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M MARE IIBMAR DE INVESIIUI „BAIE IA BlU

Pentru respectarea termenelor 
decisivă este livrarea utilajelor

Nu de mult, furnizorii de utilaje 
tehnologice pentru șantierul între
prinderii de piese turnate din Cîm- 
pina — și anume unitățile con
structoare de mașini „Unio‘‘ din 
Satu-Mare, „Independenta" din Si
biu și întreprinderea mecanică de 
utilaj chimic din București — s-au 
angajat să livreze, cu una sau 
două luni inainte de termen, 
utilajele de care depinde intrarea 
mai devreme în funcțiune a unor 
noi și importante linii productive. 
Angajîndu-se la acest efort supli
mentar, furnizorii au și trecut la 
acțiune : mașinile și echipamentele 
respective au fost introduse cu pri
oritate în fabricație, iar activitatea 
diferitelor secții a fost îmbunătățită 
prin aplicarea unor măsuri vizînd 
creșterea conlucrării între ele, apro
vizionarea în flux continuu cu ma
teriale, întărirea asistentei tehnice 
și disciplinei în muncă la toate 
punctele de lucru.

Iată însă și efectul lipsei de re
ceptivitate : la construcția grupului 
de 50 MW din cadrul C.E.T. Brazi, 
data sosirii ultimelor echipamente 
tehnologice a provocat necazuri pe 
șantier. Conducerea întreprinderii 
bucureștene „Vulcan" — furnizorul 
— a promis, mai întîi, că ultimul 
termen de livrare va fl la sfirșitul 
lunii iunie, termen mutat apoi în 
iulie, amînat, succesiv, după a- 
ceea in august și septembrie.

Să comparăm cele două situații 
relatate, atît de diferite între ele 
prin modul In care fiecare dintre 
furnizori își privește și respectă o- 
bligațiile ferm asumate prin con
tracte. In primul caz, nu este vorba 
numai de profunda înțelegere a 
sarcinilor esențiale ce le revin, de 
lăudabila solicitudine dovedită în 
relațiile cu șantierele. Nici înțele
gerea și nici solicitudinea n-ar fi 
trecut de „pragul" unor frumoase, 
dar irealizabile intenții dacă fur
nizorii n-ar fi colaborat îndea
proape cu beneficiarul și montorii, 
în dorința comună de a găsi cele 
mal adecvate soluții pentru scurta
rea duratelor de execuție, n-ar fi 
analizat împreună, reper cu reper, 
situația fiecărui utilaj în parte, nu 
și-ar fi corelat „din mers" progra
mul de fabricație în funcție de ur
gențele apărute pe șantiere. Acțio- 
nind cu maximă răspundere în lu
mina prevederilor Legii investiții
lor, numeroase colective furnizoa
re își onorează pe deplin obligațiile 
printr-o participare plenară la e- 
fortul de finalizare a noilor obiec
tive și capacități industriale și — 
așa cum cer. de altfel, interesele 
majore ale economiei — aduc o 
contribuție hotărîtoare la introdu
cerea acestora in circuitul produc
ției, Ia termen sau mai devreme, 
în acest sens, la cele aproximativ 
50 de obiective și capacități in

trate In funcțiune. înainte de 
termen. în cursul acestui an, tre
buie relevate, alături de mun
ca susținută depusă de construc
tori și montori, receptivitatea și 
promptitudinea cu care o seamă 
de întreprinderi furnizoare au răs
puns solicitărilor primite de pe 
șantiere, livrînd cu mult timp în 
avans importante volume de ma
șini Și utilaje tehnologice.

Pe șantierul de la Brazi, așa cum 
s-a arătat, lucrurile se petrec, din 
păcate, cu' totul altfel — situația 
nefiind izolată. După cum se știe, 
pînă la sfirșitul anului sînt progra
mate să intre în funcțiune sute de 
noi capacități, la multe dintre ele 
fiind necesar să fie aduse și monta
te cu mare rapiditate zeci de mii de 
tone de mașini și utilaje. Analize e- 
tectuate recent, pe zeci de șantiere cu 
obiective aflate în execuție, eviden
țiază că finalizarea în termen a ce
lor mai multe dintre noile investiții 
este strîns legată de lichidarea nein- 
tîrziată și în întregime a restanțelor 
in livrări, îndeosebi în ce privește 
utilajul metalurgie, minier și chi
mie. Oricît de mari ar fi eforturile 
montorilor sau ale beneficiarilor 
este limpede că livrarea la timp a 
utilajelor este decisivă pentru res-
(Continuare în pag. a IlI-a)

NOI CAPACITĂȚI 
INDUSTRIALE

La „Electrocontact" 
Botoșani

Recent, la. întreprinderea „E- 
lectrocontact" din Botoșani a 
intrat în funcțiune cea de-a 
doua capacitate de producție, 
care asigură fabricarea unei 
însemnate cantități de aparataj 
electric de joasă tensiune, pre
cum și posibilități sporite de di
versificare a acestuia. Dotarea 
noii capacități cu utilaje de 
înaltă tehnicitate — de injectat 
mase plastice, de galvanizare, de 
prelucrare mecanică etc. — pre
gătirea de cadre calificate în 
vederea utilizării cu un randa
ment superior a noilor mașini 
și instalații vor conduce la o 
creștere anuală cu 170 milioane 
lei a producției realizate pînă 
In prezent de întreprindere. 
(E. Nazarie).

La grupul de întreprin
deri ale industriei locale 

din Cluj-Napoca
în cadrul grupului de între

prinderi ale industriei locale 
din Cluj-Napoca a fost constru
ită și dată în folosință o fabrică 
de bioxid de carbon eu o capa
citate de 500 tone bioxid de car
bon anual, care va .satisface în 
întregime necesitățile locale. 
Noua fabrică este prevăzută cu 
sectoare pentru îmbuteliere și 
umplere, cu linii de încărcare a 
patroanelor pentru autosifoane 
și alte utilaje moderne. (AI. 
Mureșan).

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Konstantin F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, în ziua de 3 
octombrie, pe tovarășul Konstantin 
F. Katușev, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al

P.C.R., Emilian Dobrescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministru secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

Cu acest prilej, oaspetele a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald salut și cele mai bune urări 
din partea tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a celorlalți to
varăși din conducerea P.C.U.S.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să

transmită un salut călduros, împreu
nă cu cele mai bune urări, tovară
șului Leonid Ilici Brejnev, întregii 
conduceri a P.C.U.S.

In cadrul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S.. 
dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică.

Totodată, s-au abordat unele as
pecte ale vieții Internaționale, pre
cum și probleme de interes comun.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Ministrul afacerilor externe al Belgiei, Renaat van Elslande

Cifrele Înscrise pe hartă, furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Infâțișeazâ stadiul recoltării porumbului în cooperativele agricole de producție la data 

de 3 octombrie

Drumul porumbului
Pînă ieri, potrivit datelor centralizate la ministerul 'de 

resort, porumbul a fost recoltat de pe 64 la sută din su
prafețe. Zilele acestea, paralel cu eforturile care se fac 
pentru încheierea acestei lucrări, trebuie să se urgenteze 
transportul producției din cimp și livrarea cantităților 
prevăzute la bazele de recepție. La ședința comandamen
tului central care a avut loc cu o săptămină în urmă s-a 
indicat ca, in fiecare comună, comandamentele locale să 
stabilească grafice zilnice de livrare și să controleze a- 
plicarea riguroasă a măsurilor stabilite. în multe locuri 
comandamentele comunale și consiliile de conducere din 
cooperativele agricole acționează pentru livrarea direct 
din Ian a porumbului la bazele de recepție. Din da
tele furnizate de Centrala pentru valorificarea cerea
lelor rezultă că, în cooperativele agricole din unele ju
dețe, livrările sint avansate : Prahova — 72 Ia sută, Ar
geș — 54 la sută, Teleorman — 52 la sută. Brăila — 48 la 
sută. în alte județe însă, față de suprafețele de pe care 
s-a strîns recolta de porumb, cantitățile livrate la baze 
sînt mici : Botoșani — 8 la sută, Tulcea — 22 la sută, Con
stanța — 25 la sută, Ilfov — 32 la sută. Avînd în vedere 
condițiile bune de lucru, faptul că porumbul are umidi
tate scăzută, ritmul livrărilor poate și trebuie să fie in
tensificat pentru a se recupera decalajul creat față de re
coltare. Cum se acționează In acest sens în județele 
Ialomița, Bacău șl Botoșani ?

ÎN PAGINA A III-A

Succese ale energeticienilor 
hunedoreni

Rldlclnd la parametri superiori ran
damentul agregatelor și instalațiilor, 
lucrătorii termocentralelor din jude
țul Hunedoara au produs în fiecare 
zi din septembrie, peste prevederile 
de plan, în medie mai mult de 
1 330 000 kWh energie electrică. înre- 
gistrînd cea mai mare depășire din 
acest an. Ei au majorat, astfel, la 107 
milioane kWh producția de energie 
electrică furnizată suplimentar siste
mului energetic național in cele 3 tri
mestre încheiate din acest an. Para
lel cu preocupările pentru creșterea 
producției energetice, s-a intensifi
cat și activitatea de reducere a con
sumurilor specifice. (Agerpres)

DIN CODUL PRINCIPIILOR Șl NORMELOR MUNCII 
Șl VIEȚII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE

22. Spiritul critic și autocritic, combativitatea fața de lipsuri și neajunsuri 
trebuie să caracterizeze pe fiecare membru al partidului, pe fiecare membru al 
Uniunii Tineretului Comunist. în orice împrejurare, în colectivele de muncă în 
care lucrează, comuniștii trebuie să promoveze un climat de dezbatere exigentă 
a lipsurilor, să stimuleze și să creeze condiții pentru formarea și afirmarea unui 
puternic spirit critic ai maselor de oameni ai muncii.

In pagina a IV-a a ziarului, comentariul CRITICA SA FIE CURAJOASA SI 
DREAPTA. AUTOCRITICA SA SE EXPRIME PRIN FAPTE.

„Pâmîntul ăsta nu era bun nici pentru 
chirpici", spun sătenii privind cu admira
ție livada de pe Dealul Dura, de lîngă 
Baia Mare - una dintre cele mai va

loroase din țară.

ziceți 7“ am fost Întrebați. 
„Ce șanse există să schim
băm viața acestui deal ? Nu 
vă grăbiți cu răspunsul, 
chibzuiți 1“

Pe Dealul Dura vîntul le
găna vegetația săracă, ră
masă ca după un Indepăr-

„Da, se poate, am zis la 
următoarea întîlnire. Va fi 
o livadă intensivă, va fi 
prima livadă intensivă ne
irigată pe teren in pantă 
cu sol podzolic". Astfel re
memorează tînărul inginer 
demersurile îndrăznețe ale

...Dealul Dura. Un loe 
sterp-, undeva la marginea 
dinspre'nord-vest a orașu
lui Baia Mare, la poalele 
muntelui cu miez de aur, în 
care s-a aventurat acum cî- 
teva sute de ani mineritul 
neferoaselor. Acolo unde șe 
risipește zona silvestră a 
masivului Gutii se ivea un 
relief dezolant și pustiu, un 
mal inutil ca un deșert. A- 
cesta era Dealul Dura. Loc 
cu un sol capricios și nepu
tincios. peste care și vin- 
tul și ploaia treceau în za
dar. Pădurea nu se încume
tase să coboare pînă aici. 
In lutul acesta galben-roș- 
cat. erodat pe alocuri. Așa 
era Dealul Dura, așa il 
știau băimărenii de gene
rații și generații — întru
chiparea locului care nu e 
bun de nimic. Dar... chiar 
nu era bun de nimic ?

MERELE DE AUR 
de pe dealul pe care 

nu creșteau nici mărăcinii
— în biroul primului se

cretar ne-am întîlnit do! 
oameni cunoscuți doar din 
auzite — povestește acum 
dr. ing. Andrei Lazăr — 
„Eu, inginer tînăr ieșit nu 
prea de mult de pe băncile 
scolii și el. bătrînul Epu- 
reanu din Seini, om cres
cut și trăit în livadă. Ei. ce

tat oîrjol. Cine ar fi bănuit 
ce căutam noi acolo ? Și 
noi. pomicultorii. căutam 
aici, în această realitate 
dură, o imensă livadă cu 
pomi înfloriți. O căutam 
atunci, doar cu mintea, ca 
pe un vis. O livadă de meri 
aproape de casele mineri
lor și ale metalurgiștilor.

celor ce au vrut să ofere 
băimărenilor o livadă fru
moasă și roditoare.

Să faci o livadă acolo 
unde pămintul „crapă de 
gras", nu-i nici o minune. 
Dar aici...

Proiectul pe care l-au 
propus a fost trimis la 
București spre avizare. Au

venit specialiști la fata lo
cului și... au dat din cap a 
dezaprobare : „aici nu va 
fi în veci livadă". Unul sin
gur a zis „poate". N-a zis 
„da", ci numai „poate", 
gîndindu-se la încăpățîna- 
rea tînărului inginer care 
propusese soluția. Comisia 
care a avizat proiectul a 
spus-o verde : dacă el crede 
că se poate să vină el s-o 
dovedească. Bă nu ne pună 
pe noi să încredințăm al
tuia lucrarea. Și tot el să 
răspundă, dacă nu va reuși.

Pe Dealul Dura 1 s-au 
oferit, ca loc de aplicare a 
proiectului, mai întii 100 de 
hectare. Oamenii și mașini
le au început să răscolească 
lutul, să-l facă fertil, apt 
pentru o cultivare intensi
vă. Putini dintre cei care 
treceau prin preajmă înțe
legeau rîvna cu care aceș
tia frămîntau și reașezau 
în ordine cutele și răsuciri
le nestăpînite ale dealului. 
Aproape că nu și-au dat

Gheorqhe SUSA. 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, la Predeal, 
în ziua de 3 octombrie, pe ministrul 
afacerilor externe al Belgiei, Renaat 
van Elslande. care face o vizită ofi
cială în tara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii George Macovescu. ministrul a- 
facerilor externe, și Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul României la 
Bruxelles.

In timpul convorbirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ministrul Re
naat van Elslande au relevat cu sa
tisfacție evoluția favorabilă a rela
țiilor româno-belgiene, evocindu-se 
rolul deosebit de stimulator și- rod
nic al întîlnirilor româno-belgiene la 
nivel înalt și al înțelegerilor conve
nite cu prilejul vizitei în Belgia a 
șefului statului român, pentru întă
rirea prieteniei, pentru amplificarea 
și aprofundarea continuă a colaboră
rii dintre țările noastre. Trecîndu-se 
în revistă progresele înregistrate în 
promovarea acestor raporturi, a fost 
exprimată dorința comună de a ex
tinde și adinei legăturile politice, e-

ccnomice, tehnico-ștlințifice, cultu
rale, de a realiza o colaborare tot 
mai intensă, pe multiple planuri, 
între România și Belgia. S-au exa
minat. in acest sens, noi posibilități, 
direcții și domenii de cooperare re
ciproc avantajoasă. In deplin consens 
s-a subliniat că dezvoltarea relații
lor româno-belgiene pune în lumină 
faptul că toate statele, indiferent de 
orinduirea lor socială, pot statornici 
între ele raporturi de strînsă și fruc
tuoasă colaborare atunci cind por
nesc de la dorința de a sluji aspira
țiile fundamentale ale popoarelor 
lor. cauza destinderii. înțelegerii și 
cooperării internaționale.

întrevederea a evidențiat, totodată, 
hotărîrea celor două țări de a cola
bora activ și pe tărîmul vieții in
ternaționale. în acest context, a fost 
evocată .necesitatea de a se acționa 
cu consecventă pentru transpunerea 
în fapt a angajamentelor asumate 
prin Actul final al Conferinței gene- 
ral-eu.ropene, pentru instaurarea unei 
reale securități și a unei colaborări 
multilaterale pe continentul nostru, 
pentru stingerea focarelor de conflict

șl tensiune șl reglementarea pe cale 
politică a diferendelor dintre state, 
pentru desființarea blocurilor mili
tare și adoptarea unor măsuri efec
tive de dezarmare — și. In primul 
rînd. de dezarmare nucleară.

Schimbul de vederi a relevat, în 
același timp, preocuparea ambelor 
țări pentru rezolvarea pe baze noi a 
problemelor actuale ale vieții econo
mice internaționale. In acest sens, a 
fost subliniată însemnătatea deose
bită a instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, care să asi
gure dezvoltarea economică generală, 
lichidarea subdezvoltării, stabilitatea 
raporturilor economice. întemeiate pe 
egalitate și echitate, edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

. In acest cadru al convorbirii a 
fost subliniată responsabilitatea ce 
revine tuturor țărilor în soluționa
rea justă și durabilă a marilor pro
bleme politice și economice ce con
fruntă omenirea contemporană, co
respunzător intereselor tuturor na
țiunilor și realităților lumii de astăzi.

întrevederea a decurs Intr-o atmo
sferă cordială, prietenească.

Ministrul apărării al Italiei, Arnaldo Forlani
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, în ziua de 3 octombrie, 
la Predeal, pe ministrul apărării al 
Republicii Italiene, Arnaldo Forlani, 
care întreprinde o vizită In țara 
noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
general de armată Ion Ioniță, minis
trul apărării naționale, și general co
lonel Vasile Ionel, adjunct al minis
trului apărării naționale.

Oaspetele a fost însoțit de general 
de divizie Aldo Giambartolomei.

Au fost de față ambasadorul Italiei, 
Ernesto Mario Bolasco, și general de 
brigadă Mario di Palma, atașatul mi
litar, aero și naval al acestei țări la 
București.

Ministrul italian a transmis pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial mesaj de salut și cele mai 
bune urări din partea președintelui 
Giovanni Leone.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Republicii 
Italiene un salut călduros. împreună 
cu cele mai bune urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut apoi cordial cu oaspetele. în 
timpul convorbirii subliniindu-se că 
vizita ministrului italian se înscrie în 
contextul relațiilor prietenești dintre 
România și Italia.

Oaspetele a mulțumit călduros pen
tru întrevederea acordată de șeful 
statului român și și-a exprimat satis
facția pentru faptul că in cursul vi
zitei în tara noastră a avut posibili

tatea că cunoască șl aspecte ale dez
voltării economico-sociale a României.

Au fost abordate unele probleme 
actuale ale vieții internaționale, în
deosebi cele privind dezarmarea, în 
primul rînd dezarmarea nucleară, re
ducerea trupelor și armamentelor, re- 
levîndu-se interesul constant al 
României și Italiei de a acționa in 
spiritul Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare In Eu
ropa, pentru traducerea în viată a do
cumentelor adoptate, cu convingerea 
că apartenența la blocuri militare di
ferite nu poate constitui un obstacol 
în calea bunei conlucrări între cele 
două țări, ceea ce va contribui la 
crearea condițiilor pentru depășirea 
existentei blocurilor militare, la pro
movarea cauzei păcii și înțelegerii pe 
continentul nostru și in lume.

Comisarul de stat pentru educație națională din Zair, 
Mabolia Inengo Tra Bwato

In cursul zilei de vineri, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit la Predeal pe Mabolia Inen
go Tra Bwato, comisar de stat pen
tru educație națională din Republica 
Zair, care întreprinde, în fruntea 
unei delegații, o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere a participat tova
rășul Paul Niculeșcu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul edu
cației și învățămîntului.

A luat parte, de asemenea, Bokingi 
Embeyolo, ambasadorul Zairului la 
București.

Cu acest prilej, oaspetele a adre
sat președintelui Nicolae Ceaușescu 
uri cordial salut din partea președin
telui Republicii Zair, Mobutu Șese 
Seko.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit călduros și a rugat pe oaspete 
să transmită, din partea șa, un salut 
prietenesc președintelui Mobutu Șese 
Seko, împreună cu cele mai bune 
urări.

A avut loc apoi un schimb de 
vederi, în cursul căruia s-a relevat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România și Republica Zair cu
nosc o dezvoltare susținută, avind la 
bază măsurile importante stabilite 
de președinții celor două țări, cu 
ocazia întîlnirilor și convorbirilor 
avute la București și Kinshasa. 
Apreciindu-se realizările de pînă 
acum, în planul relațiilor româno- 
zaireze, a fost manifestată dorința 
de a se acționa în comun în vede
rea promovării în continuare a unei 
colaborări și cooperări rodnice pe li

nia învățămîntului și educației, In 
sectoare științifice, tehnice și in alte 
domenii de interes reciproc.

în timpul convorbirii s-a expri
mat convingerea că extinderea și 
aprofundarea raporturilor de conlu
crare româno-zaireze contribuie atit 
la progresul celor două țări, cit și 
la eforturile ce se depun în direcția 
instaurării unei noi ordini economice 
și politice internaționale, care să 
asigure fiecărui stat posibilitatea 
dezvoltării sale economice indepen
dente. suveranitatea asupra resurse
lor sale naturale și folosirea lor in 
interesul propriu, participarea la 
cooperarea internațională și accesul 
la cuceririle științei și tehnologiei 
moderne.

întrevederea a decurs Intr-o am
biantă de caldă cordialitate.
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ÎN PREGĂTIREA NOULUI AN AL ÎNVÂȚĂMÎNTULUI

POLITICO-IDEOLOGIC DE PARTID

Esențialul în instruirea propagandiștilor

Înfrățiți in lupta 

pentru interesele comune, 
pentru dreptate socială

Lugojana“
In Parcul pionierilor din Lugoj 

a fost amplasată o statuie a 
vestitei Ana Lugojana. Și, aido
ma personajului pe care il în
trupează in bronz, statuia cintă. 
Cintă chiar frumoasa melodie 
„Ana Lugojana". Din oră în oră, 
un ingenios mecanism electronic 
declanșează o instalație sonoră 
care reproduce un fragment din 
cunoscuta melodie. In același 
timp, pe un octogon din sticlă, 
amplasat la baza statuii, sint 
proiectate umbrele unor dansa
tori populari. Autorii complexu
lui statuar sint meșterii artizani 
de la — coincidentă — coopera
tiva „Lugojana". Firește, tot din 
Lugoj.

înțelegerea căilor de aplicare a politicii partidului
In întreaga țară continui să se desfășoare instruirea propagandiș

tilor spre a putea conduce in cit mai bune condiții activitatea in di
feritele forme ale invățămintului politico-ideologic de partid. In per
spectiva înaltelor exigențe care se pun in noul an de invățămint, am 
investigat desfășurarea acestor activități in județele Timiș și Vaslui.

Televizorul 
din fîntînă

laAm mai scris de curînd, 
această rubrică, despre unul ca
re, în loc să se supere pe el în
suși că-și băuse mințile, și-a 
vărsat năduful pe lucrurile din 
casă, făcîndu-le zob. Se vede 
treaba că pățania sa nu i-a fost 
de învățătură și lui Ion Bulbașa 
din Săvinești, care, întors acasă 
tot după un chef, și-a vărsat 
tocul lovlndu-și soția, soacra și 
copiii și „incercîndu-și“ toporul 
prin mobila și lucrurile din ca
să, pină cînd și-a făcut o pagu
bă de vreo 21 000 lei. Bașca te
levizorul, pe care l-a făcut țăn
dări și l-a aruncat în fîntînă. 
Mai bine scotea din ea o gălea
tă de apă, să se răcorească 1

Paznicul
si cumnătica » «

Cooperatorii din Breznifa de 
Motru (Mehedinți) trebăluiesc, 
pină seara tirziu, care-la strinsul 
recoltei, care la însămințări. 
Pentru a veghea ca nimeni să 
nu Știrbească nimic din agoni
seala lor, l-au pus paznic pe Se
ver Boată. Dar Sever Boată, in 
loc să 
lor, iși 
tru ca 
furînd. 
Boată, 
Tind țipenie de om, ii făcu 
semn cumnățicăi (Veronica Boa
tă) să intre în grămada de po
rumb și să ia cițiva saci, că n-o 
fi foc. Dar a fost. Pentru că, a- 
flind, obștea satului ii va jude
ca așa cum știe ea, să-i învețe 
minte.

