acțiunile organizate de numeroase 
uniuni sindicale din Europa, acestea 
îmbrăcînd forma unor întreruperi 
simbolice ale lucrului, păstrării unor 
momente de reculegere, suspendării 
emisiunilor de radio. întreruperii co
municațiilor etc. Milioane de munci
tori olandezi, francezi, greci, italieni, 
finlandezi, portughezi, belgieni, spa
nioli și din alte state europene au 
întrerupt lucrul, exprimîndu-și în a- 
cest fel solidaritatea cu forțele demo
cratice patriotice, antifasciste și an- 
tidictatoriale din Spania în lupta lor 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de li
bertate ale poporului spaniol si pro- 
testînd împotriva terorii șl repre
siunilor antidemocratice st antipopu
lare ale guvernului franchist. Un 
mare miting a fost organizat joi 
după-amiază la Roma, la apelul celor 
trei principale centrale sindicale, cu 
sprijinul diverselor mișcări politice.

Joi, în U.R.S.S. au avut loc mi
tinguri de protest împotriva sama
volniciilor și fărădelegilor comise de 
autoritățile de la Madrid. în cadrul 
unor astfel de mitinguri, care s-au 
desfășurat la Minsk, Frunze, Odesa 
și in alte orașe, în întreprinderi șl 
instituții, oamenii sovietici și-au 
exprimat solidaritatea cu antifasciș
tii spanioli.

în cadrul unei adunări solemne 
desfășurate la Sofia, sindicatele din 
R. P. Bulgaria au condamnat valul 
de represiuni și acțiuni inumane 
întreprinse de regimul franchist îm
potriva militanților spanioli. Mi
tinguri similare au avut loc si în 
alte orașe ale Bulgariei.

Ample manifestații similare au 
avut, de asemenea, loc în Iugoslavia.

în același timp, numeroase orga
nizații sindicale din Mexic, Elveția, 
Marea Britanie, Grecia, Franța, Ita
lia, Belgia, Olanda, Finlanda au 
luat hotărîrea de a boicota, pe dife
rite perioade, schimburile economice 
și comunicațiile de orice fel cu 
Spania, ca o expresie a dezaprobă
rii și protestului lor față de repre
siunile la care au recurs autoritățile 
franchiste. Alături de inițiativele de 
boicot întreprinse de docherii brita
nici, olandezi, francezi, acțiuni simi
lare au întreprins lucrătorii din ser
viciile de comunicații poștale, tu
ristice și rutiere din Iugoslavia, din 
transporturile feroviare din Italia, 
transporturile urbane din Finlanda 
și R. F. Germania etc.

(Agerpres)

celor 18 state 
membre ale 

iar Comisia 
Consiliului

spe- 
ferm 
vest- 

acestul
C.E.E. a 

ministerial

agențiile de presă
Președintele Consiliului 

de Miniștri ai U.R.S.S., 
A. Kosîghin. l-a primit, la Kremlin, 
ne Sargent Shriver, reprezentant al 
cercurilor politice și de afaceri din 
S.U.A.. aflat la Moscova pentru con
vorbiri cu organizațiile sovietice a- 
supra unor probleme ale relațiilor 
economice si tehnico-știintifice din
tre U.R.S.S. și S.U.A. — informează 
agenția T.A.S.S.

Acord chino-finlandez.
Guvernele R. P. Chineze și Finlan
dei au semnat, la Pekin, un acord 
cu privire la transporturile aeriene 
între cele două țări — informează 
agenția China Nouă.

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, l-a 
primit pe Zulfikar Aii Bhutto, pri
mul ministru al Pakistanului, care 
a sosit, intr-o vizită. în Iran. Au 
fost evocate. în cadrul convorbirilor 
care au avut loc cu acest prilej, re
lațiile bilaterale, precum si princi
palele aspecte ale situației Interna
tionale actuale.

Comunicatul comun dat 
publicității la Colombo la încheierea 
vizitei în Republica Sri Lanka 
a președintelui Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F.I., Gemal Bie- 
dici, subliniază necesitatea instaură
rii unei noi ordini economice mon
diale, sporirii eforturilor pentru sta-

transmit

limentare șl Industriale în țările in 
curs de dezvoltare, stabilirea unui 
raport just între prețul materiilor 
prime și cel al produselor industriale, 
cristalizarea unui nou sistem mone
tar international, sănătos și echita
bil. Lichidarea decalajelor, a sub
dezvoltării impune totodată accesul 
larg, fără discriminări sau bariere, 
ai tuturor statelor la cuceririle știin
ței și tehnicii. în același context se 
înscrie și necesitatea ca toate statele

LICHMEA STĂRII K SUBDEZVOLTARE

dul nostru apreciază că rezol
varea problemei subdezvoltării pri
vește toate tarile, caracterul său u- 
niversal implicînd o conlucrare ac
tivă a tuturor popoarelor.