Un accident 
evitat

le apere rodul strădaniei 
păzea... neamurile, pen- 
acestea să nu fie prinse 
Deunăzi, aruncindu-și el, 
privirea roată și neză- 

un

Se cuvine să relevăm de la înce
putul acestor însemnări că progra
mele reflectă preocuparea esențială 
in instruirea propagandiștilor ; înțe
legerea căilor de aplicare a politicii 
partidului. Fie că a fost vorba de 
obiectivele dezvoltării economice a 
țării in următorul cincinal si în per
spectivă, de creșterea rolului condu
cător al partidului în perioada făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, de coordonatele fundamentale 
ale politicii externe a partidului și 
statului nostru sau de activitatea po- 
litico-ideologică a P.C.R.. numitorul 
comun al acțiunilor înscrise în pro
gram — expuneri, dezbateri, simpo
zioane etc. — l-a constituit efortul 
de a evidenția bogăția de idei cu
prinse în documentele Congresului 
al XI-lea, tezele și aprecierile noi, 
temeiurile principiale și practice ale 
orientărilor stabilite. Semnificativă 
pentru concepția care a călăuzit al
cătuirea programelor este includerea 
unor expuneri și dezbateri pe margi
nea unor documente din cele mai re
cente, ca de pildă, cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Plenara 
din 21—22 iulie 1975, cuvîntarea se
cretarului general al partidului la 
Co-nferința de la Helsinki, măsurile 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv pentru mai buna organizare și 
desfășurare a lucrărilor agricole în 
campania de toamnă.

Tocmai problematica de o deosebi
tă actualitate a stirnit un larg in
teres în rîndurile participanților, 
ceea ce s-a oglindit și în marele nu
măr al întrebărilor adresate. Numai 
la Bîrlad, în cele patru zile de curs 
au fost formulate circa 200 de în
trebări. In covîrșitoarea lor majori
tate, întrebările au primit răspun
suri complete, bine documentate, din 
partea lectorilor C.C. al P.C.R., se
cretarilor și altor activiști ai comi
tetelor județene de partid, a unor 
cadre didactice universitare etc.

Merită consemnate și eforturile 
celor două comitete județene de 
partid de a realiza o strînsă împle
tire a problematicii teoretice cu as
pectele concrete ale vieții social-e- 
codomice din județele respective.

Mai mult decît In alți ani. această 
legătură s-a realizat nu numai prin 
consistente referiri la preocupările 
cele mai actuale ale organelor loca
le de partid și de stat — în diferite 
lecții, seminarii — ci și prin dezba
teri și simpozioane speciale consa
crate problemelor locale (dezvolta
rea agriculturii județene, sistemati
zarea teritoriului). La Bîrlad. spre 
exemplu, la numai citeva ore după

schimb însă expunerea consacrată 
problemelor creșterii producției ce
realiere a pus accentul doar pe la
turi marginale și detalii „pitorești" 
ale unor prognoze alimentare pentru 
anul 2000 ori pe aspecte de strictă 
specialitate, cum ar fi diferite teh
nici de fabricare a cărnii din hidro
carburi. Nimic de zis. e bine ca și 
asemenea date să fie cunoscute. E- 
sențial este însă ca propagandiștii 
să fie ajutați să cunoască cît mai 
bine date semnificative pentru poli
tica partidului în diferite domenii 
de activitate.

O pondere însemnată în cadrul 
programelor de instruire au deținu

Din experiența județelor
Timiș și Vaslui

o ședință a comandamentului jude
țean agricol, în cadrul căreia se a- 
doptaseră importante măsuri pentru 
bunul mers al campaniei de toamnă, 
aceste hotărîri au fost expuse pe 
larg celor 550 de propagandiști de 
la sate aflați la pregătire.

La reușita unor atari acțiuni a 
contribuit și faptul că în susținerea 
lor au fost atrași o serie de activiști 
cu munci de răspundere în domeni
ile respective, buni cunoscători al 
problemelor locale.

Desigur, invitarea unor asemenea 
cadre nu asigură de la șine succe
sul, dacă specialistul respectiv nu 
este avizat asupra specificului acti
vității de pregătire a propagandiști
lor — pregătire care trebuie să 
aibă prin excelență un caracter 
politic, și nu tehnicist. La Timi
șoara. de pildă, o inițiativă' bună 
— organizarea unui simpozion re
feritor la direcțiile fundamentale 
de dezvoltare a agriculturii în cinci
nalul viitor, cu participarea unor ca
dre de conducere de la direcția a- 
gricolă județeană — nu și-a atins po 
deplin scopul tocmai din acest mo
tiv. Expunerea axată pe problemele 
dezvoltării producției animaliere a 
înfățișat, ce-i drept, in mod concret, 
cu competență, politica partidului în 
acest domeniu, preocupările organe
lor locale pentru aplicarea ei. In

t-o activitățile metodice, organizate 
tocmai spre a da propagandiștilor 
posibilitatea să-și însușească meto
dele cele mai bune de activizare a 
cursanților în studierea și dezbate
rea problemelor. Merită consem
nată în acest sens dezbaterea orga
nizată pe grupe la Timișoara asupra 
modalităților de a explica într-un 
mod cît mai clar, mai accesibil — 
folosind și material intuitiv (planșe, 
grafice etc.) — anumite aspecte a- 
bordate în cuvîntarea secretarului 
general al partidului la Plenara din 
21—22 iulie a.c. Tot la Timișoara, în 
cadrul unui schimb de experiență 
pentru propagandiștii de la sate, s-a 
arătat cît de eficientă este, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei în a- 
gricultură, folosirea unor date sta
tistice. grafice, evidențiind cum in
fluențează starea disciplinei asupra 
rezultatelor obținute de diferite e- 
chipe la munca cimpului. la produc
ția de lapte etc. Interesante activi
tăți metodice au avut loc și la Bîr
lad. Aici, dezbaterile metodice s-au 
organizat diferențiat, pe grupe de 
cursuri, corespunzător formelor de 
studiu pe care le conduc propagan
diștii, iar în cadrul lor s-au dezbă
tut primele teme din fiecare formă 
de studiu, alcătuindu-se, pe baza 
confruntării de păreri, planuri de 
dezbatere. Din acest schimb de opi-

nii s-au cristalizat valoroase con
cluzii privitoare , la tehnica pregătirii 
și conducerii unei dezbateri în cursu
rile și dezbaterile pe probleme po- 
litico-ideologice. Propagandiștilor 
le-a fost prezentată, de asemenea, 
și o expunere cu privire la acțiu
nile ce se pot organiza la cabi
netele de științe sociale. Utilă ar fi 
fost, desigur, mai ales pentru pro
pagandiștii noi, și o vizită la un ca
binet de științe sociale, pentru ca 
aceștia să vadă pe viu cum este or
ganizat. cum se pot folosi materia
lele documentare existente aici — 
planșe, filme, diafilme. alte mijloape 
audio-vizuale.

Nu o dată în discuțiile purtate cu 
organizatorii instruirii a fost invo
cată lipsa de timp pentru realizarea 
unei game mai largi de activități în 
sprijinul pregătirii propagandiștilor. 
Trebuie să observăm însă că nici 
timpul afectat efectiv pregătirii n-a 
fost valorificat pe deplin. Astfel. în 
programul de la Bîrlad au deținut 
o pondere prea mare orele de studiu 
individual ; dar nici aceste ore nu 
și-au atins In întregime scopul. în- 
trucît propagandiștilor nu li s-a asi
gurat la unele teme materialul bi
bliografic necesar.

Desigur, instruirea propagandiști
lor desfășurată în aceste zile con
stituie doar un început al activității 
de îmbogățire și perfecționare a pre
gătirii lor teoretice și metodice 
în cursul noului an de învățămînt. 
Avînd în vedere exigentele mari ce 
se pun învățămîntului politico-ideo
logic. comitetele județene de partid 
vor trebui să desfășoare, în sprijinul 
celor ce conduc cursuri de partid și 
dezbateri, o gamă largă de activități, 
prin intermediul cărora să fie ăpro- 
fundate. în continuare. problemele 
majore ale politicii partidului, să se 
îmbunătățească cunoștințele metodi
ce. Sarcini importante revin in 
acest sens și organelor de partid din 
întreprinderi, instituții și comune. în 
special pe linia informării sistemati
ce a propagandiștilor asupra proble
melor specifice unității respective. 
Propagandiștii înșiși sint chemați să 
adauge acestui sprijin eforturi per
sonale susținute și sistematice.

Silviu ACHIM 
Paul DOBRESCU

Autocamionul 21-MS-1350, În
cărcat cu citeva mii da kilogra
me de piei pentru combinatul 
de încălțăminte „Clujana". înce
puse să coboare pe Dealul Fe- 
leacului. La un moment dat, fri- 
na s-a defectat. Viteza creștea 
amenințător. Disperat, șoferul 
striga... ajutor. Un agent de cir
culație, aflat cu motocicleta in 
patrulare, s-a întors brusc, a ac
celerat și el cit a putut, a tre
cut pe lingă caibion și i-a stri
gat șoferului in fugă :

— Ia-te după mine și calmea- 
ză-te. Și plutonierul i-a deschis 
drum șl l-a condus spre un loc 
de refugiu. A fost evitat un grav 
accident rutier.

Hoțul... 
martor

S-au întilnit in gara Suceava. 
Bătrinul a deschis vorba : „Ciți 
ani ai, tinere ?“ „Am 22“ — a 
răspuns cel întrebat. „Și cum te 
cheamă „Ion Semenciuc. Su
cevean. Mă duc spre Vaslui". 
„Si eu la fel" — spuse bătrinul. 
Și pentru că avea chef de vor
bă, s-a urcat cu tinărul în ace
lași compartiment și au plecat 
la drum. La Vaslui au. mers la 
hotel, urmind ca a doua zi să 
plece fiecare la treburile lui. 
Dar a doua zi, bătrinul s-a tre
zit singur in cameră. Ion dispă
ruse in timpul nopții cu toți ba
nii bătrinului (3 700 lei) plus 
ceasul. Pornită pe urmele dispă
rutului, ntiliția l-a depistat în 
postura de... martor: Se nime
rise să fie in preajma săvirșirii 
(de către alți răufăcători) unui 
furt dlntr-un autovehicul. Toc
mai cînd relata tin detaliu ab
solut necesar anchetatorului, se 
pomeni întrebat pe nepusă 
masă : „Dar banii și ceasul bă
trinului, in care buzunar i-ai 
pus Instinctiv, a dus mina 
spre locul cu pricina...

Control 
inopinat

Inspectoratele județene Buzău 
și Maramureș ale Ministerului 
de Interne au efectuat controa
le inopinate in 554 de unități 
ale comerțului de stat, și coope
ratist. Scopul controlului : veri
ficarea modului in care sa asi
gură gestionarea, manipularea, 
paza bunurilor materiale și 
transportul valorilor monetare 
spre casieriile colectoare. Rezul
tatul controlului : au fost desco
perite citeva infracțiuni de furt 
in dauna avutului obștesc, de 
abuzuri in serviciu și speculă, o 
serie de abateri, de la prevede
rile legale privind activitatea de 
comerț interior, întirzieri neper- 
mise ( de cite 2—3 zile) in de
punerea sumelor provenite din 
încasări. Urmarea : 15 angajați 
se află in cercetare, 84 au fost 
sancționați cu amenzi contra
venționale, iar unui minuitor 
de valori monetare i s-a retras 
avizul de funcționare. Adică 
n-o să se mai „îngrijească" de 
banii statului. Că de-ai lui, avea 
el grijă...

Rubrică redactată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"

Ce înseamnă
„CA LA

Piețele din întreaga tară, 
aceste unități alimentare 
complexe, atrag zilnic mii 
și mii de cumpărători. In 
cele mai multe se simte 
mina energică, pricepută a 
celor care le gospodăresc. 
Pentru că aspectul pieței 
este fără îndoială dat și de 
modul cum este organizată 
desfacerea, de comporta
mentul celor ce servesc și 
chiar a noastră a tuturor 
celor care trecem prin ea 
după cumpărăturile zilnice. 
La noi, prin tradiție, locu
rile in care se comerciali
zează sau se pregătesc ali
mentele trebuie să strălu
cească de curățenie : acolo 
trebuie să domnească ordi
nea, disciplina, toate ele
mentele de civilizație, in
clusiv bunul simț. Chiar 
așa se și petrec lucrurile 
în realitate. Si nu într-o 
piață, două, ci in majorita
tea acestor complexe co
merciale din tară. Există 
însă nu puține excepții. 
Am trecut recent pe la 
Obor, piața cea mai mare 
din București. încă din 
stația tramvaiului nr. 4 bă- 
nuiești că ai ajuns la... 
Obor. Peste tot hîrtii zvir- 
lite pe jos. resturi de ali
mente, ambalaje aruncate 
claie peste grămadă. ?.cest 
perimetru contrastează atît 
de puternic cu „Bucur" — 
cel mai mare magazin din 
țară, bijuterie arhitectonică 
construită în vecinătate — 
îneît ai senzația-că te afli 
în altă lume. Nici nu te 
mai miră că in această de
zordine apare, învăluit în 
pulberea străzii (nemătu

rate), un camion tras de doi 
trăpași.

— Tirrr ! — face vizitiul, 
gpl pină la brîu. Apoi stri
gă tare un amic de-al 
lui și ii zise ceva, garni
sind bine fraza cu un șir 
lung de cuvinte atît de bo
lovănoase incit, să fi putut, 
chiar stîlpii de telegraf 
și-ar fi astupat urechile.

Am pătruns printre me
sele pe care se vînd legu
me. Marfă multă, dar și 
multă dezordine, lipsă de 
curățenie. S-ar putea zice 
că platoul de,beton e par
dosit cu legume stricate, 
cu coceni de mere si cu ce 
nu-ți mai trece prin minte. 
Piața din Obor ' se asea
mănă ca picăturile de apă 
cu cele din Arad. Pitești. 
Iași, Galați și Rm. Vilcea. 
In piața acestui ultim oraș 
am întrebat un vinzător ve
nit la oraș de la cooperati
va agricolă din vecinătate :

— De ce nu vă faceți cu
rățenie în jurul propriei 
dv. tonete 7 E obligația dv. 
elementară.

— Da’ păi ce — răspunse 
el. Așa-i la piață 1

Din aceeași piață, un băr
bat se întorcea acasă cu 
sacoșa plină. L-am urmărit 
discret. Tocmai terminase 
de mincat un măr și fără 
să clipească, fără nici o 
jenă — deși coșul de gunoi 
era la doi pași — aruncă 
restul în mijlocul drumului. 
Apoi rupse frunzele mai 
ofilite de la citeva verze și 
le aruncă tot acolo. Alții a- 
runcă frunzele de la ri
dichi. de la conopidă, cior
chinii de la struguri, hlr-

pentru unii
PIAȚĂ"

Pentru 
oaspeții 

frumoaselor 
meleaguri 

vîlcene
Venind în întîmpinarea tot 

mai numeroșilor turiști din tară 
și de. peste hotare care popo
sesc pe frumoasele meleaguri 
ale județului Vilcea. cooperația 
de consum a construit și dat in 
felosință un nou hotel la Dră- 
gășani — „Rusidava". El dispu
ne de camere confortabile, mo
dern mobilate, de un restaurant 
în care se servesc preparate cu
linare specifice bucătăriei loca
le, o cramă, o terasă acoperită 
și o cofetărie.

Un nou edificiu turistic con
struit tot în județul Vilcea de 
către cooperația de consum este 
motelul „Lotrișor", amplasat 
într-un peisaj încintător, pe Va
lea Oltului, la circa 5 kilometri 
de stațiunea Căciulata. pe șo
seaua spre Sibiu. Motelul dis
pune de camere cu două paturi 
șl încălzire centrală și de un 
restaurant. Condiții bune de 
popas în tot timpul anului oferă 
și motelul „Topologul". tot al 
cooperației de consum, situat la 
16 km de Rm. Vilcea, în lunca 
riului cu același nume.

Se împlinește în această toamnă o 
jumătate de veac de la puternicele 
mișcări greviste ale muncitorilor fo
restieri români, maghiari, germani 
și de alte naționalități de pe Valea 
Mureșului. Incadrîndu-se alături de 
grevele muncitorilor de la societățile 
petroliere „Concordia" si „Vega" din 
Ploiești, de la Reșița și Buhuși. de 
la „Industria linii" din Timișoara. în 
șirul bătăliilor de clasă desfășurate 
la puțină vreme după ilegalizarea 
partidului comunist, aceste ample 
mișcări revendicative au ilustrat con
vingător că măsurile represive im
puse de cercurile guvernante bur- 
ghezo-mosieresti împotriva comuniș
tilor nu și-au atins țelurile. în pofida 
prigoanei crunte dezlănțuite împotri
va sa. Partidul Comunist Român nu 
a putut fi infrint ; dimpotrivă, or
ganizațiile sale 
și-au dezvoltat 
continuu legătu
rile cu masele, 
s-au afirmgt ca 
forte dinamiza
toare ale luptei 
revoluționare a 
oamenilor muncii 
împotriva ex
ploatării și asu
pririi burghezo- 
moșierești.

Lupta comună a muncitorilor ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități de la întreprinderile 
forestiere din Valea Mureșului avea 
vechi și bogate tradiții. Izvorîtă din 
conviețuirea atît de îndelungată, din 
aceleași aspirații de dreptate si li
bertate. cimentată în cursul a nume
roase acțiuni revendicative comurte 
in perioada ■ imperiului habsburgic. 
această unitate de luptă s-a întărit în 
anii puternicului avînt revoluționar 
ce a urmat primului război mondial. 
La Congresul din mai 1921. prin cei 
trei delegați ai lor, socialiștii din 
Valea Mureșului — al căror număr 
atingea atunci cifra de 12 700 — s-au 
aflat printre făuritorii Partidului Co
munist Român. în perioada urmă
toare, prin acțiuni hotărîte desfășu
rate sub conducerea comuniștilor, 
muncitorii au reușit să impună în
cheierea unui contract colectiv vala
bil pentru toate întreprinderile de pe 
Valea Mureșului.

începute în primăvara anului 1925. 
acțiunile revendicative din întreprin
derile de pe Valea Mureșului s-au 
prelungit, sub variate forme, luni în 
șir. un moment marcant constituin- 
du-1 greva din septembrie a munci
torilor tîmplari din Tg. Mureș. Era 
riposta fermă a muncitorimii la în
cercările repetate ale patronilor de 
a le răpi drepturile cucerite în anii 
avîntului revoluționar, la denunțarea 
unilaterală, in ianuarie 1925. de că
tre patronii fabricilor de cherestea a 
contractului colectiv spre a-1 înlocui 
nrintr-un regulament de lucru, prin 
care să poată impune după bunul 
lor plac condițiile de muncă și sa
lariile.

50 de ani de la grevele 

muncitorilor forestieri 

din Valea Mureșului

Sprijinită printr-o largă mișcare 
de solidaritate din principalele cen
tre industriale ale tării, lupta mun
citorimii forestiere din Valea Mure
șului n-a putut fi înfrîntă decit după 
nouă săptămîni prin arestări masi
ve si evacuări forțate. Referin- 
du-se la învățămintele grevei, ziarul 
„Lemnarul" sublinia : „Muncitorii 
din Valea Mureșului nu numai că 
au dus una din cele mai frumoase 
lupte ale mișcării muncitorești din 
România, dar. prin disciplina lor în 
luptă, ei au săvirșit minuni, au în
vățat, au dobindit experiență și au 
dat pildă tuturor muncitorilor".

Prin trăsăturile ei caracteristice — 
combativitate revoluționară, unitate 
de acțiune a muncitorilor, fără deo
sebire de naționalitate și de aparte
nență politică — greva muncitorilor 

forestieri din Va
lea Mureșului a 
inscris un mo
ment de seamă 
în istoria luptei 
înfrățite a oame
nilor muncii pen
tru interesele lor 
vitale, împotri
va exploatării 
capitaliste.

La cinci decenii 
de Ia puternicele 

mișcări greviste ale forestierilor din 
Valea Mureșului, idealurile pentru 
care s-au ridicat atunci la luptă oa
menii muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități și-au 
găsit împlinire în condițiile socialis
mului. Eliberați de exploatare, stă- 
pîni pe roadele muncii, ca și pe pro
priile destine, oamenii muncii îsl 
făuresc viata nouă, obțin succese de 
seamă în dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei. în ridicarea nivelu
lui de trai. Toate regiunile tării cu
nosc o puternică înflorire social-e- 
conomică și culturală, un grad tot 
mai înalt de civilizație. Prin re
zolvarea marxist-leninistă a pro
blemei naționale — strălucit succes 
al politicii Partidului Comunist 
Român — s-au asigurat depli
na egalitate în drepturi a tutu
ror fiilor patriei fără deosebire de 
naționalitate, posibilități egale de 
participare activă la viata econo- 
mico-socială, la conducerea diferite
lor sectoare de activitate. Unitatea 
moral-politică a întregului popor, 
unul din principalele izvoare ale for
ței și trăinicie! orînduirii noastre. își 
află cea mai grăitoare expresie In 
elanul patriotic cu care oamenii 
muncii români și de alte naționali
tăți își consacră toate forțele înfăp
tuirii hotărîrilor istorice ale Congre
sului al XI-lea. traducerii in viată a 
Programului P.C.R. de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism.

Ladislau FODOR

Concurs de afișe pe tema t

„Avantajele
După cum s-a mai 

anunțat. Uniunea ar
tiștilor plastici și Casa 
de Economii și Con
semnațiuni organi
zează cu prilejul 
„Săptăminii economi
ei" cea de-a noua edi
ție a concursului de 
afișe cu tema „Avan
tajele economisirii la 
C.E.C.". Se vor acor
da următoarele pre
mii : un premiu de 
6 000 de lei ; un pre
miu de 5 000 de lei ; 
un premiu de 4 000 
de lei și două men
țiuni de 2 000 de lei 
fiecare. Afișele pre
miate devin proprie
tatea Casei de Eco
nomii și Consemna- 
țiuni, care le va folosi 
fără plata altor sume. 
Selecționarea afișelor 
se va face de către un 
juriu alcătuit din re
prezentanți ai Uniunii 
artiștilor plastici și ai 
Casei de Economii și 
Consemnațiuni.

Partlcipanții la con
curs pot aborda în lu
crările lor teme cum 
sint : economisirea la

economisirii
C.E.C. — act de utili
tate personală și ge
nerală ; avantajele de 
care beneficiază de
punătorii la C.E.C. ; 
economisirea la C.E.C. 
în vederea construirii 
sau cumpărării de 
locuințe proprietate 
personală ; instru
mentele de economi
sire puse la dispoziția 
populației de Casa de 
Economii și Consem- 
națiuni ; „Săptămina 
economiei" (25—31 oc
tombrie).

Afișele prezentate 
la concurs vor avea 
formatul de 70 x 100 
cm, vor fi numai ca- 
șerate și vor fi astfel 
executate îneît să per
mită tipărirea in ma
ximum 6 culori. Se 
poate prezenta un nu
măr nelimitat de afi
șe. Nu se admit afișe 
care au fost tipărite 
sau prezentate la con
cursuri anterioare.

Afișele vor fi expe
diate pină la data de 
15 octombrie 1975, in
clusiv, pe adresa : 
Casa de Economii și

la C E. C.“
Consemnațiuni, Bucu
rești, Calea Victoriei 
nr. 13. Ele se vor pre
da însoțite de un plic 
inchis care va conți
ne : un moto (același 
de pe spatele afișu
lui). numele, prenu
mele și adresa auto
rului. Pe plic se va 
scrie numai motoul. 
Afișele care nu vor 
îndeplini toate condi
țiile din regulament 
nu se vor lua in con
siderație.

Cu prilejul „Săptă- 
mînii economiei", Casa 
de Economii și Con
semnațiuni va orga
niza o expoziție în 
care vor fi prezentate 
afișele selecționate de 
juriul concursului.

Informații supli
mentare privind con
cursul de afișe anun
țat pot fi solicitate la 
Centrala Casei de E- 
conomli și Consemna
țiuni, la sucursalele 
județene C.E.C. și la 
cabinetele centru re
lațiile cu populația ale 
acestora.

tiile de prisos. „Așa e la 
piață". Cum s-ar zice, cînd 
spui piață te și gîndești la 
un perimetru al nimănui, 
unde fiecare poate să zică 
și să facă ce vrea. Iată 
mentalitatea care stă la 
baza dezordinii, lipsei de 
civilizație din unele piețe. 
Aceasta în ciuda instrucțiu
nilor foarte clare care stipu
lează regulile necesare în
tr-o incintă unde se co
mercializează alimente. Nu
mai că instrucțiunile des
pre care vorbim nu prea 
sint cunoscute, ele au dis
părut din bagajul de cunoș
tințe ale intendenților și 
administratorilor de piețe, 
ba chiar și de la locul 
unde cîndva fuseseră afi
șate.

O dovadă de netăgăduit 
ne-o oferă mobilierul pe 
care sint așezate alimen
tele din piețele orașelor a- 
mintite (și nu numai de a- 
colo). E nevopsit de ani de 
zile, rupt și legat cu sir- 
me. murdar.

Oborul din București, ca 
și cele din alte orașe au 
devenit și locuri bune pen
tru „învîrteală" unor indi
vizi bruneți foarte, care își 
strigă in gura mare marfa 
lor „rară" :

— Ia boabe, ia boabe de 
muștar, levănțica ! Iar alții 
parcă le răspund :

— Luați-vă de molii (!!) 
Naftalina, naftalina !

Sigur, toate aspectele 
descrise mai sus au luat 
naștere în primul rînd da
torită lipsurilor organiza

torice din piețe. Nicăieri 
n-am văzut în aceste uni
tăți furgonete la îndemînă 
și, firește, au apărut în 
preajmă camioanele cu doi 
cai putere ; nicăieri nu se 
găsesc aceste nimicuri im
portante ca : naftalină, pla
se și faimoasele boabe de 
muștar — de aceea a apă
rut fauna de indivizi care 
se foiesc prin piață cit 
e ziua de mare. încasatorii 
din piețe percep, cu prio
ritate sau exclusiv, chi
rie pentru locul ocupat de 
vinzător pe platou, dar nu 
taxează și lipsa de simț ci
vic, nu-i văd deloc pe cei 
ce fac dezordine într-o in
cintă în care prin excelentă 
trebuie să domnească ordi
nea și curățenia.

Desigur, stă în puterile 
factorilor de răspundere să 
ridice și piețele, toate a- 
cele perimetre care stau 
încă la periferia comerțului, 
la nivelul unităților bine 
organizate și întreținute. 
Piețele Amzei, Dorobanți. 
Unirii din București, re
cent renovate, demonstrează 
clar că se poate. E nevoie 
insă ca administratorii, in
specția comercială, organe
le de ordine și inspecția 
sanitară să-și însușească 
bine măsurile și deciziile 
consiliilor populare pe care 
sînt datori să le aplice cu 
strictețe, să facă, laolaltă, 
din toate piețele, unități 
comerciale moderne, pe 
care să le frecventezi cu 
plăcere.

Gh. GRAURE

(Urmare din pag. I)
seama cînd într-o primă
vară, ca într-o dimineață, 
orașul s-a trezit cu prive
liștea florilor de măr. în 
numai 3—4 ani răsărise aici 
o plantație intensivă la ni
velul celor mai bune din 
țară și de peste hotare, 
concomitent primind con
tur distinct și primele cer
cetări legate de ameliora
rea solului, sistemele de 
cultură, soi, port-altoi și 
tehnologie. Dar să-l ascul
tăm mai departe pe cel 
care se lansase, după păre
rea unora, într-o aventură.

— într-o zi vine cineva 
de la direcție și-mi spune : 
„Ce-i cu merii ăștia, că 
parcă se reîntorc în pămint. 
Nu mai cresc ?“ Ce să-l fi 
răspuns ? Avea omul drep
tate. Nu ne-am descurajat. 
Era, nimic de zis. tare greu, 
dar trebuia să îndrăznim 
mai departe. Fapt este că 
aproape tot ceea ce știam 
despre sistemele de ame
liorare a solului, despre 
rezistenta port-altoilor (nu
mai pentru aceștia s-au rea
lizat 40 de combinații), des
pre tehnologie a trebuit să 
fie reconsiderat. La un mo
ment dat putrezeau pomii 
în nămînt. Aveam de furcă 
și cu umiditatea — aici deo
sebit de mare, anual între 
980 mm si 1 200 mm în me
die pe mp. îngrășarea ge

nerală a solului, cum o 
știam dintotdeauna. s-a do
vedit aici ineficientă. A fost 
nevoie de o îngrășare masi
vă in groapă la fiecare 
pom. De asemenea, calita
tea și compoziția solului se 
schimbă din 10 în 10 me
tri.

Rezultatele devenite încu
rajatoare au determinat or
ganele de partid și de stat

și în acest an pe cele 108 
hectare aflate pe rod de 15 
tone, iar pe unele parcele 
cu soiuri de mare producti
vitate și valoare, media a 
fost de 30—40 tone la hec
tar. în condițiile nefavora
bile ale acestui an. cînd 
producțiile din zonă sînt 
foarte mici. Prin realizarea 
unui venit care în ur
mătorii ani va depăși 4—5

Merele de aur
județene să solicite Acade
miei de științe agricole și 
silvice transformarea in 
stațiune de cercetare pomi
colă a acestei livezi-labora- 
tor, care să servească dez
voltării în condiții noi a 
pomiculturii din Maramu
reș. Astfel, perimetrul li
vezii și-a adăugat alte 200 
de hectare din același te
ren. despre care țăranii 
spuneau cîndva că nu-1 pot 
folosi nici pentru chirpici.

Cînd întreaga livadă de 
300 de hectare va intra pe 
rod, se va obține aici in 
fiecare an o producție de 
circa 5 000 tone mere. Pro
ducția medie la hectar este

milioane lei pe an. unitatea 
acoperă integral nu numai 
cheltuielile de producție, ci 
și pe cele de cercetare, ră- 
minîndu-i și un beneficiu. 
De asemenea, pe această 
cale se amortizează în doi, 
trei ani cheltuielile făcute 
pentru înființarea de noi 
plantații și întreținerea lor 
pină la intrarea pe rod.

Un pensionar din Bucu
rești, fost consilier în mi
nister, a trimis nu demult 
o scrisoare pe adresa sta
țiunii, mărturisind că a- 
tunci, cu ani în urmă, a 
greșit neînchipuindu-și că 
tinărul inginer va avea ati- 
ta îndrăzneală și stăruință.

Evident, directorul stațiu
nii, dr. ing. Lazăr Andrei, a 
înțeles atunci și rezervele 
din vorbele celor care nu 
l-au încurajat la început. 
Le-a înțeles, dar le-a și de
pășit. Au biruit perseve
rența lui, dorința fermă de 
a nu dezminți încrederea 
ce i s-a acordat.

Si tot aici, pe Dealul 
Dura, plantațiile de castan 
comestibil au fost ajutate 
să rodească la numai 6—< 
ani după plantare, in loc 
de 12—15 ani.

Cind ieși din Baia Mare, 
in drum spre Seini, deoda
tă, fîșia de asfalt te duce 
acum în mijlocul unei li
vezi. E... fostul Deal Dura. 
Fost loc sterp, loc inu
til si neatins de mina 
omului. Să iei un deal 
pustiu ca un deșert și 
să faci din el una din cele 
mai frumoase livezi e o 
performantă. Adevărată și 
durabilă, pentru care se cu
vin autorilor toate laudele. 
Dar. mai mult decit o per
formantă, este în același 
timp o experiență care se 
cere bine descifrată, cunos
cută și înțeleasă. La care 
specialiștii ar putea și ar 
trebui să facă un veritabil 
pelerinaj. Fiindcă locuri 
pentru asemenea realizări, 
terenuri care așteaptă să 
fie puse în valoare în ase
menea mod sint încă mul
te in (ară.
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DRUMUL PORUMBULUI
din lanuri in pătule și la bazele

de recepție trebuie scurtat
BACĂU

șiO dată cu începerea lucrărilor 
in zona colinară a județului Bacău, 
viteza zilnică la recoltatul porum
bului a ajuns la 3 000 ha. Există con
diții, se apreciază la direcția agri
colă, ca această lucrare să se încheie 
cu 5 zile mai devreme decît se sta
bilise initial. De altfel, pînă la 3 oc
tombrie, porumbul a fost strîns de 
pe 66 la sută din suprafața cultiva
tă. în multe unități agricole mari 
producătoare de porumb au fost re
coltate peste 75 la sută din supra
fețele cultivate. Se evidențiază coo
perativele agricole din Urechești, 
Stănișești, Cociu. Slobozia, Răcăciuni, 
Glăvănești ș.a. Comandamentele co
munale din localitățile amintite au 
mobilizat pe toți locuitorii la recol
tare, au urmărit constituirea unor 
echipe stabile. Așa se explică de 
ce la cooperativa agricolă din Ră
căciuni, bunăoară, ritmul de recol
tare a crescut cu peste 60 la sută, 
iar transportul știuletilor și elibera
tul terenului se fac in același ritm 
cu recoltatul. La fiecare echipă a 
fost constituită cite o formație de 
încărcători, astfel incit mijloacele 
de transport sint bine folosite. Sco- 
tind in evidentă aceste realizări 
bune, trebuie arătat că nu peste tot 
au fost luate măsuri corespunzătoa
re pentru mobilizarea la muncă a 
locuitorilor de la sate, pentru apli
carea întocmai a formelor de orga
nizare a muncii indicate. Așa se face 
că la Săucești. Pănceștl. Sascut, Fi- 
llpești, in cele 15 zile de la începerea 
lucrărilor, s-au recoltat, in medie, 
doar cite 7 ha cultivate cu porumb.

Livrările la baze trebuie să decurgă 
In același ritm cu recoltatul. Or, 
cantitățile transportate reprezintă 
doar o treime din cele recoltate. Aici, 
asigurarea mijloacelor de transport 
nu constituie o problemă, dovadă și 
faptul că peste 95 la sută din canti
tatea de porumb recoltat este trans
portată și depozitată în pătulele 
cooperativelor agricole. De ce livră
rile întîrzie ? Conducătorii de u- 
nități explică situația prin fap
tul că s-a început recoltatul cu so
iurile timpurii care, chipurile, nu 
ar corespunde unor indici 
litate. Realitatea este alta, 
în unele cooperative nu s-a 
zat munca pe echipe, fiecare
ză doar „porția" lui. De asemenea, 
porumbul recoltat 
tat de fiecare cu ce 
la căruțe pînă la 
In asemenea situații, 
văzut la cooperativa 
Răcăteni, un camion
tă o dată mai mult de 200—300 
kg și adesea trebuie să se aștepte 
cîte o oră. două pînă îi vine rîndul 
la cintar la descărcat. In unitățile 
agricole porumbul este depozitat co
respunzător In pătule, de unde, bine
înțeles. peste o săptămînă-două va 
fi scos din nou. Se irosesc astfel 
timp, forță de muncă și mecanică, 
iar recoltatul se limitează la nivelul 
capacității de transport. Lucrurile se 
petrec întocmai și la Horgești și 
Buihoci. Iată de ce este de datoria 
comandamentului județean, a coman
damentelor comunale și consiliilor de 
conducere să intervină cu fermitate 
pentru înlăturarea unor asemenea 
deficiente.

BUZĂU

de ca- 
întrucît 
organi- 
lucrea-

este transpor- 
poate — de 

autocamioane, 
așa cum am 

agricolă din 
nu transpor

Iosif POP

In majoritatea cooperativelor agri
cole din județul Buzău recoltarea, 
transportul și livrarea produselor 
toamnei sînt organizate în flux con
tinuu. Acolo unde aceste operațiuni 
s-au executat concomitent pe aceeași 
tarla, in 
nimic din 
perativei 
fluxul continuu l-au asigurat forma
țiile de cooperatori și mecanizatori, 
dotate cu tot setul de utilaje și mij
loace de transport necesare. Mai în- 
tîi au intrat în lanuri mecanizatorii 
cu combinele „Gloria", dotate cu 
echipament de recoltat știuleți. In 
urma lor, camioanele și remorcile 
transportă porumbul la baza de re
cepție. ceea ce a permis ca livrările 
la fondul de stat să fie încheiate. O 
altă formație de combine. CSU taie 
și toacă cocenii și „absorb" frunzele 
de pe jos, lăsînd terenul curat. în 
pămîntul uscat, arăturile se fac ane
voios, dar se fac. O situație contras
tantă intîlnim la cooperativa din Ra- 
covițeni, imitate vecină cu cea dip 
Greabănu. Aici, transportul produse
lor și eliberarea terenului de coceni 
au întîrziat zile în șir, iar arăturile 
nu s-au putut face în condiții bune. 
Acum cîmpul este plin de bulgări 
tari ca piatra. Asemenea imagini în
tre unități cu condiții asemănătoare 
se întîlnesc și în cadrul consiliilor 
intercooperatiste Pogoanele, Mihăi- 
lești ș.a., ceea ce arată însemnătatea 
unei munci permanente pentru or
ganizarea recoltării și transportului 
produselor în flux continuu, proble
mă care trebuie să ocupe toate co
mandamentele comunale.

In actuala fază a campaniei agri
cole o problemă la ordinea zilei este 
redistribuirea operativă a utilajelor

aceeași zi, nu s-a risipit 
recoltă. Pe tarlalele coo- 

din Greabănu, de pildă,

ți mijloacelor de transport tntre 
unități pentru a fi folosite cu maxi
mum de randament acolo unde este 
cea mai mare nevoie. Intrucît aproa
pe 40 de cooperative agricole au în
cheiat culesul porumbului, iar în 
alte unități această lucrare se apro
pie de sfîrșit, comandamentul jude
țean a indicat organizarea întraju
torării între unități învecinate din 
raza aceluiași consiliu intercoopera
tist. în funcție de necesități, camioa
nele și mijloacele de transport din 
unitățile 
Puiești, 
lucrează 
Rușețu. 
cînd nu
loacele proprii, în special la trans
portul produselor. Din cauza neres- 
pectării graficelor de livrări la ba
zele de recepție, punctele de descăr
care sint suprasolicitate spre amiază, 
iar dimineața și seara arareori se 
mai vede cîte un camion sau atelaj, 
în plus, nu s-a asigurat mecanizarea 
descărcării știuletilor. La baza 
Rm. Sărat întreaga cantitate de 
leți se descarcă numai manual, 
noile pătule aflate în curs de 
strucție nu sint prevăzute cu mijloa
ce de mecanizare.

Necorelări păgubitoare se constată 
și in ceea ce privește transportul și 
preluarea sfeclei de zahăr provenite 
din județul Brăila. Graficele de re
coltare nu au fost reactualizate în 
strictă concordanță cu 
de fabricație reale ale 
zahăr, din care cauză 
sute de tone de sfeclă.

Problemele amintite, 
cadrul comandamentului județean, 
trebuie soluționate prompt pentru a 
se asigura buna desfășurare a lucră
rilor de sezon în toate unitățile a- 
g ricul turii.

consiliului intercooperatist 
care au încheiat recoltatul, 
acum în cadrul consiliului 
Se semnalează însă cazuri 
sint bine folosite nici mij-

siloz 
știu- 
Nici 
con-

posibilitățile 
fabricilor de 
s-au adunat

dezbătute tn

C. BORDEIANU

Pe adresa întreprinderii
a sosit din străinătate 
o scrisoare de mulțumire£

„Partenerul extern a fost exigent? Produsele

livrate î-au întrecut exigențele"

O secvență de muncă frecventă pe ogoarele unitâților agricole: recoltarea mecanizată a porumbului. Instanta
neu din lanurile I.A.S. Lipova, județul Arad Foto : S. Cristian

IALOMIȚA
De la bun început trebuie precizat 

că numeroase cooperative agricole 
din județul Ialomița — Brîncoveni, 
Dor Mărunt, Perieți, Muntenii-Bu- 
zău. Sărățeni ș.a. — și-au îndeplinit 
în întregime obligațiile contractuale 
și acum livrează suplimentar impor
tante cantități de porumb. „Ritmul 
livrărilor este deosebit de mare în 
această perioadă și, de aceea, am or
ganizat munca în așa fel incit să 
putem primi noua recoltă atit ziua, 
cit și noaptea — spunea tov. Radu 
Stoenescu. șeful unei baze de recep
ție din județ. Zilnic, unitățile agricole 
transportă peste 150 tone porumb 
boabe și 200 tone porumb știuleți. 
Pentru reducerea distantelor de 
transport am organizat și două baze 
de recepție volante". Cu toate că la 
indicația comandamentului județean 
au fost reactualizate graficele de li
vrări, s-a creat un decalaj între 
cantitățile recoltate și cele livrate 
la fondul de stat. Astfel, la 3 octom
brie, în județul Ialomița porumbul 
se recoltase pe 64 la sută din supra
fața cultivată ; zilele trecute însă, 
mai erau 17 cooperative agricole 
— Ulmu, Făurei. Roseți, Vărăști, Di- 
chiseni. M. Kogălniceanu — care nu 
livraseră nimic. Față de programul 
stabilit de comandamentul 
se înregistrează o restanță _  _
rea porumbului la baze de circa 
20 000 tone. Cauzele ?

județean 
in livra-

La cooperativa agricolă din Vă- 
răști s-au recoltat 350 ha cu_porumb, 
din cele 445 ha cultivate, 
crarea se apropie de sfîrșit. 
acestea, nu s-a livrat' la 
proape nimic. „Nu avem 
te mijloace de transport 
de recepție este la distanță ma
re, 
președintele 
De aceea, am 
cinta unității, 
zăm pentru a ...
be, zilnic 40 tone de porumb". Dar 
nu există nici o garanție că graficul 
va putea fi respectat din moment ce 
porumbul nu a inceput să fie batozat. 
La cooperativa agricolă „Unirea" din 
Ciocănești nici nu s-a întocmit cel 
puțin un grafic pentru transportul 
producției. Aici, peste 3 000 tone de 
porumb știuleți se află in curtea 
unității, sub cerul liber. Trebuie in- 
teles că recoltatul porumbului se ter
mină numai atunci cînd producția 
este pusă la adăpost în pătule. Mo
tivul pe care 11 invoca inginerul șef 
al cooperativei agricole pentru a jus
tifica întîrzierea il reprezintă tot lip
sa mijloacelor de transport și dorin
ța de a se livra mai mult porumb 
boabe. Netemeinicia unor astfel de 
argumente este dovedită insă de fap
tul că cele doua batoze ale unității 
nici nu fuseseră puse în funcțiune. 
Trebuie luate măsuri pentru ca gra
ficele de livrare a porumbului la ba
zele de recepție să fie respectate în
tocmai.

Deci lu- 
Cu toate 
bază a- 
suficien- 
și baza

Pentru respectarea
ne-a spus tov. Nicolae Nan, 

cooperativei agricole, 
adus porumbul în in
unde vrem să-l bato- 
transporta numai boa-

termenelor
decisivă este livrarea

(Urmare din pag. I)

!n
Cum pot, de pildă, 

Combinatul pe- 
Borzești să se

Ion TEODOR

Cu puțin timp tn urmă, pe adresa 
întreprinderii de radiatoare și ca
bluri din Brașov a sosit o scrisoare 
prin care o firmă din străinătate 
adresa mulțumiri colectivului uni
tății pentru modul exemplar în 
care a onorat contractul încheiat in 
trimestrul II a.c. Desigur, s-ar pu
tea spune că un astfel de fapt nu 
este ieșit din comun, că asemenea 
mesaje elogioase au primit și pri
mesc și alte numeroase colective din 
diferite întreprinderi românești. Și to
tuși, dacă insistăm asupra acestui 
exemplu o facem cu convingerea că 
el exprimă sugestiv înalta 
re cu care cadrele de 
re, întregul colectiv al 
derii abordează problemele 
activitatea de export, incepind de ia 
prospectarea pieței externe și pînă 
Ia livrarea produselor contractate. 
Dar să dăm cuvint faptelor.

...Cînd s-au intilnit cu delegații 
întreprinderii de radiatoare și ca
bluri din Brașov. în vederea perfec
tării unui contract de achiziționare a 
une: importante cantități de conduc
tor. entru liniile de înaltă tensiune, 
— i jprezentanții unei mari firme 
internaționale au solicitat pe loc 
un răspuns ferm la trei între
bări : Dacă socotește că poate ga
ranta calitatea cerută de ei ? Dacă 
consideră că primul lot de conduc
tori poate fi livrat exact la o lună 
de la semnarea contractului, iar res
tul comenzii — în loturi lunare, for
mate din cîte 400 de tamburi ? Dacă 
se angajează să răspundă favorabil 
unor cerințe ulterioare privind con
dițiile de ambalare și transport, care 
vor fi formulate ?

Directorul întreprinderii, inginer 
Sergiu Șerbănescu. nu a ezitat 
spună : „Cererile sînt pe deplin 
ceptabile".

Acționind chibzuit, energic, 
deplină competență și sigur pe forțele 
sale, colectivul întreprinderii a reali
zat o adevărată performanță : în nu
mai două săptămini a reușit să adap
teze fabricația la cerințele acestei 
comenzi. Și, așa cum se stabilise, în 
ziua indicată în contract, primul lot 
format din 400 tamburi a fost pre
gătit pentru a fi recepționat de cli
entul străin : apoi, a fost încărcat în 
vagoane și livrat, sosind la destina
ție la termenul prevăzut.

Cu aceeași promptitudine a răs
puns, în continuare, colectivul între
prinderii de radiatoare și cabluri și 
cererilor, formulate de partener, cum

răspunde- 
conduce- 

întreprin- 
legate de

să 
ac-

cu

MINERII DIN DOBREȘTI
In Întrecere

ORADEA (Corespondentul ..Scîn
teii". Dumitru Gâtă). — Cu 10 ani 
in urmă, in depresiunea Apusenilor 
bihoreni. a fost înființată întreprin
derea minieră Dobrești. care avea să 
extragă bauxită pentru ..Alumina" 
Oradea. In această perioadă. între
prinderea minieră Dobrești a obținut 
mari realizări. Fată de 1965. produc
ția globală de bauxită a crescut în 
acest an cu peste 75 la sută. Minerii 
de aici raportează, cu prilejul sărbă
toririi întreprinderii lor. că au de
vansat cincinalul actual cu 4 luni și 
o săptămînă. Pe locuri altădată nelo
cuite s-au construit blocuri cu 120 de 
apartamente, două cămine de nefami- 
liști cu 220 locuri, grupuri sociale 
la sectoarele Cornet. Dobrești și Ră- 
caș, cantină, club șl alte anexe so- 
cial-culturale.

ar fi încărcarea tamburilor numai 
într-un anumit gen de vagoane, ca
pabile să preia un număr mai mare 
de tamburi ș.a. Efectul final ? Ciști- 
garea încrederii depline a clientului 
străin în capacitatea colectivului în-

treprinderii'brașovene, așezarea rela
țiilor comerciale între cei doi parte
neri pe o bază solidă, reciproc 
avantajoasă.

Este, desigur, numai un episod 
edificator din activitatea acestei în
treprinderi care, în 8 luni din acest 
an, a depășit prevederile de plan la 
export prin livrarea unui volum de 
mărfuri în valoare de 8,5 milioane 
Iei valută. De altfel, în acesțe zile, 
colectivul întreprinderii de radiatoare 
și cabluri înregistrează un avans la 
livrările din acest an la export de 
circa 3 luni. Avansul îi va permite 
ca, în timpul rămas pînă la finele 
anului, să obțină un nou spor de 
producție pentru export, pentru care 
există comenzi ferme. De aceea, 
colectivul unității brașovene acțio
nează cu hotărire atit pentru ono
rarea contractelor încheiate pe plan 
intern, cit și a celor perfectate cu 
clientii de peste hotare.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii1
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DE LA GALAȚI, ÎN 34
Este binecunoscută faima de 

care se bucură produsele reali
zate de Combinatul siderurgic 
de la Galați nu numai în țară, 
dar și peste hotare. Laminatele 
plate realizate aici sînt expor
tate în 34 de țări din Europa, 
Asia, America și Africa.

— Cartea5de vizită a produse
lor noastre o constituie calitatea 
— ne spunea inginerul Tiberiu 
Mănăilă, șeful serviciului export 
al C. S. Galați. Menținerea unei 
calități constant ridicate — ce
rință realizată prin eforturile 
continue întreprinse de toate co
lectivele combinatului — con
tribuie la satisfacerea promptă 
a cerințelor beneficiarilor, im-

plicit la realizarea și depășirea 
sarcinilor de export ce revin 
combinatului. Trebuie să subli
niez că în acest an, de exemplu, 
combinatul nostru și-a realizat 
și depășit obligațiile ce-i reve
neau la export, atit pe total, cit 
și pe fiecare produs în parte. S-a 
creat, am putea spune, chiar o 
frumoasă tradiție în această pri
vință. Succesele de 
se datoresc înaltului 
pundere dovedit de 
tivele combinatului, 
cele situate în faza 
a producției, pipă la cele ce ve
ghează la controlul atent al pro
duselor pregătite pentru export.