Dată fiind importanta acestei pro
bleme. tara noastră consideră că ea 
nu-și poate găsi rezolvarea prin 
mersul de la sine, printr-o dezvol
tare spontană. Tocmai din cauză că 
acțiunile întreprinse pînă acum au 
fost timide, lucrurile nu numai că 
nu s-au îndreptat spre o soluție efi
cientă. dar decalajele economice s-au 
accentuat și mai mult. Iată de ce 
România apreciază că eliminarea 
subdezvoltării, a decalajelor trebuie 
concepută ca un proces complex, ca
re să constituie subiect de preocu
pare permanentă pentru fiecare stat,

puternică a forțelor de producție 
în țările rămase în urmă, ac
celerarea procesului industrializării, 
modernizarea agriculturii, progresul 
celorlalte ramuri ale economiei. Pen
tru realizarea acestor obiective, 
România consideră că este necesar ca 
fiecare țară angajată pe calea elimi
nării subdezvoltării să aloce, sistema
tic și pe o lungă perioadă de timp, 
o importantă parte din venitul na
tional pentru dezvoltare și. în cea 
mai mare parte, pentru obiective 
economice.

în același timp, un rol deosebit de 
important îl are colaborarea econo
mică internațională, promovarea for
melor superioare de cooperare econo
mică și tehnico-științifică de natură 
să contribuie la crearea unei baze a-

în curs de dezvoltare, Indiferent de 
orînduirea lor socială, să beneficieze 
de sistemul generalizat de preferin
țe, menit să înlesnească pătrunderea 
produselor 
dezvoltate 
dustriale.

Desigur,

provenite din țările sub- 
pe piețele statelor in-

_ . nu poate fi ignorat faptul 
că în spatele datelor care reflectă 
adîncirea decalajelor se ascund im
portante interese, că există cercuri 
imperialiste care doresc să-și men
țină vechile privilegii. Este știut 
doar că locul practicilor brutale ale 
politicii de forță din epoca colonială 
a fost luat astăzi de formele noi ale 
politicii neocolonialiste. care urmă
resc de fapt aceleași scopuri : men
ținerea raporturilor de inechitate în- 
tra etate. De aceea, obiectivul lichl-

dării subdezvoltării, al egalizării 
treptate a nivelurilor economice este 
un obiectiv de luptă, cu un profund 
caracter antiimperialist. De aici de
curge îndatorirea ce revine tuturor 
forțelor progresiste, înaintate ale o- 
menirii de a sprijini activ și consec
vent lupta popoarelor pentru elimi
narea subdezvoltării, a decalajelor e- 
conomice, pentru făurirea noii ordini 
economice și politice internaționale, 
în acest sens, firește că în primele 
rînduri ale acestor forțe sînt che
mate să se situeze țările socialiste, 
ca purtătoare ale steagului pentru 
înnoirea societății, pentru făurirea 
unei lumi eliberate de exploatare și 
dominație. Fiind un deziderat la sca
ră mondială, nici un stat, nici un gu
vern, în lumina responsabilităților 
față de destinele omenirii, nu poate 
ignora această problemă.

în acest context, o deosebită im
portanță prezintă problema egalizării 
nivelurilor economice intre țările so
cialiste. Prin relațiile de colaborare 
de tip nou promovate între ele, ță
rile socialiste sînt chemate să de
monstreze superioritatea socialismu
lui nu numai ca mod de organizare 
a societății pe plan intern, dar și pe 
planul raporturilor internaționale, e- 
vidențiind că socialismul este sin
gura orînduire capabilă să lichideze 
urmările politicii imperialiste de ine
galitate, să asigure progresul multi
lateral și armonios al tuturor națiu
nilor, să pună bazele unei vieți eco
nomice internaționale cu adevărat 
echitabile.