.Incercind să evidențiem cîteva 
dintre aceste colective, ne-au

care vorbim 
simt de răs- 
toate colec- 
începind cu 
de pregătire

ȚĂRI
fost recomandate cele ale lami- 
noarelor de benzi la rece, de ta
blă groasă și — îndeosebi în ul
timul timp — cel al laminorului 
de benzi la cald. Nu trebuie ui
tați nici lucrătorii Uzinei de ex
ploatare a transporturilor uzina
le și, evident, nici cei din ,,zona 
fierbinte" în care ia naștere meta
lul — furnaliștii și oțelarii. în 
finalul acestor rînduri, trebuie 
să amintim că, datorită ritmicei 
depășiri a sarcinilor la export, 
prevederile ce reveneau combi
natului siderurgic gălătean la 
acest indicator pentru actualul 
cincinal au fost deja îndeplinite. 
(Dan Plăeșu, corespondentul 
„Scînteii")

1 CONTRACTELE ECONOMICE
operativ încheiate, riguros

în cadrul pregătirilor pentru producția anului viitor, multe uni
tăți economice au încheiat acțiunea de contractare a materiilor pri
me, materialelor și produselor. Totuși, din anumite motive, unele 
unități nu s-au încadrat în termenul fixat — 30 septembrie a.c. —’ 
pentru finalizarea contractelor economice de aprovizionare tehnico- 
materială și desfacere a producției. Cum se acționează în aceste zile 
pentru urgentarea încheierii tuturor contractelor ?

Redăm, mai întii. cîteva probleme 
pe își așteaptă neîntirziat solutiona
rea. pe care le-am notat în cursul 
anchetei noastre in două unități in
dustriale.

apară dereglări în desfășurarea 
producției.

ION MARINESCU, șeful serviciu
lui aprovizionare de la Centrala in
dustrială de utilaj tehnologic și ma
terial rulant :

GHEORGHE ZEGHERU, 
rul 
din

______ ____ _____  directo- 
întreprinderii de utilaj chimic 
Găești :

rea
Pentru anul viitor întreprinde- 
nu are nominalizată fabricația

în prezent nu am priftiit de la 
Centrala de utilaj și piese de schimb 
pentru industria chimică decît 85 la 
sută din cotele solicitate. La unele 
materiale — cum sint tabla mij
locie și groasă, aluminiul și aliajele 
de aluminiu, electrozii de sudură, 
magnezita granulată, grafitul, cără
mizile bazice — nivelurile alocate nu 
acoperă decit jumătate din necesi
tăți. Or, dacă nu se clarifică din 
vreme modul în care vor fi asigurate 
materialele respective, nu 
realiza și menține. încă 
ceputul anului viitor, un 
ținut de producție.

Intrucît în cazul celor

vom putea 
de la în- 
ritm sus-
două uni

asigurarea integrală a documen-Și
tației de execuție. Iată de ce con
sider pe deplin justificat faptul că 
cele două unități economice au „tras 
semnalul de alarmă" la adresa be
neficiarilor care nu și-au precizat 
toate necesitățile de utilaje și nu au 
trimis întreaga documentație de exe
cuție. Consecințele : pe de o parte u- 
nitățile producătoare de utilaje teh
nologice au recurs, parțial, la calcule 
estimative pentru fundamentarea 
necesităților la anumite materii pri
me și materiale ; pe de altă parte, 
specificațiile de materiale au fost 
trimise cu intirziere. Bunăoară, Cen
trala industrială de utilaj tehnologic

perfectate

d

pectarea termenelor de Intrare 
funcțiune. ~ 
tovarășii de la 
trochimic 
pregătească pentru începerea pro
ducției la instalațiile de sodă 
caustică electrolitică ți cauciuc 
poliizoprenic — așa cum prevede 
apropiatul termen planificat — 
cînd sute de tone de utilaje 
de bază continuă să sosească cu 
atîta intirziere pe șantier ? Și 
acum, trei dintre furnizorii impor
tanți — întreprinderile de utilaj 
chimic din Borzești și Găești ți 
„23 August" București — sînt res- 
tanțieri. întrebăm conducerile celor 
trei întreprinderi : de cîte ori, pînă 
acum, au luat din proprie inițiati
vă un contact direct cu beneficia- 

șl cu ce rezul- 
încheiat aceste 
întrebare este 

întreprinderile 
Ploiești ți

din

• Stadiul încheierii contractelor 
economice pe anul viitor este in- 
tirziat, deoarece la o serie de ma
terii prime și materiale — laminate 
feroase și neferoase, feroaliaje, că
rămizi bazice, electrozi de grafit, e- 
lectrozi de sudură, scule și abrazive, 
armături și fitinguri, materiale de 
construcții — nu ni s-au asigurat re
partiții.

• La o parte din utilajele tehno
logice pe care le vom executa pen
tru obiective de investiții ale indus
triei materialelor de construcții și 
refractare, beneficiarii nu ne-au tri
mis întreaga documentație de execu
ție. Din această cauză, unele calcule 
pentru stabilirea necesarului de me
tal nu sint corespunzător fundamen
tate.

• Cotele alocate de către mi
nister și repartițiile primite la unele 
materiale nu acoperă stocurile nor
mate necesare asigurării continuită
ții fabricației. Este bine ca această 
problemă să fie încă de pe acum re
zolvată, pentru ca anul viitor să nu

la nivelul capacității de producție. 
Cu alte cuvinte, nu știm integral ce 
utilaje și piese de schimb vom e- 
xeeuta.

• Chiar pentru producția de uti
laje nominalizată la ora actuală, nu 
am primit încă' întreaga documenta
ție de execuție și, din această cauză, 
nu cunoaștem cu precizie 
riale sînt necesare.

o Din elementele certe 
dispunem, rezultă că, fată 
an. în anul viitor — deși nu survin 
modificări esențiale în structura fa
bricației — totuși volumul produc
ției este mai mare și. totodată, spo
rește complexitatea utilajului tehno
logic și a pieselor de schimb. Calcu
lele elaborate pe baza normelor de 
consum și a planului de producție 
arată că ne vor fi necesare circa 
13 000 tone metal, cu aproape 2 000 
tone mai mult ca în 1975. Dar pînă

cs mate-

de care 
de acest

tăți mai sînt în suspensie anumite 
probleme care îngreunează perfec
tarea unor contracte de aprovizio
nare și desfacere, l-am rugat pe 
tovarășul VLADIMIR ȘIREANU, 
director adjunct în Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi 
lor Fixe, să comenteze 
ridicate și să aprecieze 
care trebuie să se acționeze pentru 
soluționarea neîntîrziată a tuturor 
problemelor.

„Unitățile din cadrul Centralei In
dustriale de utilaj tehnologic și ma
terial rulant și întreprinderea de u- 
tilaj chimic din Găești, după cum 
reiese și din denumirea lor, au 
într-o anumită măsură un profil de 
fabricație asemănător : produc uti
laje tehnologice. De aici, două ce
rințe esențiale pentru aceste unități: 
nominalizarea fabricației de utilaje

au 
de-
co

Fonduri- 
aspectele 

modul în

și material rulant și întreprinde
rea de utilaj chimic din Găești 
depășit cu 8—9 zile termenul de 
punere a specificațiilor.

O altă problemă este aceea a
telor de materii prime și materiale 
alocate, cele două unități solicitind 
suplimentarea acestora. Se știe însă 
că, în cadrul balanțelor materiale pe 
economie, ministerele de resort — 
adică Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerul Indus
triei Chimice — au primit cote pe 
care le-au repartizat pe 
întreprinderi. De aceea, 
să se aștepte soluționări 
parte, ci se impune ca, 
ministerele și centralele 
să analizeze în ce măsură cerințele 
unităților sint sau nu îndreptățite 
și, în funcție de aceasta, să efec
tueze corecțiile de rigoare. In aloca
rea resurselor materiale trebuie

centrale și 
nu trebuie 

din altă 
neintirziat, 
de resort

însă să se manifeste o mare exi
gentă. pornind de la necesitatea uti
lizării raționale a acestora, în 
strictă conformitate cu normele de 
consum aprobate.

Indicațiile conducerii partidului In 
această privință sînt clare: încadrarea 
tuturor unităților constructoare de 
mașini in consumurile planificate pe 
anul 1976 trebuie temeinic pregătilă, 
încă din acest an, prin măsuri e- 
energice de reproiectare și moderni
zare a produselor, de perfecționare 
a tehnologiilor de fabricație, elimi- 
nîndu-se cu desăvîrșire orice con
sum suplimentar de metal. Acțio
nind în acest mod, atit întreprinde
rea din Găești. cît și unele unități 
ale Centralei industriale de utilaj 
tehnologic și material rulant vor 
evita situația • din acest — an cînd 
consumurile normate de metal au 
fost depășite.

Este adevărat, că stadiul încheierii 
contractelor economice pentru anul 
viitor este, în ansamblu, mai avan
sat decît în perioadele precedente. 
Totuși, în cazurile la care ne-am 
referit și in altele similare, nu a 
fost respectat termenul stabilit prin 
Decretul Consiliului de Stat pentru 
finalizarea acțiunii de contractare. 
De aceea, este necesar ca, fără ter
giversări, prin contacte nemijlocite 
între furnizori și beneficiari, între 
forurile de resort ale acestora, să se 
analizeze la fața locului, cu spirit 
de răspundere, toate problemele 
nelămurite încă și să se adopte cu 
maximă operativitate cele mal 
potrivite soluții".

rul și montorul 
tate practice s-au 
întîlniri ? Aceeași 
valabilă și pentru 
de utilaj chimțc din 
„Progresul" din Brăila, datoare. îm
preună, față de mai multe șantiere, 
cu mii de tone de utilaje tehnolo
gice.

înlăturarea Imediată a acestor 
grave neajunsuri din activitatea 
unor furnizori și recuperarea res
tantelor acumulate necesită, în pri
mul rînd, aplicarea de măsuri ho
tă rite pentru creșterea spiritului 
de răspundere și întronarea unei 
ferme discipline în abordarea sar
cinilor pe întreaga filieră între- 
prindere-centrală-minister, pentru 
respectarea, in spiritul indicațiilor 
date de conducerea partidului, a 
obligațiilor clare ce decurg din 
calitatea de furnizor general. Un 
singur exemplu este suficient pen
tru a înțelege pe de-a întregul ac
tualitatea acestei cerințe. Chiar în 
pragul punerii în funcțiune a unei 
noi capacități de la Laminorul de 
tablă din Galați, furnizorul inițial
— întreprinderea „1 Mai“-Ploiești
— a fost schimbat prințr-o deci
zie luată de însăși conducerea 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini. Numai că noul 
producător, IUIMCR Bistrița, a 
fost surprins complet nepregătit 
pentru a prelua această sarcină su
plimentară ; mai mult, specialiștii 
de la „1 Mai" n-au întocmit, deși 
aveau suficient timp la dispoziție, 
nici măcar un singur proiect de e- 
execuție !

Conducerea Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini are 
datoria de a analiza serios aseme
nea cazuri și de a lua măsuri rigu
roase pentru prevenirea lor pe 
viitor. Cu aceeași intransigentă tre
buie combătute și unele neglijente 
în livrări, care se răsfring negativ 
în activitatea de pe șantiere. Este 
vorba atit de expedierea unor uti
laje incomplete sau în neconcor
dantă cu ordinea de montaj, obicei 
intilnit destul de frecvent la o se
rie de furnizori, printre care între
prinderile bucureștene de mașini 
grele și de pompe. întreprinde
rea constructoare de mașini din 
Reșița ș.a. Deși prima linie de ci
ment de la Chișcădaga are termen 
de intrare în funcțiune în luna no
iembrie a.c., echipamentele sosite
— de zeci de tone in greutate — 
n-au putut fi mult timp montate, 
deoarece lipseau... șuruburile de 
fundație. Un simplu accident ? 
Nicidecum, deoarece atit morile de 
făină, cit și cele de ciment sînt — 
din motive similare — în aceeași 
situație.

Desigur, intervenția fermă a mi
nisterului pentru curmarea tuturor 
acestor abateri de la disciplina con
tractuală este necesară. Dar nu și 
suficientă, atîta timp cit nu 
însoțită de măsuri energice, 
prinzătoare, inițiate chiar de 
treprinderile în cauză, inclusiv de 
întărirea conlucrării dintre furnizori, 
cît și a colaborării lor nemijlocite cu 
beneficiarii de investiții. Numai 
prin contactul direct, permanent și 
plin de solicitudine dintre acești 
factori, prin cunoașterea profundă 
a realităților de pe șantiere, se pot 
stabili programe precise de acțiu
ne în vederea recuperării 
nice a restanțelor, precum și 
ritățile în execuția utilajelor 
chipamentelor. Chiar dacă pe 
samblu unitățile constructoare de 
mașini au livrat în avans mii de 
tone de utilaje, aceste plusuri nu 
pot nicidecum acoperi rămînerile 
iu urmă la alte utilaje, de mult aș
teptate pe șantiere, conform pro
gramelor de montaj.

Pe numeroase șantiere se țin șe
dințe de comandament, se stabilesc 
grafice de livrare tocmai pentru a 
asigura o permanentă sincronizare 
între nevoile concrete ale șantiere
lor și posibilitățile furnizorilor de 
utilaje. Iată de ce. o dată întoc
mite asemenea grafice, ele trebuie 
respectate cu strictețe.

este
cu- 
in-

grab- 
prio- 
și e- 

an-

Corneliu CARLAN 
Constantin SOCI

In<j. Cristian ANTONESCU
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’2*' „HA ML E T“
de Pascal BENTOIU pe scena Operei Române

Stăruie în memorie un episod 
trăit la forja întreprinderii „23 Au
gust" din Capitală. Un defect și o 
neatenție la matrițare au drept re
zultat cîteva piese rebut. Piese aș
teptate ca „pîinea caldă" de bene
ficiari. Se iau măsuri urgente de 
remediere. Pentru a se evita ase
menea neajunsuri se întreprinde o 
analiză severă. Forjorul în cauză 
ia totul asupra lui și, în două, trei 
cuvinte promite că nu se va mai 
întimpla. Cîțiva s-au arătat atunci 
nemulțumiți de atitudinea forma
lă, au criticat autocritica de su
prafață, l-au făcut pe om nerecep
tiv la poziția combativă a opiniei 
publice vizînd înlăturarea neajun
surilor.

— Oamenii aceștia s-au pripit, 
n-au dreptate, 
mi-a spus mai 
apoi maistrul de 
la locul de mun
că. E drept, for
jorul cu pricina 
n-a „strălucit" în 
discursul autocri
tic. A recunoscut 
cinstit, pe scurt, 
vina și s-a apu
cat de muncă. Ca 
să mă înțelegeți ' 
mai bine, omul 
acesta face parte 
din rîndul acelo
ra care. în astfel 
de împrejurări, 
pune fapta Înaintea vorbelor. Iar 
faptele lui, acum, sînt o mărturie.

Este limpede că ne aflăm aici în 
fața unui exemplu de spirit auto
critic autentic. în care oamenii, 
de o mare probitate profesională 
și morală, se jenează să pună cu
vintele înaintea faptelor. Ei pri
vesc drept, sincer în ochii tovară
șilor lor, recunosc deschis, bărbă- 
tește în fața tuturor și în forul lor 
intim că_ lipsurile încriminate 
aparțin, 
energii, 
pic de 
depinde 
exemplar, 
nominalizate să nu fie înlăturate. 
Autocritica prin fapte este terme
nul care se încetățenește tot mai 
mult în fiecare loc de muncă, în 
întreprinderi industriale ori în 
agricultură, în birouri ori în adu
nările de partid, de sindicat ori 
tineret. Este demonstrația pe care 
o cer cu fermitate oamenii de la 
fiecare loc de muncă celor care 
se fac vinovați de o abatere sau 
alta. Pe această autocritică a fap-

telor, care conferă autenticitate 
criticii constructive pun un accent 
deosebit Programul partidului, 
Codul etic comunist, în efortul 
statornic pentru a ciștiga bătălia 
dintre vechi și nou, pentru a oferi 
cimp tot mai larg de acțiune cri
ticii și autocriticii — lege a dez
voltării sociale — in efortul sta
tornic de formare și educare a 
omului.

Climatul orînduirii noastre, în
deosebi după Congresul al IX-lea, 
se caracterizează prin amplul pro
ces de perfecționare pe care-1 
trăim cu toții. Prooes înnoitor 
care se reflectă tot mai mult în 
gindirea și acțiunea miilor și mi
lioanelor de comuniști — munci
tori, țărani cooperatori, lntelec-

sînt în „domeniul lor" de activitate, 
dar cad sub incidența spiritului 
lor civic, nu ne aflăm oare în fața 
unei atitudini responsabile de a în
țelege critica și autocritica ? Așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului „...critica și autocritica 
constituie una din metodele im
portante ale muncii de partid. Se 
spune că ea este o forță motrice a 
mersului nostru înainte. în orice 
caz este metoda de a analiza reali
tatea, de a descoperi lipsurile, de 
a asigura progresul. De aceea, tre
buie să acționăm pentru creșterea 
exigenței în analizarea activității 
noastre. Trebuie să facem aceasta 
chiar dacă avem rezultate bune — 
pentru că in acest caz și spiritul

CRITICA să fie curajoasă si dreaptă,
AUTOCRITICA să se exprime prin fapte

le 
Și îi vezi apoi desfășurînd 
străduindu-se, neavînd un 
liniște pînă ctnd ceea ce 

de ei să nu fie rezolvat 
pînă dnd deficientele

tuali, 
meni 
titurl 
— cu 
tică. Capabili de 
stare să folosească responsabil și 
curajos această forță motrice de 
dezvoltare și perfecționare a socie
tății, de dezvoltare a conștiinței 
socialiste. Cînd colective de mii și 
mii de oameni din unități indus
triale ori agricole își reevaluează 
rezultatele muncii, se declară ne
mulțumiți cu cît au făcut, își 
propun obiective îndrăznețe, mai 
ambițioase, pe care le îndeplinesc 
exemplar, nu ne aflăm oare în 
fața unei autentice atitudini critice 
și autocritice care vizează munca, 
rezultatele mai bune, puterea și 
curajul de a nu te mulțumi nici
odată cu cît ai făcut, de a nă- 
zui la mai mult ? Cînd mii șl 
mii de oameni, cetățeni obișnuiți, 
nu acceptă o atitudine indiferentă 
față de tot ce-i în jurul lor, sesi
zează neajunsuri, pun mîna și 
acționează, chiar dacă acestea nu

tineri sau mai în vîrstă, oa- 
simpli ori cu diferite înves- 
în mecanismul nostru social 

_țoții receptivi la nou, la cri- 
autocritică. în

fie mal

Programul 
comunist 

dezvoltării

Fiecare pe insula lui...

alt

De cîteva săptă- 
mini, tîmplarul Marin 
Nistor nu mai lucrea
ză la fabrica de mo
bilă a Combinatului 
de prelucrare a lem
nului Rîmnicu-Vil- 
cea. A fost mutat dis
ciplinar într-un
sector. Fostul lui șef, 
maistrul Mihai Grigo- 
rescu, oftează ușurat : 
„Am scăpat de 
mai indisciplinat 
— ne spune el. 
știu de cîte ori 
i-am bătut la cap 
respecte disciplina 
tehnologică, să nu mai 
aducă băuturi alcooli
ce in atelier, să-și 
vadă de treabă. I-am 
și întocmit referate 
de sancționare. Se 
schimba o zi, două, a- 
poi făcea tot ce-1 tăia 
capul. Acum — gata 1 
Am scăpat de o pia
tră de pe inimă". A 
vrut sau ni s-a părut 
numai că a încercat 
să conchidă : «Să se 
mai chinui e și alții cu 
el că eu m-am sătu
rat...».

La prima vedere ar 
părea motivată „ușu
rarea sufletească" a 
maistrului. Un om 
care mai mult încurcă 
decit participă la rea
lizarea sarcinilor de 
plan devine o frînă 
pentru activitatea co
lectivului. Dar — se 
pune întrebarea — 
ș-a încercat totul ? 
S-a apelat la toate 
formele educative, de 
influențare, de în
dreptare a tîmplarului 
Marin Nistor ? „L-am 
adus în fața comisiei 
de disciplină și i-am

cel 
om 
Nu 
nu 
să

dat două sancțmni", 
afirmă maistrul Gri- 
gorescu. Au fost aces
te măsuri aplicate cu 
convingere, au epui
zat ele posibilitățile 
educative ale colecti
vului ?

Să 
tele 
ale 
tor : 
nologiei, 
rea 
serviciu, 
de băuturi 
in timpul 
lui. Care dintre aces
te acte ar fi depășit 
competența grupei sin
dicale, a însuși colec
tivului din care făcea 
parte ? 
potrivă, 
plus de 
te din 
rășilor 
și luarea unei ferme 
atitudini critice. Stă
tea în puterea lor, era 
de datoria lor să in
tervină. Numai că dis
cutarea cazului Nistor 
și în plenul colectivu
lui — o măsură ce ar 
fi fost firească și ne
cesară — n-a avut 
niciodată loc. ceea ce 
a alimentat impresia 
celui vinovat că doar 
maistrul ar fi avut 
ceva de împărțit cu el. 
Potențialul critic 
echipei, dintre ai 
rei membri mulți 
fi avut cîte ceva 
spus in cazul Nistor, 
a rămas nefolosit, lă- 
sînd optica greșită a 
vinovatului să se cris
talizeze.

Ion Popa, de pildă, 
tîmplar și el la o ma
șină aflată la cîțiva

recapitulăm ac- 
de indisciplină 

tîmplarului Nis- 
încălcarea teh- 

nerespecta- 
dispozițiilor de 

consumarea 
alcoolice 

programu-

Toate, deo- 
soli,citau un 

receptivita- 
partea tova- 

săi de muncă

al 
că-
ar 
de

pași de fostul loc de 
muncă al lui Nistor, 
secretarul organiza
ției de bază U.T.C. pe 
atelier, relatează : 
„L-am văzut odată 
beat, altă dată am ob
servat că șlefuiește 
superficial, dar lui nu 
i-am zis nimic. Am 
bănuit că ar avea nis
caiva, supărări..." Un 
alt muncitor, comunis
tul Vasile Boabă, recu
noaște la riadul său 
că Marin Nistor meri
ta de mai multe ori 
cîte o critică zdravănă, 
însă dacă n-a fost 
niciodată pus în dis
cuția grupei sindicale, 
nici el n-a luat atitu
dine, considerînd că e 
numai... sarcina mai
strului.

Un atelier cu mai 
puțin de 50 locuri de 
muncă pe schimb a 
devenit parcă un arhi
pelag. Fiecare om pe 
insula lui, la mașina 
lui, fără să sară ca 
ars dacă vecinul se 
scufundă cu propria 
insulă. Ca să nu se 
strice „ambianța- spi
rituală" (expresia a- 
parține maistrului Gri- 
gorescu) a aces
tui colectiv restrîns, 
s-a ales .soluția cea 
mai comodă: indezi
rabilul, cel care tulbu
ra apa și începea să 
strice liniștea micii 
comuniuni productive 
a fost pasat altora. Să 
fie aceasta o soluție 
cu efect moral ?

Ion STANCIU 
corespondentul 
„Scînteii"

Corectitudine...
tu pauza

Discutam deunăzi cu 
Nicolae Doru, secre
tarul comitetului de 
partid de la șantierul 
31 al întreprinderii de 
construcții și monta
je siderurgice din Ga
lați, despre un mod 
aparte de a privi co
rectitudinea, respectiv 
despre cei care se con
formă normelor etice, 
dar...' cu pauze. Sînt 
unii oameni discipli
nați In general, care 
însă nu pierd ocazia 
să facă o boacănă mă
car o dată la cîteva 
luni.

— Asta ar veni pro
babil cam așa — preia 
ideea interlocutorul 
meu — sînt corecți, 
la locul lor, muncesc, 
aproape ireproșabil o 
săptămină sau o lună,, 
iar apoi, o zi — două, 
iși permit să greșeas
că grav, sperînd că 
purtarea lor anterioa
ră le este platoșă de 
nădejde. Un caz ce 
ar putea ilustra aceas
tă mentalitate erona
tă s-a petrecut și la 
noi pe șantier. Avem 
o echipă de instala
tori. oameni unul și 
unul. Nu-i singura, 
evident. Numai că
chipa respectivă, astă 
iarnă încă, avea 
nărav. Munceau 
rupte, dar cînd 
așteptai mai puțin 
doisprezece lăsau 

și plecau,

șeful lor, lafrunte cu 
băutură.

— Să 
penseze", 
pentru eforturile 
terioare...

— Socotiseră că au 
muncit destul pentru 
a nu zice nimeni ni
mic dacă iau... recre
ație de la disciplină. 
Și. de ce să nu recu
noaștem, cu toate că 
se știa> cîte ceva 
pre apucăturile 
nimeni parcă nu 
drăznea să le-o 
de Ia obraz. Pînă 
era 
după chenzină, mă 
cheamă șeful de lot și 
îmi spune că echipa 
lui Hasan a plecat iar 
la băutură. Mă duc 
pe șantier, așa era. 
Rămăseseră numai doi, 
membri 
echipă.

— Ce
— Ce

se „recom- 
probabil, 

an-

des- 
lor, 
in- 

zică 
cînd, 

prin februarie, 
chenzină.

de partid din

e-

de

un 
pe 
te 

toti 
Iu
ta

a urmat ?
să urmeze ? 

S-a aflat că, de fapt, 
șeful lor de atunci le 
ordona să-1 însoțeas
că la circiumă, iar 
ceilalți nu îndrăzneau 
să-l refuze. Doar, din 
cînd în cînd, se mai 
tmpotriveau cei doi 
membri de partid. Șe
fului i-am desfăcut 
contractul de muncă. 
Pe ceilalți i-au jude
cat oamenii. Evident, 
cei mai aspru criti
cați au fost cei doi 
comuniști. Tovarășii 
din organizație i-au 
tras la răspundere cu

toată tăria, cum < 
altfel se și cuvenea.

— De ce și pe cei 
doi dacă ei rămăsese
ră la locul de muncă ?

— Pentru că și ei 
participau, din cînd in 
cind, la chefurile co
lective ale echipei. în 
afară 
i-am 
numai pe cei doi ră
mași pe șantier din 
toată echipa, am sim
țit că sînt oarecum 

■ bucuroși că s-a creat 
o diferență între com
portarea lor și a ce
lorlalți. Uitaseră pe 
semne că rostul lor in 
echipă, calitatea 
politică trebuiau 
fie demonstrate 
prin atitudinea celor- 
lați față de muncă.

întimplarea de fa
ță are un final fericit. 
Echipa de instalatori 
de care ne-a vorbit 
Nicolae Doru este con
dusă acum de un ait 
șef de echipă, comu
nist de nădejde. în 
formație nu se mai 
petrec fapte de natu
ra celor relatate. Ex
periența ei de viată 
rămîne însă valabilă. 
Nu s-or mai afla oare, 
și prin alte locuri, 
unii care să-și permi
tă, cîteodată, recrea
ții la buna compor
tare ?

de asta, cînd 
găsit atunci,

lor 
să 
și

Dan PLAEȘU 
corespondentul 
„Scînteli"

de exigență trebuie să 
dezvoltat".

După cum se știe, 
partidului, Codul etic 
acordă un loc aparte
necontenite a criticii și autocriti- 

. cii, această armă nu numai de 
combatere a neajunsurilor, dar și 
factor important de educare și 
perfecționare necontenită a omului 
nou, constructor al socialismului. 
Spunem aceasta deoarece, adesea, 
lipsa de spirit critic la unii nu se 
explică doar prin firea lor timidă, 
ori prin lipsa de competență ne
cesară în analizarea lipsurilor. Nu 
o dată, oameni bine pregătiți pro
fesional. cu un ascuțit spirit de 
observație sînt doar simpli asis
tenți la zbaterea colectivelor din 
care fac parte pentru înlăturarea 
obstacolelor. Motivul? Generat de 
acea stare comodă de a înțelege 
relațiile cu oamenii, de dorința 
egoistă și dăunătoare de a pune 
mai presus de interesele generale 
„confortul personal", relațiile „co
legiale" netulburate. Ne aflăm în 
fata acelui tip de om — din 
păcate aproape nu există colectiv 
care să ducă lipsă de aceștia ! — 
de care amintea recent secretarul 
general al partidului referindu-se 
la unii primari, observația avînd o 
valabilitate mult mai largă. Este 
omul aflat parcă într-o perpetuă 
campanie electorală pentru cule
gerea simpatiilor, pentru acredita
rea lui ca cetățean' „bun", „cum
secade".

Această falsă cumsecădenie, lip
sa de' atitudine critică, cultivarea 
relațiilor întemeiate numai pe 
simpatii, se știe, nu determină re
zultate bune, nu sînt în măsură să 
acrediteze un climat responsabil 
de muncă, să deschidă porțile spi-

ritului novator, perfecționării. De
sigur — și asta o știe fiecare — 
nu-i deloc comod și ușor să pro
fesezi cu nestrămutată convingere 
o atitudine comunistă, critică 
autocritică. Nu-i deloc comod să 
dezvălui lipsurile observate 
locul de muncă, lipsurile colegului 
de muncă, să-ți atragi uneori ne
mulțumirea celor criticați, de
mersul cinstit să fie taxat drept 
defăimare ori ranchiună, calom
nie ori răzbunare. Sigur că e 
mai lesne și ușor să stai „în banca 
ta“ deoarece ai temeri că nu vei 
putea, prin poziția exprimată, să 
împărți „farmaceutic" critica pe 
care o mie de motive te îndeamnă 
s-o faci, ai temeri că tonul cu care 
spui lucrurilor pe nume s-ar putea 

să fie nepotrivit 
etc. etc. Dar a- 
ceastă expectativă 
nu este, nu poate 
fi o atitudine de 
comunist. Este o 
poziție necores
punzătoare în fata 
realității, cu atît 
mai dăunătoare 
cu cît nu izvo
răște din incapa
citatea de a ob
serva neajunsuri
le, cu cît nu tine 
de neputința de 
a vedea soluții și 
nu are nici o le

gătură cu neaderența la nou, la 
perfecționare. Starea aceasta vine 
de la nevoia de „liniște individuală" 
despre care aminteam. Este o stare 
de indiferentă condamnabilă, de 
vinovăție și culpabilitate morală 
fată de lipsurile pe care le cunoști, 
dar nu le dezvălui, nu spui răspicat, 
pe nume, nu ajuți la înlăturarea 
lor.

Se înțelege că nimeni nu poate 
aproba exercitarea criticilor bru
tale, jignitoare, care să lovească în 
demnitatea omului, în dorința lui 
de a se îndrepta. Dar de aici și 
pînă a menaja capricii, colegiali
tatea prost înțeleasă, lipsurile 
omului de alături, ca și ale tale — 
este o cale lungă, la capătul căreia 
se află un rău adus colectivului 
și ție.

Codul etic comunist cere înce- 
tățenirea peste tot a unui climat 
propice muncii și răspunderilor exi
gente, a profesării criticii curajoa
se, izvorită din încrederea față de 
puterea omului de a se corecta, 
de a învinge lipsurile, forțele care 
îl trag înapoi.' Cere o atitudine co
munistă 
deschisă, 
cinstită 
urmată de fapta și acțiunea 
cretă pentru remedierea lor. 
noirile pe care le trăim în 
domeniile vieții materiale și 
rituale, perfecționările de esență 
ale societății noastre, răspunderea 
pentru omul de azi și de mîine 
obligă la efortul pentru dezvoltarea 
liberă a criticii și autocriticii, armă 
de calibru în lupta pentru înlătu
rarea barierelor 
apar în mersul 
progresului.

Și
la

— de autocritică sinceră, 
sinonimă cu autoanaliza 

și obiectivă a lipsurilor, 
con- 
în- 

toate 
spi-

și piedicilor care 
înainte pe calea

Iile TANASACHE

Brățările
de aur

în aproape 20 de ani de produc
ție, frezorul Ion Necșa, de la 

•Satu-Mare, a trecut prin 
matrițer, scu-

„Unio1
vreo cinci meserii , .
Ier, lăcătuș-montor, lăcătuș de în
treținere, rabotor. Acum e frezor.

Iată un om nestatornic, ne-am 
spus, și am cerut lămuriri supli
mentare. Dar nu 
mirarea 
toți cei 
nu-1 cunoaște în întreprindere ! — 
că, dimpotrivă, comunistul Ion 
Necșa este considerat un exemplu

mare ne-a fost 
cînd am aflat, de la 
care-1 cunosc — și cine

nmwm

de... statornicie. Argumente 7 
s-au adus destule — și cu o vehe
mentă care ne-a convins. Cum nu 
le putem cuprinde pe toate, le-am 
grupat în două capitole esențiale.

Primul ar fi acela că Ion Necșa 
lucrează de aproape 20 de ani, adi
că de la intrarea în meserie, în 
aceeași secție. („Utilaj tehnolo
gic"), ceea ce constituie într-adevăr 
un fapt exemplar.

De aceasta — statornicia în sec
ție — se lăagă celălalt grup de ar
gumente. Ele arată că Ion Necșa 
a trecut prin atitea meserii, anu
me spre a fi în pas cu nevoile lo
cului de muncă. Căci în toți acești 
ani secția s-a dezvoltat și moder
nizat atît de mult, încît e de ne
recunoscut. Aceasta înseamnă uti
laje noi, tehnologii noi, produse 
noi și. bineînțeles, necesitatea unui 
plus de specialiști noi. Și de unde 
să-i lei ? Poți să aștepți pînă ți-i 
dă școala, cînd secția are nevoie 
acum de asemenea oameni ?.., Și 
astfel, Ion Necșa — și alții ca el
— și-a asumat sarcina de a-și 
schimba, .din mers, meseria. Din 
această cauză. Ion Necșa a devenit
— cum i se spune în
— unul dintre „dragii 
tornici".

Asta înseamnă, de . . 
noașterea unei pilduitoare statorni
cii etice. A statorniciei în răspun
derea comunistă. în înfruntarea 
greului (căci numai ușor nu e să-ți 
schimbi meseria rapid, învățînd zi 
și noapte, trecînd direct „pe pro
ducție" și mai obținînd și rezultate 
de fruntaș) ; a statorniciei în ge
nerozitate muncitorească, în dă
ruire pentru binele colectivului.

Octav GRUMEZA

întreprindere 
noștri nesta-
fapt, recu-

Noua stagiune a Operei Române 
din București s-a deschis cu premie
ra unei creații originale — opera 
„HAMLET" de Pascal Bentoiu. Am 
asistat astfel la finalizarea unei lu
crări care are UJ1 frumos palmares 
de izbinzi. Impunîndu-se cu lucrări 
in genul comediei muzicale (Amorul 
doctor) și al tragediei lirice cu spe
cific radiofonic (Jertfirea Iphigeniel), 
precum și cu alte valoroase creații 
in genul simfonic și cameral. Pascal 
Bentoiu a învestit în HAMLET gin
direa și experiența acumulate atît 
în calitate de compozitor, cit și de 
teoretician cu spirit de pătrundere 
în problemele de structură și expre- 
șie ale muzicii.

Bazată pe un libret propriu reali
zat după piesa lui W. Shakespeare, 
lucrarea a fost distinsă cu premiul 
Guido Valcarenghi (Milano), prezen
tată în audiție de concert la Filar
monica „George Enescu" din Bucu
rești și montată la Ope
ra Municipală din Marsi
lia. Lucrarea s-a bucurat 
de o caldă prețuire în 
tară și peste hotare pen
tru eminentele calități 
muzicale și dramatice, 
pentru melodismul de i- 
nepuizabilă vigoare lirică 
și dramatică, pentru 
plasticitatea excepțională a ar
moniei și orchestrației, intensi
ficată prin lărgirea sferei de lim
baj tradițional cu surse și teh
nici sonore puțin utilizate în acest 
gen, în fine, pentru spiritul pe cît 
de personal pe atît de limpede cu 
care compozitorul a recreat tragedia 
lui Hamlet, de o universală clasici
tate.

Premiera bucureșteană a confir
mat într-un mod remarcabil valen
țele acestei tragedii lirice, copleși
toare prin forța caracterologică pa 
car^ o dezvăluie compozitorul, prin 
vehemența confruntărilor între inte
gritatea morală și uzurparea adevăr 
rului, între blasfemie și puritate, în
tre himeră și luciditate, între șovă
ială și totala dăruire de sine. Dacă 
idealul operei romantice și al operei 
școlilor naționale era elocvența na
rațiunii și fastul dramatic, excese 
sublimate într-un desăvîrșit echili
bru în opera modernă, ca de pildă 
„OEDIP" de Enescu, unde ideea fun
damentală se relevă ca o coloană, 
peste timp, la Bentoiu substanța în
săși a acțiunii se condensează în 
simboluri de gîndire și acțiune, dra
matismul interior al muzicii și cu- 
vîntului avînd preeminență, și nu 
detaliul acțiunii convențional evoca
tă. Procesul de regîndire se referă 
nu numai la piesa HAMLET, din 
care se naște un Hamlet, trăind și 
astăzi.dincolo de epoca în care s-a 
zămislit, ci și la operă, din care se 
naște o operă, a timpului nostru, e- 
locventă dar fără retorism, tulbură
toare tocmai prin mesajul specific, 
rostit de la tribuna aprinsului nos
tru ev.

Pascal Bentoiu — înțeles și redat

CRONICA

cu pătrundere de regizorul George 
Teodorescu — concepe eroii și ac
țiunea nu ca o materie din care se 
constituie spectacolul liric în sine, 
pentru plăcerea decorativă a scenei, 
ci ca o dinamică întruchipare a vie
ții însăși, care angajează in conflict 
adevărul cu minciuna, binele cu răul. 
Se pun astfel în lumină ipostaze 
distincte, de filozofică meditație 
asupra destinului uman, de contem
plare lirică inocentă și de dezlegare 
acuzatoare a teribilelor inadvertențe 
de crez moral și comportare umană. 
Spectatorul este cuprins pînă în 
adîncul ființei de muzică și de ac
țiune, și dacă fenomenul scenic 
apare surprinzător de sobru, poate 
excesiv de abstractizat, redus la 
antinomice mișcări de la întunericul 
cețos la lumina care arde, de la stră
lucirea de coroană care repugnă Ia 
enigmatica virtute disimulată pentru 
a declanșa lupta, acest univers de 

idei șl sentimente ți se 
dezvăluie în esența lui, 
te solicită să-1 trăiești cu 
fiorul și efortul însuși al 
interpretilor.

Concludentă pentru 
discuțiile atît de vii pri
vind modalitatea operei 
contemporane, lucrarea 
nou creată pe scena 

Operei Române demonstrează că 
problema actualității genului este 
în primul rînd problema sem
nificației ei umane, problema adîn- 
cirii sensurilor filozofice și expresive 
pe care le implică tema, personajele, 
conflictul. Modernitatea spectacolului 
nu poate fi așadar abordată uni
lateral, de exemplu In direcția limba
jului muzical sau scenic, dar nici în 
direcția tematicii ca simplă prezență, 
indiferent de valoarea realizării, ci 
numai in mod organic, de la temeiu
rile ideatice ale dramei muzicale 
pînă la soluțiile cele mai firești și 
convingătoare de întruchipare mu- 
zical-scenică. în acest fel se asigură 
— cum este cazul operei HAMLET de 
Pascal Bentoiu — o înnoire a get u
lui fără a-1 înstrăina de propriul său 
specifio. în acest spirit pozitiv și-ai; 
afirmat personalitatea nu numai 
creatorul lucrării, dar șl tălmăcitorii 
ei. în prima distribuție și-au dat 
concursul Florin Diaconescu în 
„Hamlet", rol întruchipat admirabil 
din punct de vedere muzical, cu un 
joc scenic pe calea perfecționării, 
Gheorghe Crăsnaru (regele), excelînd 
pe ambele planuri, Silvia Voinea, 
reîncarnînd puternic și complex pe 
Ofelia ; tot astfel Octav Enigărescu, 
puternic în Osrig atît pe plan mu
zical cît și actoricesc, Iulia Buciucea- 
nu, Ion Stoian au dat, alături de cei
lalți interpreți, un puternic relief 
acțiunii.

Roland Laub (decoruri), Stelian 
Olaru (pregătirea corului) șl Paul 
Popescu (conducerea muzicală) se 
înscriu, de asemenea, cu merite deo
sebite în această reușită de prim 
ordin a teatrului liric bucureștearu

.Vasile TOMESCU |

ROMÂNIA-FILM prezintă pe Robert Taylor, Ava Gard
ner Howard Keel, Anthony Quinn în westernul 

„Ferma lui Cameron"

Alcoolul sub acuzare!
De ce se mai comit u- 

nele acte de huliganism ? 
O întrebare elementară din 
care pot fi desprinse o su
medenie de alte întrebări 
secundare. Sînt întrebări 
la care pot răspunde cate
gorii foarte diferite de oa
meni. Noi le-am adresat, 
pentru început, oamenilor 
legii, judecători, procurori, 
ofițeri de miliție, celor 
care, în dublă calitate, ce
tățenească, dar și profesio
nală, au un contact mai 
direct cu fapta antisocială 
și antimorală a huliganu
lui. fiind chemați să o 
sancționeze.

în mod firesc am adresat 
această primă întrebare 
unor judecători de la Ju
decătoria sectorului 7. în
vestiți cu competența apli
cării Decretului 153/1970 pe 
întreg municipiul Bucu
rești.

— Majoritatea contrave- 
nienților din această cate
gorie sînt elemente parazi
tare, oameni fără ocupație. 
Care n-au, și cei mai mulți 
n-au avut niciodată, 
stabil de muncă, ne 
ră judecătorul Ion 
che. Restul, aproape 
tregime, este format 
indivizi care 
formal, ca angajați, 
care, prin atitudinea 
față de locul de muncă — 
plimbăreți, chiulangii — a- 
parțin mai curînd tot ce
leilalte categorii.

— Care sint cauzele ime
diate ale actului de huli
ganism ?

— Alcoolul pe primul 
plan — ne spune judecă
torul Corneliu Ionescu. La 
beție își arată omul pă
catele, inclusiv cele re
zultate din ne-muncă. Pro
babil că treji ei arată 
cum arată în fata noastră : 
toti sînt mielușei, toți au 
grefȘit, dar nu mai fac. toti 
își aduc subit aminte că 
au doi copii, ori mamă în 
vîrstă sau frate mai mic 
și imploră, in numele lor. 
la clementă. La beție însă, 
ei arată așa cum apar în 
aceste sentințe : Gheorghe 
Dimoiu — a acostat. înju
rat. lovit și rupt hainele 
unui trecător necunoscut : 
Nicolae Moraie — a făcut 
scandal în restaurantul Gă
rii de Nord și a izbit cu o 
sticlă în geamul bucătăriei, 
umplînd de cioburi carnea 
tocată ce se pregătea aco
lo. Să luăm un eșantion: 
sentințele 
la nr. 75 
acesta în 
tului 153. 
teri diferite. 15, 
la sută, privesc încălcarea 
art. 2 lit. a. sau d. pe care 
le putem numi cu termenul 
comun de „huliganism". Ei 
bine, din aceste 15, un nu
măr de 13 sînt comise în 
stare de ebrietate. în ge
neral, aproximativ 90 la 
sută din abateri poartă pe
cetea beției.

un loc 
decla- 
Costa- 
în in

dia 
figurează, 

dar 
lor

civile de la nr. 1 
pronunțate anul 
aplicarea Decre- 
Din .75 de aba- 

adică 20

Oamenii legii despre 
cauzele majorității 

manifestărilor huliganice

de muncă 
stabilitatea 

— ne spu-

— Ar fi greșit să se în
țeleagă — ne-a precizat 
procurorul-șef al Procura
turii sectorului 3. Octavian 
Dornea — că toti cei care 
comit acte antisociale în 
stare de ebrietate sîn\ al
coolici cronici, 
viți. Multi nici 
mod obișnuit 
paharului. Nu de mult, 
spre exemplu, am semnat 
rechizitoriul de trimitere 
în judecată a lui Gheorghe 
și Dumitru Lăcurezeanu. 
de 22 și, respectiv, 19 ani. 
Doi veri, doi muncitori ca
lificați, doi tineri apreciat!

ate sînt al- 
bețivi nără- 
nu -sînt în 

prieteni ai 
Nu de

întotdeauna atitudine îm
potriva lor. Pentru unii 
trecători e mai importantă 
comoditatea personală, 
norînd că pot deveni, 
înșiși, la fel de repede 
de neprevăzut, victime 
unor asemenea acte 
buite. Alții găsesc 
laturi amuzante în 
portarea sfidătoare a 
ganilor, dovedind prin a- 
ceasta ei înșiși carențe de 
educație. îmi aduc aminte 
că am surprins odată pe 
un șofer, beat, care, cu a- 
titudinea batjocoritoare de 
rigoare, răsturnase tombe-

ig- 
ei 
Și 

ale 
nesă- 
chiar 
com- 
huli-

O piedică în viață
Desen de Eugen TARU

la locurile lor de muncă. 
Poate chiar prea răsfățați. 
Au consumat un melanj 
foarte original : țuică Turț, 
bere și un pepene ; in stra
dă. Treji, ar fi pus cojile 
de pepene în coș. Beți, au 
preferat să le arunce în 
trecători. Iar dacă un om, 
apărîndu-și soția și copilul, 
le-a atras atenția că nu e 
bine ce fac. s-au simțit 
fensați și au tăbărît 
pumnii și picioarele pe 
l-au lovit cu o sticlă 
cap. oină l-au adus în 
tuația de a fi internat
spitalul de neurochirurgie 
în stare gravă.

— Cum se explică, în a- 
fară de alcool, „curajul" 
acesta al huliganilor ? 
Omul atit de mișelește lo
vit nu se putea să fie pe 
stradă doar singur cu hu
liganii... Am expus această 
nedumerire căpitanului 
Traian Tandin, din Inspec
toratul general al miliției.

— Din păcate, oamenii 
cinstiți care asistă la ase
menea dezlănțuiri nu iau

o- 
cu 
el, 
in 
si
la

ronul cu gunoi al unei bă- 
trine lucrătoare de la sa
lubritate în plin centrul 
Sibiului. în fata hotelului 
„Bulevard". Se adunase o 
mulțime de gură cască. 
Unii făceau haz. dar. pînă 
la apariția miliției, nimeni 
nu l-a obligat pe acel ins 
batjocoritor. care sfida 
munca altuia și părul alb 
al femeii, să înceteze mas
carada. în sfîrșit. mai exis
tă o categorie de „avocați" 
amatori. opinenți fără 
principii, care la interven
ția organelor de ordine în
cep să ceară clementă pen
tru huligan cînd a fost 
spart capul altuia, dar care 
țipă cel mai ascuțit după 
dreptate cînd e vorba de 
capul lor.

— Ce propuneți pentru 
întărirea rolului educativ 
al judecății la locul de 
muncă ?

Preocuparea mea el 
a colectivului pe care-1 
conduc este de a studia efi
cienta formelor de lnfluen-

țâre la locul 
în raport cu 
unor elemente 
ne procurorul-șef Octavian 
Dornea. Spre exemplu, 
noi prelucrăm un caz la 
întreprinderea de unde 
provine făptuitorul. Alți 
amatori de incorectitudine 
trag concluziile necesare și 
se stăpinesc. Dar ce se în- 
tîmplă cu cel vinovat ? Ca 
să scape de sub ochii co
lectivului. unii se transferă 
cît mai grabnic. Mult mai 
eficient ar fi să găsim niș
te modalități suple și ope
rative de a face cunoscută 
fapta în cartierul ori în 
comuna în care locuiește 
insul, acolo unde el întîl- 
neșțe privirile reprobatoare 
ale celorlalți, oameni cin
stiți și serioși, în fata că
rora el trebuie pînă la 
urmă să-și plece capul, să 
se îndrepte.

— Eu aș adăuga — ne-a 
spus judecătorul Ion Cos- 
tache — că instanțele pot 
face mai mult pentru an
trenarea colectivelor de 
muncă la educarea celor 
care se comportă degra
dant în orele libere. Noi 
avem posibilitatea să apli
căm contravenienților a- 
mendă sau închisoare. 
Dacă ei sînt încadrați în 
muncă, reprezintă premise 
de îndreptare și-i obligăm, 
de cele mai multe ori. la 
amendă. Sigur că plata a- 
menzii are un efect educa
tiv. Dar e de ajuns ? Pro
babil că tovarășii de mun
că, organizațiile 
din întreprinderi, nu 
ce face huliganul. O solu
ție ar fi să trimitem în 
mai multe cazuri copii de 
pe sentințe la locul de 
muncă, dar nu cred că e 
suficient. Se'ntința poate să 
redea mai pe scurt fapte
le și să fie comentată con
fuz de cel în cauză. Dacă, 
sesizate de noi. organizații
le . de masă de la locul de 
muncă ar avea inițiativa 
să delege la instanță. în o- 
rele libere, ca sarcină ob
ștească. pe un membru al 
colectivului de muncă, noi 
i-am pune la dispoziție 
dosarul, pentru ca acest om 
să devină. în cadrul opiniei 
ce se formează în jurul vi
novatului. acuzatorul mo
ral în cunoștință de cauză, 
memoria vie și critică a 
făptuitorului și a celorlalți.