Militînd ferm pentru înfăptuirea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, România acționează 
în deplină conformitate cu cerințele 
majore ale contemporaneității, cu 
sarcinile ce revin tuturor forjelor 
înaintate ale omenirii.

bilirea unei cooperări Internationale 
pe baza egalității în drepturi. Cele 
două părți se pronunță pentru trans
formarea regiunii Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii. Delegația iugo
slavă a sosit joi, într-o vizita, la Ha
noi, la invitația C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam și a Gu
vernului R.D. Vietnam.

0 delegația a comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, for
mată din acad. Dumitru Dumitrescu, 
membru al biroului Comitetului, și 
Olteanu loan, membru al C.N.A.P., 
președintele Comitetului județean 
Buzău de luptă pentru pace, a făcut 
în perioada 23 septembrie—1 octom
brie o vizită de prietenie în R. P. 
Mongolă la invitația Comitetului 
Mongol al Păcii.

In comunicatul comun 
dat publicității la încheierea vizitei 
premierului iranian. Amir Abbas 
Hoveyda. în Cehoslovacia se arată 
că. în timpul convorbirilor oficiale 
purtate cu premierul Lubomir 
Strougal. al primirii de către pre
ședintele republicii. Gustav Husak, 
s-a apreciat pozitiv evoluția relații
lor bilaterale si s-a exprimat hotă
rîrea celor două guverne si țări de 
a sprijini cursul spre destindere, 
cooperare și colaborare Intre state cu 
regimuri sociale diferite. Premierul 
Iranian a sosit joi într-o vizită ofi
cială la Sofia, unde a Început convor
birile cu președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria. .

0 grevă națională de trel 
ore s-a desfășurat, joi, în industria 
textilă din Italia, cu ocuparea simbo
lică a fabricilor. Acțiunea, ce a an
trenat aproximativ 1,2 milioane de 
muncitori, a fost organizată în spri
jinul cererilor privind asigurarea 
locurilor de muncă pentru toti an- 
gaiații din acest sector economic din 
care au fost concediat!, numai in ul
timul an — potrivit statisticilor o- 
ficiale — aproximativ 15 000 de per
soane.

Gh. CERCELESCU

0 delegație de militanți 
israelieni pe tărîm social, 
care se pronunță pentru solutionarea 
conflictului din Orientul Apropiat pe 
baza rezoluțiilor Consiliului de Secu
ritate si pentru îmbunătățirea rela
țiilor dintre forțele iubitoare de pace 
din Israel și opinia publică sovie
tică, a făcut o vizită de zece zile, in 
U.R.S.S.. la invitația Comitetului so
vietic pentru apărarea păcii, infor
mează ziarul ..Izvestia". Membrii de
legației au avut întîlniri cu repre
zentant! ai opiniei publice din Uniu
nea Sovietică.
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• PLATFORMA ÎNO
TĂTOARE. Specialiștii so
vietici au întreprins experi
mentarea, în Golful Finic, a 
primei „platforme înotătoare" 
care poate lucra în mod auto
nom pînă Ia adîncimea de 600 m
— anunță agenția T.A.S.S. Ex
periența — prima dintr-o serie
— este efectuată de ingineri ai 
Institutului de pescuit, deoarece 
unul din scopurile sale princi
pale este depistarea bancurilor 
de pești și studierea deplasării 
lor. în același timp, se urmă
rește preluarea de eșantioane 1 
submarine pentru a fi analizate 
de biologi și petroliști. „Plat
forma" cîntărește mai puțin de 
12 tone și poate lua Ia „bord" 
trei persoane — comandantul, 
mecanicul și un om de știință. 
Ea poate fi transportată spre 
zona de scufundare cu orice 
navă.

• FENICIENII Șl AME
RICA. Potrivit arheologului 
Robert F. Marx, America n-ar 
fi fost descoperită nici de Co- 
lumb, nici de vikingi, nici de 
vechii egipteni, ci de fenicieni. 
Pentru confirmarea spuselor 
sale, savantul american Între
prinde vaste cercetări In apele 
din estul Mediterapei. El speră 
să regăsească, cu ajutorul sca
fandrilor, vestigii ale vaselor 
feniciene, care-i vor permite să 
reconstituie un exemplar și să 
refacă cu el traseul urmat de 
vechii locuitori ai , Libanului 
spre America. „Pînă în prezent 
— afirmă savantul respectiv — 
noi cunoaștem corăbiile feni
ciene numai din reprezentări 
picturale sau de pe mone’’. 
Vestigiile găsite în divei 
locuri nu provin decît din am
barcațiuni care s-au scufundat 
după ce s-au ciocnit de stîncl 
și întreaga lor structură de 
lemn a fost distrusă. în regiu
nea unde se întreprind acum 
cercetări, fundul mării este ni
sipos și,- In mod cert, impor
tante resturi de corăbii au fost 
acoperite de nisip".

• ELEVI FĂRĂ ȘCOA
LA. La Sarmedo, un orășel din 
nordul Italiei, elevii au marcat 
într-un mod original deschide
rea, la 1 octombrie, a noului an 
școlar. Vreo 400 de școlari, în
tre 8 și 16 ani, au organizat o 
manifestație pentru a se plînge 
de lipsa unui local de 
lă în această localitate, 
rinții, reprezentanți ai 
nizatiilor democratice, în 
te cu primarul socialist, 
alăturat cortegiului. Manifes- 
tanții consideră că nu fondurile 
lipsesc, ci preocuparea pentru 
alocarea lor în scopuri social- 
culturale. Este, de altfel, sem
nificativ că, în aceeași zi, cele 
trei mari 
liene —
U.I.L. — și-au manifestat opo
ziția față de introducerea tele
viziunii în culori, proiect care 
necesită mari investiții — ce- 
rînd să se acorde prioritate in
vestițiilor sociale — în primul 
rînd. construirea de școli și spi
tale.

școa- 
Pă- 

orga- 
frun- 
s-au

centrale sindicale ita- 
C.G.I.L., C.I.S.L. și

• DELINCVENTA IN 
CREȘTERE. Numărul încăl
cărilor legii și al crimelor a 
crescut considerabil în Statele 
Unite în primele șase luni ale 
anului, relevă datele statistice 
publicate de Biroul Federal de 
Investigații (F.B.I.). Astfel, fată 
de 30 iunie 1974, la aceeași dată 
din acest an creșterea a fost 
de 13 la sută. Spre deosebire de 
anii precedent!, delincventa a 
crescut in zonele rurale și sub
urbane, chiar în proporție mal 
mare decît în orașele cu peste 
100 000 locuitori. în legătură cu 
aceasta, ministrul justiției al 
S.U.A., Edward Levi, a decla
rat că, in prezent, criminalita
tea continuă să rămînă o pro
blemă importantă ce trebuie 
soluționată la scară națională.

• TRAFIC DE DRO
GURI IN ANTICHITATE? 
Arheologia submarină a dat la 
Iveală, în apropiere de portul / 
sicilian Marsala, o rețea de tra- 'A 
fie de droguri datînd din... sec, 
III î.e.n. O arheologă britani»' 
că. Honor Frost, cercetînd cîte
va nave cartagineze care au 
fost localizate in apropierea 
Marsalei — port rămas sub stă- 
pinirea cartaginezilor pînă la 
sfîrșitul celui de-al doilea 
război punic — a găsit în două 
vase o substanță curioasă — un 
fel de sos continînd niște ier
buri topite. Analizele de labo
rator au relevat că este vorba 
de hașiș. Potrivit unei prime 
ipoteze, drogul ar fi fost folosit 
pentru „ridicarea moralului" 
marinarilor și soldatilor carta
ginezi in timpul călătoriilor sau 
războaielor. Dar este posibil ca 
acești faimoși cărăuși ai mări
lor să fi făcut ți comerț cu 
guri.

dro-

• IN LUPTA CU 
CROCODIL. Pescarul 
mas Salamba, din Tanzania, a 
fost atacat de un crocodil în 
timp ce se afla pe malul lacu
lui Rukawa. Curajosul pescar a 
angajat lupta cu fiara numai 
cu mîinile goale. El a Izbutit 
să rupă fălcile animalului, dar 
s-a ales cu cîteva răni grave.

UN
Tho-

• „TELECOM ’75".
Geneva a fost deschisă cea mal 
mare expoziție internațională 
de material de telecomunicații 
organizată pînă în prezent. 
Printre numeroasele noutăți 
tehnice prezentate se remarcă 
antenele portative pentru te
lecomunicațiile prin satelit. La 
diversele demonstrații vor par
ticipa șase stații terestre trans
portabile. Una din aceste statiî 
este concepută de Crucea Roșie 
Internațională pentru a fl folo
sită în cazuri de calamități na
turale.

Departamentul export-import