Subscriem la aceste pro
puneri. și la altele care 
mai pot fi făcute, cu sco
pul. cum spunea 
interlocutori, de 
mina pe acești 
străini de morala 
și de regulile comportării 
civilizate în general, să 
plece capul în fața oame
nilor corecți, să se angajeze 
ferm pe linia de conduită 
a unei existente demne.

obștești 
află

unul din 
a deter- 

indivizi 
noastră

Sergiu ANDON

Producție a studiourilor americane. Regia : Stephen 
Ames

„BRIGADA 
ARE CUVÎNTUL"

Așa s-a intitulat spectacolul-con- 
curs organizat recent la Timișoara 
de consiliul județean al sindicate
lor, pentru brigăzile artistice de 
agitație din unitățile comerțului 
de stat și cooperației de consum, 
în fata unui numeros public, alcă
tuit in cea mai mare parte din lu
crători comerciali. 12 colective ar
tistice din Timișoara. Lugoj, Sînni- 
colau-Mare și Făget au prezentat 
programe inspirate din activitatea 
comercială din aceste localități, ac
centul fiind pus pe certată elimi
nării neajunsurilor și practicarea 
in toate unitățile a unui comerț ci
vilizat. Brigăzile artistice de agita
ție ale magazinului universal 
„Bega", I.C.S. Mărfuri alimentare, 
Oficiului județean de turism din 
Timișoara și cooperativei de con
sum din Făget au întrunit cele 
mai multe aprecieri. (Cezar Ioana).

30 DE UNIVERSITĂȚI 
POPULARE

în județul Vrancea, numărul 
universităților populare care-și vor 
deschide cursurile în noul an de 
învățămînt va fi de 30, cu 10 mai 
mult față de anul trecut. 25 dintre 
acestea vor funcționa în comunele 
județului, universități noi fiind or
ganizate în comunele Străoane, 
Cotești, Ciorăști, Tătăranu și al
tele. în tematici se acordă un loc 
aparte temelor desprinse din docu
mentele Congresului al XI-lea al 
partidului, temelor care vizează

educația oamenilor muncii în spi
ritul eticii și echității socialiste, al 
materialismului dialectic și istoric. 
Numărul cursanților este dublu 
față de anul anterior de învăță
mînt. (Dan Drăgulescu).

MANIFESTĂRI 
CINEMATOGRAFICE

în județul Maramureș s-au des
fășurat un șir de manifestări cul
tural-educative cu prilejul prezen
tării unor prestigioase realizări ale 
cinematografiei românești. La că
minele culturale. în cinematogra
fele sătești, la locul de muncă al 
colectivelor din întreprinderi au 
avut loc simpozioane, dezbateri, 
întîlniri cu realizatorii, expoziții 
documentare, seri de întrebări și 
răspunsuri etc., toate însoțite de 
vizionarea unor filme. (Gheorghe 
Susa).

EXPOZIȚII
Sub egida Muzeului de artă din 

Iași și a Oficiului de organizare a 
expozițiilor din București. în sala 
„Victoria" din Iași s-a deschis ex
poziția de pictură Vasile Grigore. 
Sint expuse 3G lucrări în ulei, cu o 
tematică variată. (Manole Corcaci).

în salonul Casei municipale de 
cultură din Drobeta Turnu-Severin 
a avut loc vernisajul expoziției de 
artă plastică a creatorilor amatori 
din județ. Expoziția întrunește 
peste 120 de lucrări. (Virgiîiu Tă- 
taru).
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Încheierea vizitei ministrului afacerilor
externe al Belgiei, Renaat van Elslande

Vineri s-au încheiat convorbirile 
dintre ministru! afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu. și ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, Renaat van Els- 
lande. consacrate dezvoltării relații
lor bilaterale și unor probleme in
ternaționale de interes comun.

în aceeași zi, la Ministerul Aface
rilor Externe, cei doi miniștri au 
semnat Convenția privind asistenta 
juridică în materie civilă și comer

cială dintfe Republica Socialistă 
România și Belgia.

Au participat oficialitățile române 
și belgiene prezente la convorbiri, 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Justiției, alte persoane ofi
ciale.

★
în cursul după-amiezii, ministrul 

afacerilor externe al Belgiei. îm
preună cu soția, a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de George Macovescu, 
cu soția. Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Alexan
dru Lăzăreanu. ambasadorul Româ
niei la Bruxelles, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Jacques Graeffe. 
ambasadorul Belgiei la București, și 
membri ai ambasadei.

i , (Agerpres)

COMUNICAT
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. minis
trul afacerilor externe al Belgiei, 
Renaat van Elslande, a efectuat o 
vizită oficială în România, între 1 și 
3 octombrie 1975.

în timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al Belgiei a fost primit 
de președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Ministrul afacerilor externe al 
Belgiei și persoanele care l-au înso
țit au vizitat obiective social-econo- 
mice și turistice din București și din 
nordul Moldovei. Oaspeții belgieni 
s-au bucurat de o primire cordială, 
expresie a relațiilor de prietenie 
existente între România și Belgia.

Cei doi miniștri de externe au 
avut convorbiri oficiale cu privire 
la evoluția relațiilor bilaterale, pre
cum și la unele probleme interna
ționale actuale.

Cu această ocazie, cei doi miniștri 
au constatat cu satisfacție că. în ul
timii ani. relațiile româno-belgiene 
au cunoscut un curs ascendent. în 
ff’osul celor două popoare. A fost 
subliniată, de ambele părți, însem
nătatea deosebită pe care a avut-o 
pentru dezvoltarea acestor relații 
vizita oficială efectuată în Belgia de 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. în 1972.

Părțile au reliefat importanta pe 
care o acordă viitoarei vizite oficiale 
în România a Maiestății Sale regele 
belgienilor.

Apreciind rolul pe care-1 joacă 
dialogul româno-belgian în dezvol
tarea cooperării bilaterale, ele s-au 
pronunțat pentru intensificarea în- 
tilnirilor la diferite niveluri în do
menii de interes comun.

Cele două părți au subliniat că 
există largi perspective de dezvol
tare a relațiilor economice româno- 
belgiene și și-au exprimat voința 
comună de a acționa în vederea in
tensificării și diversificării schimbu
rilor lor economice, precum și pen
tru găsirea mijloacelor care să dea 
acestor schimburi un caracter echi
librat.

Cei doi miniștri au constatat că 
dezvoltarea relațiilor tehnico-științi- 
fice româno-belgiene constituie un 
domeniu în care cele două părți își 
propun să intensifice schimburile și 
cooperarea.

în scopul de a contribui la o mai 
bună cunoaștere reciprocă a valorilor 
culturale, cele două părți au convenit

să dezvolte și să intensifice coope
rarea și contactele în baza prevederi
lor Acordului cultural și ale progra
mului de schimburi culturale și știin
țifice. Ele consideră cooperarea cultu
rală ca o componentă importantă a 
dialogului internațional, care contri
buie la apropierea si înțelegerea între 
popoare.

Examinînd unele probleme ale vie
ții internaționale actuale, ambele 
părți au subliniat importanta contri
buției statelor mici și mijlocii la con
solidarea păcii.

Părțile constată că principiile enun
țate în Declarația solemnă comună, 
semnată la Bruxelles la 26 octombrie 
1972 cu prilejul vizitei oficiale efec
tuate în Belgia de către președintele 
Nicolae Ceaușescu. își mențin deplina 
actualitate si reafirmă hotărîrea lor 
de a le promova.

Salutînd încheierea lucrărilor Con
ferinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, cele două părți au apre
ciat că semnarea Actului final al con
ferinței reprezintă un pas important 
si promițător pe calea unei destinderi 
reale și trainice în Europa. Cele două 
părți au subliniat angajamentul lor 
comun de a pune în practică preve
derile Actului final în scopul conti
nuării procesului de întărire a secu
rității și de dezvoltare a cooperării în 
Europa. în acest context, cele două 
părți sint conștiente de importanta pe 
care trebuie să o acorde unor măsuri 
efective de dezarmare, care constituie 
complementul indispensabil al secu
rității politice In Europa.

Cei doi miniștri au căzut de acord 
asupra faptului că relațiile de prie
tenie și bunăvecinătate in Balcani vor 
contribui la cooperarea, securitatea și 
îmbunătățirea climatului în Europa.

Cele două părți au exprimat con
vingerea că progresul spre pace și 
securitate în Europa și în lume este 
indisolubil legat de adoptarea de mă
suri efective de reducere a forțelor 
armate și de dezarmare, inclusiv mă
suri de dezarmare nucleară, pe con
tinentul european, precum și in lume, 
sub un control eficace.

Cei doi miniștri au subliniat hotă
rîrea țărilor lor de a acționa. în spi
ritul rezoluției finale adoptate de cea 
de-a VII-a sesiune extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U.. pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale juste și echitabile, 
care să poată contribui la lichidarea 
subdezvoltării și a decalajului din
tre țările industrializate și cele în

curs de dezvoltare, precum și Ia 
crearea condițiilor favorabile pentru 
dezvoltarea socială și economică a 
tuturor țărilor și popoarelor.

în legătură cu situația din Cipru, 
părțile s-au pronunțat pentru o re
zolvare grabnică a acestei probleme, 
de natură să permită celor două co
munități să conviețuiască în pace și 
securitate, respectîndu-se indepen
denta. suveranitatea și integritatea 
teritorială a Republicii Cipru. Ele 
speră că negocierile care au loc în
tre cele două comunități, sub egida 
secretarului general al O.N.U.. vor 
putea să dea rezultate.

Exprimînd preocuparea lor față 
de situația din Orientul Mijlociu, cei 
doi miniștri au reafirmat convinge
rea lor că. în etapa actuală, este ne
cesar să se intensifice eforturile în 
vederea rezolvării conflictului pe 
cale pașnică și politică și a realiză
rii unei păci juste și trainice în a- 
ceastă regiune a lumii.

Apreciind pozitiv recentul acord 
egipteano-israelian de dezangajare a 
forțelor militare din Sinai, cei doi 
miniștri au subliniat necesitatea unei 
soluționări definitive a conflictului 
din Orientul Mijlociu, pe baza rezo
luțiilor 242 și 338 ale O.N.U.. care 
să asigure dreptul tuturor statelor 
din regiune la independentă, pace și 
securitate. precum și realizarea 
drepturilor legitime ale poporului pa- 
lestinean.

Cei doi miniștri, au reafirmat im
portanta pe care guvernele lor o a- 
cordă activității Organizației Națiu
nilor Unite și hotărîrea lor de a con
tribui la creșterea rolului O.N.U. în 
menținerea păcii și securității inter
naționale. în dezvoltarea înțelegerii 
și cooperării între state. în instaura
rea unor noi raporturi internaționale, 
în satisfacerea cerințelor progresului 
economic al popoarelor. Ei au evi
dențiat buna cooperare dintre dele
gațiile celor două țări la O.N.U. și 
în cadrul altor organisme interna
ționale și au convenit să intensifice 
și să diversifice această colaborare.

De ambele părți a fost exprimată 
satisfacția pentru rezultatele convor
birilor avute, apreciind că această 
vizită va contribui la continua dez
voltare a prieteniei și cooperării 
dintre România și Belgia.

Ministrul afacerilor externe al 
Belgiei a adresat ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România invitația de a efectua o vi
zită oficială în Belgia. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

încheierea convorbirilor economice 
româno-iugoslave

La București s-au încheiat, vineri 
dimineața, convorbirile dintre dele
gația română, condusă de tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, și delegația Provinciei 
Socialiste Autonome Kosovo din 
R.S.F. Iugoslavia, cândusă de to
varășul Bogoliub Nedeljkovici, pre
ședintele Consiliului Executiv al 
acestei provincii.

în cadrul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă cordială, de prie
tenie și înțelegere reciprocă, s-au 
convenit măsuri în vederea extinde
rii în continuare a relațiilor econo
mice româno-iugoslave, o atenție de
osebită acordîndu-se unor acțiuni de 
colaborare în domenii cum ar fi 
construcția de mașini, industriile ex
tractivă și energetică, ușoară, în 
domeniul agriculturii și industriei a-

limentare, precum și în alte sectoa
re de interes comun.

Modalitățile de finalizare au fost 
stabilite și consemnate într-un 
Aide-Memoire, semnat de conducă
torii celor două delegații.

Au fost prezenți la semnare 
Nicolae Ionescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membrii celor două dele
gații.

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

★
în cursul zilei de vineri, delegația 

provinciei Kosovo a părăsit Ca
pitala.

(Agerpres)

Vizita delegației 
agricole irakiene

Vineri dimineață, Angelo Micules- 
cu, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și industriei ali
mentare, a primit delegația irakiană, 
condusă de dr. Thabit Abdul Rahman 
Al-Safar, membru al Consiliului Su
prem al Agriculturii din Republica 
Irak, care se află într-o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej a fost evidențiat 
cursul ascendent al relațiilor comer
ciale româno-irakiene și au fost dis
cutate posibilitățile existente de dez
voltare a colaborării și cooperării în 
domeniul agriculturii și industriei ali
mentare dintre cele două țări.

★
Tot în cursul dimineții. Ion Moldo

van, adjunct al ministrului agricultu
rii și industriei alimentare, și dr. 
Thabit Abdul Rahman Al-Safar au 
semnat o convenție sâni tar-veterina
ră între România și Irak.

0 delegație a Partidului Democrat din Coasta de Fildeș 
a sosit în Capitală

V '•rî după-amiază a sosit în Ca- 
pit, delegația Partidului Democrat 
din oasta de Fildeș (P.D.C.I.), for
mată din Alphonse Diby, membru al 
Biroului Politic, și Anzouau Kacou, 
membru al Comitetului director al 
P.D.C.I., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La sosire, delegația a fost lnttmpl- 
nată de tovarășii Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

5, 6 și 7 octombrie, în țară : Vreme 
în răcire. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în jumăta
tea de nord a țării, unde vor cădea 
ploi locale. în rest, ploile vor avea 
caracter izolat. Vint cu intensificări 
de scurtă durată din sectorul nord- 
vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
cele maxime între 14 și 22 de grade.

Cronica zilei

Maiestății Sale
Regelui MOTLOTLEHI MOSHOESHOE al II-lea

MASERU

Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a Zilei naționale a Regatului 
Lesotho, am plăcerea să vă adresez. în numele guvernului și al poporului 
român, precum si al meu personal, cordiale felicitări, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, bunăstare și prosperitate pentru poporul din Lesotho.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Regatul Lesotho se vor dezvolta si întări con
tinuu. în interesul celor două popoare, al păcii si cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Romania

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu. a primit, vineri la amiază, 
pe ambasadorul Austriei la Bucu

rești, Werner Sautter, 
încheierea misiunii 
noastră.

în legătură cu 
sale in țara

(Agerpres)

Convorbiri economice româno-franceze
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu. a primit, vineri dimineața, 
membri ai Consiliului de admi
nistrație al Băncii franco-române, 
în frunte cu Paul Krug, președintele 
consiliului. Au participat Jean De- 
flassieux, director la ..Credit Lyon
nais", Pierre Mendras. director la 
„Banque Naționale de Paris". Pierre 
Chadenet. director la „Sociătd Ge
nerale", Franțois Pezet, director Ia 
„Banque de Paris et des Pays-Bas", 
Charles Thyss. director la „Credit 
Commercial de France". Charles 
Abeille. director adjunct la „Crâdit 
Industrial et Commercial", Gerard 
Fleury, director adjunct la „Crddit 
du Nord — Union parisienne". Igor 
Yatzimirski, director la „Banque 
Rothschild", membri ai acestui con
siliu.

Au luat parte Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Florea Dumi-

trescUrzminist.rul finanțelor, Ion St. 
Ion. secretar general al Consiliului 
de Miniștri, Mihail Hașeganu. vice
președinte al Băncii Române de Co
merț Exterior.

în timpul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă cordială, de 
lucru, a fost subliniată satisfacția 
pentru evoluția favorabilă a relații
lor de colaborare economică, tehni- 
co-științifi'că și financiară dintre 
România și Franța, apreciindu-se 
pozitiv contribuția Băncii franco-ro
mâne la dezvoltarea acestor rapor
turi. Exprimîndu-se dorința de a ex
tinde în continuare, în interesul re
ciproc, relațiile economice bilatera
le, au fost examinate măsurile ce 
urmează a fi întreprinse în vederea 
intensificării activității acestei insti
tuții bancare și sporirii contribuției 
pe care poate să o aducă la dezvol
tarea relațiilor economice, a acțiuni
lor de cooperare industrială și a 
schimburilor comerciale româno- 
franceze.Întoarcerea de ia budapesta a președintelui

C0NSILHJ1UI CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Budapesta, 
tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., a făcut o vizită de priete
nie în R. P. Ungară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
a fost salutat de tovarășul Iosif 
Uglar. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
ambasadei R.P. Ungare la București.

La plecarea din Budapesta, tova
rășul Dumitru Popescu a fost condus 
de Gyorgy Aczel, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U.. vice
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Laszlo Orban, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul culturii, și alte 
persoane oficiale.

A fost de fată loan Cotoț. ambasa
dorul României la Budapesta.

(Agerpres)

DELEGAȚIA COMITETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.
s-a întors de la sofia

Delegația Comitetului municipal 
București al P.C.R.. condusă de to
varășul Gheorghe Cioară, membru 
al Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului municipal București a) 
P.C.R.. care, la invitația Comitetului 
orășenesc Sofia al P.C. Bulgar, a fă
cut o vizită în această tară, s-a îna
poiat. vineri. în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ion 
Gheorghe. prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, de 
secretari ai Comitetului municipal 
București, de vicepreședinți ai con
siliului și activiști de partid.

A fost de fată Ivan Abagiev, am
basadorul Bulgariei la București.

★
La plecarea din Sofia, delegația 

Comitetului municipal București al 
P.C.R. a fost condusă de Gheorghi 
Iordanov. membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.B.. prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Sofia al P.C.B.. 
de Ivan Panev. președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar orășenesc Sofia, de secretari ai 
comitetului orășenesc.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Sofia. Trofin Simedrea.

(Agerpres)

în întîmpinarea aniversării R. D. Germane
Cu prilejul celei de-a 26-a aniver

sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, la ambasada acestei 
țări din București a avut loc. vineri 
dimineața, o conferință de presă. Au 
participat ziariști români și cores
pondenți de \ presă acreditați in 
România.

în expunerea prezentată cu această 
ocazie, ambasadorul R.D. Germane 
la București, dr. Hans Voss, a înfă
țișat realizările cu care oamenii mun
cii din tara sa întimpină apropiata 
aniversare, succesele obținute în di
ferite domenii — politic, economic, 
social — dedicate celui de-al IX-lea 
Congres al P.S.U.G. Vorbitorul a 
prezentat apoi pe larg liniile prin

cipale ale politicii externe a R.D.G.. 
contribuția acesteia la promovarea 
păcii, destinderii și progresului in 
lume.

Referindu-se la relațiile dintre Re
publica Democrată Germană și 
România, ambasadorul a relevat buna 
colaborare care se dezvoltă între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania. între 
cele două țări pe diferite planuri, in 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și socialismului.

în încheiere, ambasadorul R.D. 
Germane a răspuns întrebărilor puse 
de ziariști.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL I

11,00 Ora copiilor.
12,00 Film artistic * Muntele aza- 

leelor (reluare).
14,10 Preferințele dv. muzicale sînt 

și preferințele noastre.
13,00 Fotbal. Politehnica Timișoa

ra — F.C. Constanta. (Cam
pionatul național divizia A).

16,50 Tineri interprfeți de muzică 
populară, laureat! al festiva
lului ,.Maria Tănase“ — Cra
iova 1975.

17.10 Vîrstele peliculei.
18.10 Atenție la... neatenție.
18.30 Teatru de poezie. Cînd în

suși glasul gîndurilor...
19,00 Recital Angela Similea. 
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenclclopedia.
20,45 Film serial : Mannix.
21,35 Avanpremieră.
21,40 24 de ore. Sport.
22,00 Marele spectacol.

Plecarea tovarășului K. F. Katușev
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala tovarășul K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni a fost salu
tat de tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic

Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
de Dumitru Turcuș. adjunct de șef 
de secție > C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

Au fost de față N. V. Maslennikov, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Uniunii 
Sovietice la București, membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

Cu prilejul apropiatei aniversări 
a Partidului Muncii din Coreea

Cu prilejul celei de-a 30-a ani
versări a întemeierii Partidului Mun
cii din Coreea. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P.D. Coreene la 
București, Iang Miăng Sul, a or
ganizat, vineri la amiază, o con
ferință de presă. Au participat redac
tori ai unor ziare centrale. ..Ager
pres". Radioteleviziunii și publicații 
periodice, funcționari din Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și atașați 
de presă și corespondenți ai presei 
străine.

însărcinatul cu afaceri a subliniat, 
cu această ocazie, însemnătatea isto
rică a creării Partidului Muncii din 
Coreea, etapele principale ale luptei 
eroice desfășurate de poporul coreean, 
sub conducerea partidului, a tovară
șului Kim Ir Sen. pentru eliberarea 
patriei, pentru înfrîngerea asupririi 
imperialiste in războiul de apărare a 
patriei, pentru transformarea tării în
tr-un stat socialist puternic dezvol
tat. suveran și independent. Vorbito
rul a subliniat că marile succese ob
ținute de poporul coreean pe calea 
construcției socialismului sînt rodul 
politicii Partidului Muncii din Coreea 
de aplicare creatoare a marxism-le- 
ninismului la condițiile specifice ale 
Coreei.

Iang Miăng Sul a evidențiat apoi 
eforturile depuse de Partidul Muncii 
din Coreea, de Guvernul R.P.D. Co

reene, pentru reuni ficarea indepen
dentă și pașnică a țării, fără nici un 
amestec din afară, pentru retragerea 
trupelor străine din Coreea de Sud. 
în acest context el a amintit de nu
meroasele propuneri făcute de Parti
dul Muncii din Coreea, inclusiv pro
punerea de a negocia cu autoritățile 
americane problema încheierii unui 
acord de pace care să înlocuiască 
actualul acord de armistițiu.

Subliniind că lupta poporului co
reean pentru reunificarea pașnică a 
patriei s-a bucurat de sprijinul și 
încurajarea activă a tuturor țărilor 
iubitoare de pace, vorbitorul a ex
primat recunoștința profundă Parti
dului Comunist Român, guvernului 
și poporului român, care au sprijinit 
și sprijină activ cauza dreaptă a po
porului coreean.

Evocind relațiile de prietenie, co
laborare frățească și solidaritate mi
litantă dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre România și R.P.D. Coreeană, 
el a subliniat că aceste relații cunosc 
o puternică afirmare și dezvoltare, un 
rol important în această evoluție 
avîndu-1 întilnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen. care au deschis noi 
perspective colaborării și cooperării 
româno-coreene.

(Agerpres)

Moranbong—colina simbol
De fiecare dată cînd 

ajungi intr-un oraș 
necunoscut încerci 
dorința de a-1 îmbră
țișa cu privirea in 
anșamblu pentru ca 
mai apoi să te poți 
opri pe îndelete la 
fiecare din locurile ce 
ți se par că-1 definesc 
mai bine.

La Phenian, această 
dorință este ușor de 
împlinit urcînd colina 
pe care din cele mai 
vechi timpuri localni
cii au numit-o „colina 
bujorului", Moranbong, 
întrucit se înalță ca o 
tulpină de bujor. în 
însăși inima capitalei.

Aici, de la înălțime, 
se pot distinge cu cla
ritate interesante de
talii ale peisajului ur
banistic. Pe cele două 
maluri ale Tedonga- 
nului, mîngîiate de 
sălcii pletoase, se eta
lează cartierele ora
șului. ale căror clădiri 
sînt placate cu mo
zaicuri multicolore, al- 
ternînd cu monumen
tale edificii albe : în 
depărtare, spre margi
nea marii așezări, puz
deria de coșuri înalte 
sînt tot atîtea măr
turii ale unei industrii 
dezvoltate.

Aici, pe Moranbong. 
ai posibilitatea nu 
numai să admiri pa
norama modernei ca
pitale a „tării dimine
ților liniștite", dar să 
și afli multe despre 
istoria acestui popor 
brav, cu un trecut de 
luptă atit de zbuciu
mat.

...La poalele Moran- 
bongului a avut loc 
marele miting popu
lar de la 14 octombrie 
1945. cinstind glorio
sul deznodămint al 
bătăliilor purtate de 
popor. avindu-i în 
frunte pe comuniști, 
sub conducerea tova
rășului Kim Ir Sen, 
împotriva militariști- 
lor japonezi. Cu nu
mai patru zile înain
tea acestei uriașe a- 
dunări. istoricul Con
gres de constituire a 
Partidului Muncii din 
Coreea marca un e- 
veniment de epocală 
însemnătate în viața 
întregului popor co
reean.

în perioada grea a 
agresiunii imperialiste, 
declanșată la numai 
cinci ani după aceste 
evenimente, la Mo

ranbong își aveau se
diile Comitetul Cen
tral al partidului și 
Marele Stat Maior al 
armatei. Cele două fo
ruri se reuneau aici, 
la mai multe zeci de 
metri sub pămînt. in 
adăposturile săpate în 
stîncă. în timp ce la 
suprafață bombardie
rele dușmane transfor
mau Phenianul in 
ruine și cenușă. însu
flețit de cuvîntui par
tidului. mobilizat și 
condus de el. po
porul s-a ridicat ca un 
singur om Ia luptă, re- 
purtînd. cu prețul unor 
grele jertfe, o strălu
cită victorie.

Însemnări

de călătorie din

R. P. D. Coreeană

Si tot aici. în adîn- 
cul pămîntului a fost 
zămislit și un lăcaș de 
cultură, unic in felul 
său. „Teatrul Moran
bong". care a funcțio
nat pe parcursul celor 
trei ani de război, 
fiind frecventat cu a- 
siduitate de populație.

Același mare elan 
patriotic care a trans
format Moranbongul și 
împrejurimile sale în
tr-o cetate inexpug
nabilă a caracterizat 
și epopeea reconstruc
ției. Înfăptuită de oa
menii muncii din Co
reea după cucerirea 
vi c tor iei.

Ca principal centru 
economic al tării, care 
asigură aproape o pă
trime din producția 
republicii. Phenianul 
iși etalează bogata 
zestre industrială, sub 
forma unui inel de 
întreprinderi și șan
tiere ce înconjoară o- 
rașul. Vizitatorului ii 
produc o puternică 
impresie cărțile de 
vizită ale unor între
prinderi cum sînt uzi
na „Kim Zong The", 
care asigură necesarul 
de locomotive electrice 
pentru toate trenurile 
de călători și de marfă 
de pe magistralele fe
roviare coreene, com
plet electrificate, sau 
„Fabrica textilă uni
versală Ciolima". care 
produce o cincime din

totalul țesăturilor fa
bricate în întreaga 
tară.

Printre numeroasele 
edificii impunătoare 
ale orașului, multe 
clădiri care reiau li
niile înaripate ale tra
diționalelor pagode a- 
trag în mod deosebit 
privirile. Unele dintre 
ele adăpostesc institu
ții de cultură, cum ar 
fi Teatrul mare. Opera 
de stat. Casa de cultu
ră sau Palatul pionie
rilor. Un mare număr 
de ore se cuvine re
zervat vizitei la Uni
versitatea Kim Ir Sen, 
care alcătuiește în fapt 
un adevărat orășel, 
desfășurat pe o supra
față de 1 560 000 de 
metri pătrați, din care 
numai clădirile ocupă 
400 000 de mp.

...Ajungem din nou 
la punctul de plecare, 
la Moranbong. unde se 
înfățișează privirilor 
un teatru în aer liber 
cu peste 20 000 de locuri, 
care, alături de un alt 
așezămînt similar func
tioned într-o clădire 
cu ferestre largi, a 
luat locul legendarului 
teatru subteran. Tot 
aici au fost amenajate 
un vast parc pentru 
copii, o fîntînă arte
ziană din care se des
prind petalele a ne
numărate brațe, o ex
poziție horticolă, iar 
la poalele colinei se 
află un imens stadion 
și terenuri pentru cele 
mai diverse discipline 
sportive.

Toate cele văzute 
aici îți Întăresc con
vingerea că Moranbon
gul își merită numele 
de „colină a bujoru
lui". nu numai dato
rită formei. Nu este 
oare bujorul floarea 
care creste viguros 
atit pe timp de secetă, 
cît și ce vreme priel
nică ? întocmai ca și 
această floare-simbol. 
poporul coreean a bi
ruit vremurile de vi
cisitudini si restriște, 
iar astăzi, sub soarele 
generos al socialismu
lui. desfășoară o mun
că tenace, eroică și 
încununată de remar
cabile succese, pentru 
a-și făuri o tară mo
dernă. o patrie unifi
cată, liberă si pros
peră.

Ioana BĂRBAT

Cu ocazia Zilei naționale a Rega
tului Lesotho, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a trans
mis o telegramă de felicitare dom
nului Larry Kotsokoane, ministrul 
afacerilor externe al Regatului Le
sotho.

★
Vineri în Capitală a avut loc des

chiderea șantierului noii clădiri a 
Ambasadei Republicii Populare Chi
neze în Republica Socialistă Româ
nia.

La festivitate au participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Ion Popescu-Puturi. 
președintele Asociației de prietenie 
româno-chineze. Mircea Solomon, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Cezar Lăzărescu. președinte
le Uniunii arhitecților, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale, ai Consiliului popu
lar al municipiului București.

Au luat parte Li Tin-ciuan. amba
sadorul R. P. Chineze în tara noas
tră. membri ai ambasadei.

Au rostit alocuțiuni Cornel Pa
coste și Li Tin-ciuan.

Cu același prilej, ambasadorul R. P. 
Chitieze a oferit un cocteil.

★
Ambasadorul Italiei la București, 

Ernesto Mario Bolasco, a oferit, vi
neri. un dineu în onoarea ministrului 
apărării al Republicii Italia, Arnaldo 
Forlani, care face o vizită oficială 
in tara noastră.

Au luat parte generalul de armată 
Ion Ioniță. ministrul apărării na
ționale, generalul-colonel Ion Coman. 

prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Vasiie Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, adjuncți ai 
ministrului apărării naționale, ge
nerali și ofițeri superiori.

A fost prezent generalul de bri
gadă Mario di Palma, atașatul mili
tar. aero și naval al Italiei la Bucu
rești.

v
Cu prilejul celei de-a XXXI-a 

aniversări a Zilei Armatei populare 
cehoslovace, vineri seara, la Casa 
centrală a armatei a avut loc o adu
nare la care au participat generali, 
ofițeri, maiștri militari și subofițeri 
din garnizoana Bucureștiului.

Au fost prezenți Miloslav Jandik, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace în țara 
noastră, și membri ai ambasadei.

Despre semnificațiile evenimentu
lui a vorbit general maior Josef Gu- 
mulka, atașatul militar și aero al 
Republicii Socialiste Cehoslovace la 
București.

în continuare, participants au vi
zionat o fotoexpoziție și filme infă- 
țișînd aspecte din viața și activitatea 
militarilor cehoslovaci.

Cu același prilej, atașatul militar 
și aero cehoslovac s-a întîlnit cu 
militari din două unități ale armatei 
noastre.

★
Vineri dimineața a plecat spre 

Roma o delegație a Consiliului popu
lar județean Iași, condusă de tova
rășul Ion Iliescu, președintele con
siliului. care va face o vizită în Ita
lia, la invitația Consiliului regional 
Umbria.

în sala Asociației artiștilor foto
grafi a avut loc. vineri, vernisajul 
expoziției de fotografii intitulate 
„Femeia în Republica Populară Bul
garia".

Au participat Maria Groza, Aneta 
Spornic și Maria Ciocan, membre 
ale Biroului Consiliului Național al 
Femeilor, un numeros public.

Au fost de față Irine Rujeva, se
cretară a Comitetului femeilor bul
gare, precum și Ivan Abagiev, am
basadorul Bulgariei la București, și 
membri ai. ambasadei.

ir
La Academia de Științe Agricole și 

Silvice s-au încheiat vineri după- 
amiază lucrările Conferinței de con
stituire a rețelei de cooperare știin
țifică europeană în domeniul cultu
rii florli-soarelui, inițiată de Orga
nizația pentru agricultură și alimen
tație (F.A.O.)

Conferința a hotărît ca Institutul 
de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea să coordone
ze întreaga activitate științifică pre
văzută în program și a stabilit re
țeaua de cooperare formată din in
stitute de specialitate din Franța, 
Israel, Italia. Iugoslavia, România, 
Spania. Suedia și Ungaria.

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii pe acest an. Comi
tetul national pentru apărarea păcii. 
Uniunea scriitorilor și Consiliul ge
neral al A.R.L.U.S. au organizat, vi
neri după-amiază. în Capitală, o ma
nifestare consacrată împlinirii a 80 
de ani de la nașterea poetului so
vietic Serghei Alexandrovici Esenin.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPQRȚ • SPORT «SPORT
HANDBAL:

Steaua și Dinamo 
la egalitate

La Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală s-a desfășurat aseară 
partida-derbi de handbal dintre for
mațiile Steaua și Dinamo, care s-a 
încheiat cu scorul de 20—20 (9—12).

Tradiționala întilnire dintre cele 
două formații fruntașe ale handba
lului nostru a corespuns doar în 
parte așteptărilor, calitatea spectaco
lului fiind diminuată de prudenta cu 
care și-au apărat șansele cele două 
echipe. Cel mai interesant aspect al 
derbiului l-a constituit evoluția sco
rului. îndeosebi în ultimul sfert de 
oră. cînd Steaua a răsturnat o situa
ție ce părea net favorabilă dinamo- 
vistilor. refăcînd o diferență de 4 
goluri.

Cei mai eficienți dintre jucători : 
Kicsid (9 goluri). Licu (7). Cosma (6). 
Birtalan, strașnic „păzit", a înscris 
doar... cîte un punct în fiecare re
priză.

în urma rezultatului înregistrat a- 
seară. cele două formații se mențin 
la egalitate de puncte (21). cu urmă
torul golaveraj : Steaua 280—194 și 
Dinamo 248—177.

Victorii ale gimnastelor românce la campionatele balcanice FOTBAL
Gimnastele românce au obținut o 

dublă victorie la campionatele bal
canice care se desfășoară in aceste 
zile la Pleven. în competiția pe e- 
chipe. selecționata României s-a si
tuat pe primul loc cu 369,10 puncte, 
urmată de Bulgaria 364,40 puncte și 
Iugoslavia 338.70 puncte. La indivi-

ÎN CÎTEVA 
începe sezonul hocheistic 

in Capitală
Astăzi, pe patinoarul artificial din 

parcul sportiv „23 August". încep în
trecerile finale ale „Cupei Româ
niei"; în prima zi a turneului final, 
cu începere de la ora 16. se vor 
desfășura locurile : Steaua—Dunărea 
Galati și Dinamo—S.C. Miercurea 
Ciuc. Duminică, de la aceeași oră. 
au loc în ordine următoarele parti
de : Dinamo—Dunărea Galati și 
Steaua—S.C. Miercurea Ciuc.
BASCHET ; Echipa feminină 

a U.R.S.S., campioană 
mondială

In penultima zi a turneului final 
al campionatului mondial feminin de 
baschet, care se desfășoară la Caii, 
selecționata U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 106—75 (45—35) formația
Japoniei. în urma acestei victorii, e- 

dual compus, titlul balcanic a reve
nit gimnastei Anca Grigoraș cu 74.80 
puncte, urmată de alte două compo
nente ale formației noastre : Geor- 
gi’ta Gabor — 74,35 puncte și Lumi
nița Milea — 73.70 puncte.

Competiția continuă cu întrecerile 
concursului masculin.

RÎNDURI
china U.R.S.S. și-a asigurat titlul de 
campioană mondială. Alte rezultate : 
Italia—Mexic 56—53 (24—26) : Coreea 
de Sud—Columbia 93—69 (48—37).

★
în partida inaugurală a turneului 

internațional masculin de baschet de 
la Cracovia, echipa Dinamo Bucu
rești a întîlnit formația iugoslavă 
Borac Ceaceak. Baschetbaliștii ro
mâni au obtinut victoria cu scorul 
de 96—77 (59—39).

TENIS
Seria turneelor demonstrative de 

tenis din Olanda a continuat cu con
cursul de la Groningen. în care Ilie 
Năstase l-a întrecut cu 6—7. 6—2, 
6—2 pe Ion Tiriac. într-o altă parti
dă. suedezul Bjorn Borg a dispus 
cu 7—6. 7—6 de americanul Marty 
Riessen. , 

Loturile reprezentative 
pentru întilnirile 

internaționale 
de săptămina viitoare

Pentru meciul amical România — 
Turcia (București, duminică 12 oc
tombrie) vor fi convocați următorii 
iucători : Morai-u. Răducanu — Che- 
ran. Sătmăreanu II. G. Sandu. Sa
rnes. Angheiini. Purima — Dinu. Du
mitru. Georgescu. Iordănescu — Cri- 
șan. Fazekas. Dobrin. M. Sandu. Lu
ces cu.

Pentru meciul România (B) — R.F. 
Germania (B) de la Duisburg — 8 
octombrie : Iorgulescu. Jivan — Gli- 
gore. Cringasu. FI. Marin. Hajnal, 
Mateeșcu. Agiu — Boloni. Bălăci, 
Romilă — Troi. Stoica, Rosznai, Ră
ducanu. Zamfir.

în raport de calitatea locului pe 
care ii vor presta la Duisburg — 
Iorgulescu. Boloni. Zamfir și Hajnal 
— vor fi incluși în lotul A.

Duminică. 12 octombrie, la Tîrgo- 
viște. echipa de tineret a României 
va întîlni. in meci amical, echipa si
milară a Turciei.
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Sesiunea Adunării Generale a O.N.U. evidențiază: BELGIA BUDAPESTA Convorbiri

Completarea destinderii politice 
cu destinderea militară

VIZITA DELEGAȚIEI C. C. AI P. C. R.

este o necesitate stringenta
NAȚIUNILE UNITE 3 — Cores

pondentul nostru transmite : în con
tinuarea dezbaterilor de politică ge
nerală din plenara adunării, la care 
au participat pînă în prezent 116 șefi 
de delegații, a luat cuvintul minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Bangladesh, Justice Abu Sayeed 
Chowdhury, care s-a pronunțat pen
tru reînnoirea eforturilor vizînd 
scoaterea tratativelor de dezarmare 
din impasul actual, oprirea cursei 
înarmărilor și îndeosebi a celei nu
cleare. Referindu-se la necesitatea 
sporirii rolului organizației în viața 
politică internațională, vorbitorul a 
declarat că pentru statele mici și 
mijlocii, așa cum este și Bangladesh, 
O.N.U. este unicul și cel mai im
portant for în care își pot face auzi
te glasurile.

Ministrul afacerilor externe al 
Cehoslovaciei, Bohuslav Chnoupek, a 
arătat că destinderea încordării in
ternaționale trebuie să aibă la ba
ză nefolosirea forței, recunoașterea 
inviolabilității frontierelor. regle
mentarea diferendelor pe calea trata
tivelor, cooperarea economică reci
proc avantajoasă, precum și schim
burile de informații științifice și cul
turale. Eforturile în direcția transpu
nerii în viață a acestor principii ș-au 
reflectat în încheierea cu succes a 
lucrărilor Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, al 
cărei Act final este oel mai semni
ficativ document al timpurilor noas
tre — a menționat vorbitorul.

Problemele dezarmării au 
principalul 
discursului 
externe al 
Cooperarea 
tinuu amenințată . ____
cursei înarmărilor, care înghite anual 
fabuloasa sumă de 300 miliarde do
lari — a arătat vorbitorul. Negocie
rile de dezarmare de la Geneva au 
rezultate nesatisfăcătoare, iar trata
tivele de la Viena privind reducerea 
trupelor și armamentelor si măsuri 
adiacente tn Europa centrală s-au 
dovedit a fi Dină în Drezent sterile, 
în negocierile pentru limitarea ar
melor strategice (S.A.L.T.), progre
sele se lasă greu așteptate, iar Tra
tatul de 
servi. în 
ment de 
ricolului 
torul a subliniat. în context, că opi
nia publică evaluează amplasarea 
destinderii în primul rînd în funcție 
de evoluțiile din domeniul dezarmă
rii și. ca atare, așteaptă ca statele să 
se ridice la înălțimea înțelegerii pe
ricolului grav ne care il prezintă ar
senalele nucleare pentru însăși viata 
pe planeta noastră și să adopte, în 
consecință, măsurile ce se impun.

Reprezentanta Guineei. Myriam 
Makeba. a evidențiat necesitatea 
transpunerii în viată a prevederilor 
documentelor finale ale ultimelor 
două sesiuni extraordinare ale Adu
nării Generale în problemele dezvol-

dezarmării au fost 
punct de referință al 
rostit de ministrul de 
Austriei. Erich Bielka. 
internațională este con- 

de escaladarea

neproliferare nu mai poate 
mod eficient, ca un instru- 
nădeide contra creșterii ne- 
unui război nuclear. Vorbi-

tării, materiilor prime și cooperării 
economice internaționale.

Ministrul de externe al Republicii 
Costa Rica, Gonzalo Facio, referin- 
du-se. între altele, la o serie de pro
bleme latino-americane. a arătat că 
măsurile luate de O.S.A. împotriva 
Cubei în urmă cu 11 ani au fost re
zultatul războiului rece, iar menți
nerea lor devenise un anacronism.

★
NAȚIUNILE UNITE. — Problema 

întăririi rolului O.N.U. în viata politi
că internațională, pentru menținerea 
șl consolidarea păcii și securității lu
mii, pentru extinderea cooperării în
tre toate națiunile a constituit prin
cipalul subiect al convorbirilor vice- 
premierului și ministrului afacerilor 
externe al Siriei, Abdel Halim Khad- 
dam, cu secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și cu președintele 
sesiunii Adunării Generale. Gaston 
Thorn.

Vicepremierul și ministrul afaceri
lor externe al Siriei, conducătorul 
delegației siriene la lucrările actua
lei sesiuni, a subliniat însemnătatea 
deosebită pe care o acordă guvernul 
său Organizației Națiunilor Unite ca 
centru diplomatic mondial, de la tri
buna căruia statele mici și mijlocii 
își pot face auzit și ascultat glasul 
lor în problemele majore care con
fruntă omenirea. El a insistat. îndeo
sebi, asupra imperativului sporirii 
eficienței organizației în transpune
rea în viață a hotărîrilor Consiliului 
de Securitate și rezoluțiilor Adunării 
Generale în problemele care vizează 
pacea și securitatea în Orientul Apro
piat.

★
NAȚIUNILE UNITE. — Comite

tul pentru problemele sociale și 
umanitare al Adunării Generale, 
care abordează tn prezent punctul 
„Eliminarea tuturor formelor de dis
criminare rasială", își axează dezba
terile pe trecerea în revistă a activi
tăților din cadrul Deceniului de ac
țiune pentru combaterea rasismului 
și discriminării rasiale. Această ac
țiune, inițiată la 10 decembrie 1973 
printr-o rezoluție a Adunării Gene
rale, supusă votului de un mare nu
măr de state, între care și Româ
nia, are drept obiectiv fundamental 
eliminarea totală și necondiționată a 
rasismului și discriminării rasiale 
pînă în anul 19831

★
Pe agenda lucrărilor Comitetului 

politic special al Adunării Generale 
a O.N.U. au fost definitivate patru 
puncte — evaluarea problemei ope
rațiunilor O.N.U. de menținere a 
păcii, raportul Comitetului Națiuni
lor Unite asupra efectelor radiațiilor 
atomice, activitatea Oficiului de aju
tor și lucrări al Națiunilor Unite pen
tru refugiații palestineni din Orien
tul Apropiat și raportul Comitetului 
O.N.U. însărcinat cu anchetarea vio
lării drepturilor omului în teritoriile 
arabe ocupate de Israel.

„ln Peru va continua aprofundarea procesului 
de transformări revoluționare"
— declară președintele Morales Bermudez

LIMA 3 (Agerpres). — Aprofunda
rea procesului de transformări struc
turale, inițiat in 1968. va continua și 
în această a doua etapă prin care 
trece. în prezent, revoluția peruană 
și ale cărei obiective urmăresc, prin 
menținerea și consolidarea autono
miei si independentei sale, făurirea 
unei societăți de largă participare a 
maselor populare Ia conducerea tre
burilor tării — a declarat președin
tele Perului, general de divizie Fran
cisco Morales Bermudez, cu prilejul 
mitingului popular organizat în lo
calitatea Huanuco. in ajunul celei 
de-a VII-a aniversări a inițierii pro
cesului revoluționar peruan.

Arătînd că procesul revoluționar 
inițiat în Peru nu copiază modele 
sau tipare străine, ci ține seama, în 
primul rînd. de condițiile concrete 
specifice tării, șeful statului peruan 
a subliniat că toate problemele care 
confruntă Peru trebuie să fie solu
ționate în mod original. „Nu avem 
nevoie de soluții importate — a spus 
Morales Bermudez — pentru a con
strui în țară o democrație socială de 
largă participare". El a subliniat, 
totodată, că procesul revoluționar 
peruan va continua fără devieri si 
In mod pașnic.

preocupărl- 
mai intense 

instaurarea 
raporturi in-

BRUXELLES 3 (Agerpres).— Dele
gația C.C. al P.C.R., condusă de to
varășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Partidu
lui Socialist Belgian, face o vizită în 
Belgia, s-a întilnit cu o delegație 
a Biroului Federal din Malines al 
P.S.B., condusă de Joseph Ramae- 
kers, președintele federației, mem
bru al Biroului Național al P.S.B., 
președinte al Comisiei afacerilor e- 
conomice din Senatul belgian. La în- 
tîlnire au participat Jos van_Eynde, 
ministru 
Național 
relațiile

de stat, membru al Biroului 
al P.S.B., responsabil cu 
internaționale, și Dimitrie

Stănescu, însărcinat cu afaceri a.l. al 
României la Bruxelles.

Delegația română a fost primită 
la Primăria orașului Malines de re
prezentanți ai consiliului municipal 
Si a vizitat obiective economice, so
ciale și culturale din regiune.

Delegația C.C. al P.C.R. a făcut, 
de asemenea, o vizită în provincia 
Namur, unde a avut o intîlnire cu 
guvernatorul a.i. Richard Bonzi, 
membru al Biroului Național al 
P.S.B., J. C. Del'vigne. secretar al 
federației P.S.B.. Lambiotte Fortune, 
senator, alți activiști de partid, 
deputați în organele locale ale puterii 
de stat.

Vizita unei delegații 
de partid și guvernamentale

Leonid Brejnev
Costa Gomes

a R.D. Vietnam
La 
al 

Mi-

(Agerpres). Pre-

DE PRETUTINDENI

Ample acțiuni de protest
împotriva represiunilor din Spania

în numeroase țări ale lumii con
tinuă acțiunile de protest împotriva 
executării celor cinci tineri militanți 
spanioli și de condamnare a apte
lor inumane ale regimului franchist.

Guvernul R. D. Germane a hotărit, 
vineri, să suspende relațiile’ diplo
matice cu Spania. La Nicosia, un 
purtător de cuvint oficial a decla
rat că „guvernul cipriot a primit cu 
oroare vestea execuțiilor din Spania, 
iar poporul Ciprului, impreună cu 
celelalte popoare ale lumii, condamnă 
asemenea acte inumane".

Consiliul Mondial al Păcii a adre
sat Consiliului Executiv al UNESCO 
un apel în care se arată că în 
cadrul proceselor politice de la 
Madrid sint încălcate cele mai ele
mentare drepturi** ale omului. Con- 
damnînd crimele fasciste comise- de 
autoritățile de la Madrid, Consi
liul Mondial al Păcii cere UNESCO 
să ia atitudine împotriva torturilor 
și terorii din Spania.

Guvernul din Costa Rica și-a ex
primat indignarea față de acest act 
samavolnic. Suedia a amînat pe ter
men nedefinit o rundă de negocieri 
cu Spania privind utilizarea pașnică 
a energiei atomice. Fostul cancelar 
al R. F. Germania. Willy Brandt, 
președintele Partidului social-demo-

crat. a arătat că inițierea unor mal 
strînse relații cu Madridul nu este 
posibilă atit timp cît „violența și 
injustiția continuă să-și găsească în 
Spania asemenea moduri de concre
tizare".

Consiliul Central al Sindicatelor din 
R. P. Polonă a dat publicității o de
clarație in care este exprimat pro
testul opiniei publice poloneze fată 
de încălcarea brutală a drepturilor și 
libertăților democratice de către re
gimul dictaturii franchiste : la Praga. 
la întreprinderea „Tesla" a avut loc 
un miting in cadrul căruia partici- 
panții au condamnat valul de repre
siuni din Spania si și-au exprimat 
solidaritatea cu antifasciștii spanioli. 
La Havana, Asociația națională a 
micilor producători agricoli (ANAP), 
Federația studenților. Uniunea zia
riștilor au dat publicității declarații 
de protest, manifestindu-si „în forma 
cea mai energică dezaprobarea și 
condamnarea față de acest act repro
babil". Numeroase organizații sin
dicale din Anglia, Belgia, țările 
scandinave, Italia, Franța. R. F. 
Germania, Irlanda. Olanda. Australia 
au boicotat schimburile economice 
și comunicațiile de orice fel cu Spa
nia.

OPȚIUNI EXPRIMATE LA CONFERINȚA
PARTIDULUI LABURIST

LONDRA 3 — Corespondentul
nostru transmite : Cea de-a 74-a 
Conferință națională a Partidului La
burist din Marea Britanie și-a în
cheiat, vineri, lucrările la Blackpool. 
Numeroase rezoluții recomandă gu
vernului să acționeze hotărît in ve
derea redresării economiei, comba
terii inflației și reducerii șomajului. 
Ele cer, de asemenea, „extinderea 
controlului public asupra unor sec
toare importante ale industriei".

Conferința a ales noul Comitet 
Executiv Național. Lider al partidu
lui a rămas. în continuare, primul 
ministru Harold Wilson.

în ultima zi a lucrărilor, vorbitorii 
au subliniat necesitatea promovării 
unei politici de pace și colaborare și 
au cerut guvernului să reducă buge
tul militar.

La conferință au fost prezenți re
prezentanți ai unor partide socia-

înscenare judiciară 
împotriva tovarășului 

Luis Corvalan
SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager

pres). — în pofida cererilor opiniei 
publice mondiale pentru eliberarea 
secretarului- general al Partidului 
Comunist din Chile, Luis Corvalan, 
și a celorlalți patrioți chilieni aflați 
în închisori sau în lagăre de con
centrare, autoritățile militare chi
liene au început „procedurile judi
ciare" împotriva lui Luis Corvalan.

DIN MAREA BRITANIE
liste, social-democratice și comu
niste. Partidul Comunist Român a 
fost reprezentat de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului.

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
invitația Comitetului Central 
P.M.S.U. și a Consiliului de 
niștri al R. P. Ungare, vineri a sosit 
la Budapesta, într-o vizită oficială 
de prietenie, o delegație de partid 
și guvernamentală a R. D. Vietnam, 
condusă de Le Dnan, prim-sepretar 
al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam — relatează agen
ția M.T.I. La sosirea la Budapesta, 
delegația de partid și guvernamen
tală a R. D. Vietnam a fost întim- 
pinată de Jănos Kădâr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., de alte per
soane oficiale ungare. în aceeași zi 
au început convorbirile ungaro- 
vietnameze.

MOSCOVA 3
Ședințele Portugaliei, Francisco da 
Costa Gomes, și-a încheiat vizita 
oficială in Uniunea Sovietică, in 
cursul căreia a avut convorbiri cu 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. și cu N. V. Podgor- 
nîi, președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. La încheierea 
convorbirilor au fost semnate Decla
rația sovieto-portugheză. acordul de 
colaborare pe termen lung in dome
niile economic, tehnic și științific, a- 
cordul de colaborare în domeniile 
Științei și culturii. A fost dat publi
cității un comunicat comun.

• EXCAVATOR GI
GANT. La carierele de căr
bune Nazarovski. din Siberia se 
află in curs de montare un ex
cavator gigant, construit la uzi
nele de mașini grele din Sverd
lovsk. Greutatea mașinii este 
de peste 10 000 tone. Pentru cu
rățarea noroiului din interiorul 
cupei de 100 metri cubi va pu
tea pătrunde cu ușurință... un 
excavator de dimensiuni mici. 
Productivitatea agregatului va 
fi de 20 000 000 metri cubi de 
rocă dislocată pe an.

HANOI: Convorbiri

vietnamezo-iugoslave
HANOI 3 (Agerpres). — La Hanoi 

au început, vineri, convorbirile din
tre delegațiile guvernamentale con
duse de Fam Van Dong, primul mi
nistru al Guvernului R. D. Vietnam, 
și Gemal Biedici. președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.I. în 
aceeași zi, anunță agenția V.N.A., 
președintele R. D. Vietnam. Ton Duc 
Thang. a primit pe Gemal Biedici și 
membrii delegației iugoslave aflate 
în vizită oficială în R. D. Vietnam.

Simpozion internațional
SOFIA 3. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Sofia s-au 
desfășurat lucrările simpozionului 
internațional consacrat aniversării a 
două decenii de la semnarea Trata
tului de la Varșovia.

La simpozion a participat șl o de
legație 
români, 
Zaharia, 
tului de 
tice de 
Membrii 
zentat comunicările : „Procesul des
tinderii și perspectiva depășirii di
vizării Europei în blocuri opuse ; 
însemnătatea acțiunilor și inițiati
velor țărilor membre ale Tratatului 
de la Varșovia în această direcție" 
și „Problemele dezarmării în lumi
na documentelor Tratatului de la 
Varșovia și ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa".

Conducătorii delegațiilor partici
pante Ia simpozion au 
de Stanko Todorov, 
Consiliului de Miniștri 
garia.

de istorici și politologi 
condusă de dr. Gheorghe 
director adjunct al Institu- 
studii istorice și social-poli- 
pe lingă C.C. al P.C.R. 
delegației române au pre-

fo-st primiți 
președintele 

al R.P. Bul-

agențiile de presă
Președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S., A1«ei 
Kosîghin, a avut o convorbire cu 
Guyford Stever, consilier al preșe
dintelui S.U.A. pentru probleme de 
știință, șeful delegației americane 
care participă la lucrările celei de-a 
patra sesiuni a Comisiei sovieto- 
americane de colaborare tehnico-ști- 
ințifică.

Tratative între repre
zentanți ai R.D.G. și R.F.G. 
au avut loc la Berlin. în vederea In* 
cheierii unui acord guvernamental 
în domeniul poștei și telecomunica
țiilor. S-a convenit, totodată, să se 
continue convorbirile în luna noiem
brie a acestui an. La Bonn.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :

PLENARA C.C. AL P.S.U.G
BERLIN 3. — Corespondentul nos

tru transmite : La Berlin a avut Ioc 
o plenară a C.C. al P.S.U.G.. prezi
dată de Erich Honecker, prim-secre- 
tar ăl C.C. al partidului.

Comitetul Central a adoptat direc
tivele C.C. al P.S.U.G. privind des
fășurarea alegerilor de partid, nor
mativele pentru alegerea organelor 
conducătoare de partid, pentru ale
gerea delegaților la conferințele de 
partid și liniile directoare pentru a- 
legerea delegaților la cel de-al IX-Iea 
Congres al P.S.U.G.

Plenara C. C.
al P.C. Finlandez

HELSINKI 3 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au deschis, vineri, lucră
rile plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Finlandez. La 
deschiderea lucrărilor, Olavi Hannl- 
nen, vicepreședinte al P.C. Finlan
dez, a prezentat un raport cu pri
vire la rezultatele alegerilor parla
mentare, situația politică din țară șl 
viitoarea campanie pentru încheie
rea noilor contracte de muncă.

în continuarea lucrărilor. Aarne 
Saarinen, președintele P.C. Finlan
dez, și Taiste Sinisalo. vicepre
ședinte al partidului, vor prezenta 
rapoarte în legătură cu modul de 
îndeplinire a hotărîrilor adoptate la 
ultimul congres al comuniștilor fin
landezi.

transmit:
Vicepremierul Consiliului 

de Stat al R. P. Chineze, 
Den Siao-pin, l-a primit vineri pe 
Zentaro Kosaka, fost ministru al afa
cerilor externe al Japoniei, deputat 
în Camera Reprezentanților a Dietei 
Japoneze din partea Partidului libe
ral democrat, cu care a avut o con
vorbire.

exprimată dorința guvernului grec 
de a se elabora, cît mai curind posi
bil, textul „compromisului*1 asupra 
problemei platoului continental al 
Mării Egee, pentru a fi prezentat 
Curții Internaționale de Justiție de 
la Haga.

0 reuniune a Consiliului 
Revoluției a avut Ioc la Lisat>°- 
na. Primul ministru, Pinheiro de A- 
zevedo, a precizat că a fost efec
tuată „o analiză profundă a situației 
politico-militare" din țară, în vede
rea adoptării măsurilor care să per
mită soluționarea problemelor pri
vind disciplina și coeziunea forțelor 
armate. El. a adăugat că, în același 
cadru, a fost examinată și chestiu
nea invalizilor de război.

La Panimmjon a avut loc • 
436-a ședință a secretarilor Comisiei 
militare de armistițiu din Coreea, in 
cadrul căreia reprezentantul R.P.D. 
Coreene a demascat actele de încăl
care a acordului de armistițiu. Ast
fel. intre 11 august si 26 septembrie 
1975. incălcîndu-se acest acord, au 
avut loc 520 de acte ilegale, inclu
siv introduceri de armament și de 
militari combatanți în zona demili
tarizată.

Pentru 
le tot 
privind 
unor noi 
ternaționale și ca o 
dovadă a audienței 
tot mai largi de care 
se bucură în opinia 
publică mondială o- 
biectivul creării unei 
noi ordini economice 
internaționale 
semnificativă și apa
riția studiului 
tulat „CE-I DE FĂ
CUT" — elaborat sub 
auspiciile Fundației 
Dag Hammarskjoeld 
(Uppsala, Suedia) — 
asupra dezvoltării și 
cooperării internațio
nale. Studiul — la al
cătuirea căruia au con
tribuit un mare nu
măr de oameni poli
tici, economiști, spe
cialiști în drept și re
lații internaționale, 
sociologi, oameni de 
știință de alte profi
luri din diferite țări, 
ca și inalți funcționari 
ai organismelor din 
sistemul O.N.U. — este 
conceput ca „o con
tribuție la dezbaterea 
problemelor interna
ționale, jalonată de 
conferințele mondia
le din ultimii ani pri
vind materiile prime 
și dezvoltarea (New 
York), populația 
(București), alimen
tația (Roma), dreptul 
mării (Caracas și Ge
neva), industrializa
rea (Lima) și 
înconjurător 
holm).

în cuprinsul 
rii, autorii prezintă, 
intr-o formă succintă, 
necesitatea, concep
tul și prioritățile edi
ficării noii ordini eco
nomice internaționa
le. propunind. în ace
lași timp, modalități 
concrete de acțiune 
In vederea înfăptuirii 
acestui obiectiv car
dinal al lumii contem
porane. „Actuala or
dine economică și po
litică internațională

— se arată în intro
ducere — este pe cale 
de destrămare, ceea 
ce este un lucru bun, 
întrucit această ordi
ne nu a satisfăcut ne
voile marii majorități 
a popoarelor,
vînd roadele sale 
unei minorități 
vilegiate".

Trăgînd de aici 
duzia necesității în
locuirii aoestei ordini 
internaționale peri-

rezer- 
doar 
pri-

este
intl-

mediul 
(Stock-

lucra

politic în vlito- 
»au in 
Aceste

oon-

re
rul apropiat 
perspectivă", 
puncte ar fi următoa
rele : satisfacerea ne
voilor 
gen te
curs 
(în 
mentației, 
sănătății, 
întărirea 
de

celor mal ur- 
ale țărilor în 
de dezvoltare 

domenijle ali- 
locuinței, 

educației) ; 
capacității 

dezvoltare a a- 
cestor țări, în primul 
rind, prin forțe pro-

Firește, în legătură 
cu această enumerare, 
cu formularea punc
telor, cu ordinea lor 
de prioritate pot exis
ta păreri diferite ; se 
poate însă aprecia că 
ele ating probleme e- 
sențiale ale unui pro
gram de măsuri me
nite să ducă la crea
rea noii ordini econo
mice. Este, de aseme
nea, interesant fap
tul că autorii caută

a crescut abia cu două 
treimi, resursele dis
ponibile sint capabile 
să satisfacă nevoile a- 
cesteia". Adevărata 
problemă, relevă auto
rii, constă in aceea că 
„în timp ce țările in
dustrializate cu econo
mie de piață, care în
globează 18 la sută din 
populația mondială, 
consumă 68 la sută din 
principalele nouă re
surse minerale (cu ex-

In sprijinul instaurării
Un interesant studiu privind problemele dezvoltării economice și cooperării 

internaționale

mate prin alta nouă, 
corespunzătoare rea
lităților și cerințelor
actuale, studiul sub
liniază că aceasta pre
supune în 
„redefinlrea 
tului și a 
dezvoltării, 
relațiilor 
nale pe baze noi, 
organizarea 
lui “ 7 
ceea ce constituie, 
fără îndoială, o acțiu
ne de durată. Dar, 
chiar și călătoria cea 
mai lungă începe cu 
primul pas. Iar acest 
pas Vebuie făcut în 
direcția cea bună".

în vederea atingerii 
obiectivelor noii or
dini, autorii studiului 
formulează un pro
gram în zece puncte, 
care, după părerea 
lor, sint „realizabile 
din punct de vede-

principal 
conținu- 

orientării 
așezarea 

internațib- 
re- 

sistemu- 
Națiunilor Unite, 

ce

prii ; transformarea 
structurilor lor socia
le, economice și po
litice : creșterea dis
ponibilităților alimen
tare ale lumii ; reori- 
entarea științei și teh
nicii către o nouă dez
voltare ; adoptarea de 
măsuri menite să con
tribuie la o partici
pare mai activă a ma
selor la procesul dez
voltării ; înfăptuirea 
unei politici noi in 
domeniul transferu
lui internațional de 
resurse destinate dez
voltării ; valorifica
rea optimă, în intere
sul 
lor, 
internațional 
(oceanele, 
polare, 
țific și ____  _ ...
mii) ; apărarea drep
turilor
fundamentale ale po
poarelor.

tuturor popoare- 
a patrimoniului 

comun 
regiunile 

tezaurul știin- 
tehnic al lu-
și intereselor

să releve importanța 
deosebită a problemei 
lichidării decalajelor, 
a egalizării nivelurilor 
de dezvoltare 
mică a statelor, 
blemele fiind 
date intr-o 
constructivă, 
vă, cu convingerea că 
oricit ar fi de com
plicate. ele sint rezol
vabile dacă statele și 
popoarele vor acționa 
hotărît în acest scop.

Astfel, este intere
santă preocuparea de 
a combate aserțiunile 
despre așa-zisele „li
mite ale creșterii" sau 
despre „incapacitatea" 
de a se asigura pro
gresul și prosperitatea 
tuturor popoarelor. în 
această privință, stu
diul relevă că „într-o 
lume în care produsul 

■ brut s-a triplat în de
cursul a 25—30 de ani, 
timp in care populația

eeono- 
pro- 

abor- 
viziune 
poziti-

cepția petrolului), ță
rile lumii a treia. în 
care trăiește jumătate 
din populația globului, 
consumă doar 6 la su
tă". în plus, cheltuie
lile mondiale pentru 
înarmare au atins în 
1973 suma de 244 mi
liarde de dolari, cifră 
care reprezintă aproa
pe jumătate din pro
dusul național brut al 
țărilor în curs de dez
voltare. Aceste date 
statistice, se mențio
nează în studiu, dove
desc mai limpede decit 
orice că. „în realitate, 
problema constă nu în 
imposibilitatea satisfa
cerii cerințelor țărilor 
sărace, ci în acapara
rea resurselor și în a- 
normala lor utilizare 
de către un număr 
restrîns de state". E- 
galizarea nivelurilor 
de dezvoltare econo
mică. lichidarea deca-

lajelor. satisfacerea 
neîntîrziată a cerințe
lor țărilor in curs de 
dezvoltare, care sint 
„grave, urgente și a- 
flate intr-un stadiu 
critic pentru determi
narea condițiilor păcii 
și stabilității viitoare" 
constituie. în lumina 
acestei situații, un o- 
biectiv care trebuie să 
întrunească un con
sens unanim.

Afirmînd conceptul 
unei „dezvoltări noi, 
structural superioare 
celei de azi", studiul 
arată că aceasta pre
supune ca „fiecare ta
ră să se bazeze în pri
mul rind pe propriile 
sale forte", în același 
timp fiind necesar 
„să se creeze o ambi
anță internațională fa
vorabilă acestei 
voltări, 
politic, cit 
economic", 
în această 
apreciază 
constă în abolirea ac
tualelor relații econo
mice de inegalitate, 
în acest scop fiind ne
cesar „să se asigure 
deplina exercitare a 
suveranității naționale 
asupra resurselor și ca
pacităților de produc
ție". De asemenea, 
este necesar — subli
niază studiul — „să se 
creeze condiții de dia
log și de negociere in
tre parteneri egali în 
drepturi".

Pledoarie convingă
toare pentru instaura
rea unei noi ordini e- 
conomice internațio
nale. studiul „Dag 
Hammarskjoeld 1975“ 
se înscrie ca o contri
buție prețioasă a oa
menilor de știință la 
transpunerea în viată 
a dezideratului formu
lat plastic în cuprin
sul documentului t 
„dezvoltarea — noul 
nume al păcii".

dez- 
atit pe plan 

și pe plan
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Comeliu VLAD
Geneva

Reprezentanții tineretu
lui capitalelor unor țări so
cialiste ~ BeI8rad. Berlin, Bucu
rești. Budapesta. Hanoi. Havana, 
Moscova. Praga. Sofia. Ulan Bator și 
Varșovia — se intîlnesc din nou 
în aceste zile la Praga pen
tru a realiza un schimb de expe
riență si opinii cu privire la contri
buția organizațiilor de tineret la o- 
nera de edificare a societății socia
liste.

La Tokio a avut Ioc c°nvenți» 
de constituire a Federației uniunilor 
sindicale ale muncitorilor din între
prinderile de stat si serviciile pu
blice (Kokuro Roren). cea mai mare 
organizație sindicală a muncitorilor 
japonezi din aceste domenii. La con
venție au participat delegați repre- 
zentînd 16 uniuni sindicale, cu un 
număr total de 152 000 membri. Fe
derația a hotărit să se afilieze Con
siliului General al Sindicatelor din 
Japonia — SOHYO.

Intîlniri polono-cana- 
diCnC. La Var?oviR «-«u încheiat 
convorbirile dintre Stefan Olszowskf, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, și ministrul de externe al 
Canadei. Allan MacEachen. Au fost 
abordate relațiile bilaterale pe mul
tiple planuri și posibilitățile extinde
rii acestora in viitor.

Lucrările Comisiei O.U.A. 
pentru Angola se desfășoară in 
capitala Ugandei. în fața mem
brilor comisiei au expus, sepa
rat. pozițiile organizațiilor de elibe
rare națională pe care le reprezintă 
conducătorii delegațiilor Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), Frontului Național pen
tru Eliberarea Angolei (F.N.L.A.) și 
Uniunii Naționale pentru Indepen
dența Totală a Angolei (U.N.I.T.A.).

Ministrul de externe al
Greciei, Dlrnitrios Bitsios, a re
mis, joi. însărcinatului cu afaceri al 
Turciei la Atena o notă în care este

Camera Reprezentanți
lor a S.U.A. a aprobat — cu 356 
voturi pentru și 61 contra — proiec
tul de lege privind bugetul Pentago
nului pe exercițiul financiar 1975— 
1976. Fondurile alocate totalizează 
112 miliarde dolari, față de 82,6 mi
liarde în exercițiul financiar prece
dent. Proiectul de lege a fost înaintat 
spre dezbatere Senatului.

Sesiunea de toamnă a 
Parlamentului francez s a 
deschis la Paris. Principalul punct 
pe ordinea de zi este discutarea și 
aprobarea bugetului de stat pe anul 
1976. Au fost prezentate, de aseme
nea. proiecte de lege privind cultura 
și sportul, construcțiile urbane, sta
tutul Parisului, proprietatea funciară 
și altele.

Guy Mollet, fost prim-minls- 
tru al Franței, a încetat din viață 
vineri, la Paris, în vîrstă de 69 de 
ani. k

Proiectul de lege privind 
ridicarea parțială a embargoului in
stituit asupra livrărilor americane de 
armament către Turcia s fost apro
bat de Senatul S.U.A.

ORIENTUL APROPIAT
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Comisia pentru relații externe a 
Camerei Reprezentanților a aprobat, 
în unanimitate, trimiterea unui 
număr de 200 observatori civili ame
ricani în Peninsula Sinai, în con
formitate cu Acordul dintre Egipt și 
Israel parafat la începutul lunii sep
tembrie. Rezoluția în acest sens a 
fost înaintată spre dezbatere plenu
lui Camerei, care o va supune la 
vot. potrivit agenției Associated 
Press, la mijlocul săptămînii vii
toare.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Majori
tatea. baricadelor și a punctelor de 
tragere de pe străzile Beirutului au 
fost înlăturate vineri de forțele de

securitate, transmit agențiile inter
naționale de presă. Acest important 
pas pe calea revenirii Ia starea nor
mală în capitala Libanului a fost sa
lutat cu satisfacție de cei 20 membri 
ai comitetului de reconciliere națio
nală. care s-au reunit, din nou. vi
neri. sub președinția primului mi
nistru Rashid Karame. în ziua pre
cedentă. membrii comitetului_ __
claraseră. pentru prima dată, cu toții 
de acord asupra retragerii de pe 
străzi a civililor înarmați și asupra 
desființării baricadelor. Premierul 
Karame a declarat, după reuniune, 
că situația este încurajatoare si că 
măsurile luate de comitet permit să 
se spere într-o revenire ia pace și 
liniște.

se de-

• „RECICLARE" Popu
lația Vietnamului de Sud de
pune eforturi susținute pentru 
înlăturarea rănilor lăsate de 
război și normalizarea vieții în 
toate domeniile de activitate. 
Ca rezultat al acestor preocu
pări, s-au consolidat și legătu
rile aeriene dintre Saigon și 
Hanoi, capitala R. D. Vietnam. 
O parte din avioanele ce ser
vesc linia sint foste aparate 
militare americane care au a- 
parținut regimului saigonez de 
tristă amintire și care au fost 
readaptate în scopuri civile.

• NOUA POARTA 
AERIANĂ A MONTREA- 
LULUI. Astăzi va fi inaugu
rat noul aeroport al orașului 
Montreal (Canada), a cărui con
strucție durează de cinci ani. 
Adaptat cerințelor noi ale tra
ficului aerian mondial, aero
portul se întinde pe o suprafață 
de circa 35 mii de hectare, 
din care 6 900 ha revin zonei 
operaționale, restul constituirZ 
un gen de tampon contra zgo
motului. Aeroportul este dotat 
cu două piste de cite 3 700 m șt 
se prevede construirea altor pa
tru, pînă în anul 2025. 4 000 de 
pasageri pe oră vor putea trece 
prin aerogara amenajată exclu
siv pentru transporturile inter
naționale.

• TABLOURI CELEBRE. 
Vameșii elvețieni au descoperit 
cu mare surprindere, la Basel, 
intr-un compartiment neocu
pat al unui tren internațional, 
un colet care conținea... șapte 
picturi de mare valoare artisti
că — scoase din ramele lor. 
Proprietarul prețiosului trans
port nu a putut fi însă identifi
cat. Poliția elvețiană a precizat 
că cele șapte pînze — dintre 
care două semnate de Cezanne 
și Van Gogh — valorează îm
preună 1,5 milioane mărci. Nu 
s-a precizat încă dacă este 
vorba de tablouri furate, dar, 
date fiind împrejurările tn care 
au fost găsite, proveniența lor 
poate fi ușor presupusă.

• S-A RUPT BANCHI
ZA! Expediția antarctică a 
Universității din Washington a 
anunțat că banchiza de gheață 
din Marea Beaufort, pe care se 
află stația principală a expedi
ției, s-a rupt în două, iar fisura 
trece chiar prin mijlocul sta
ției. Nu s-au semnalat victime, 
dar au fost deteriorate sistemul 
de alimentare cu energie elec
trică, unele instalații, precum și 
principala pistă de aterizare. 
Folosindu-se o pistă de rezervă, 
avioanele serviciului de salvare 
au ridicat de pe banchiză 11 
cercetători, alți 11 rămînind Ia 
fața locului pentru a salva in
stalațiile. Stația a fost creată 
în luna martie, ca centru de 
coordonare a altor trei puncte 
de cercetări antarctice, situate 
la 80 km unul de altul. De a- 
tunci, banchiza, aflată in derivă, 
a parcurs 240 km. în prezent 
ea se găsește la 560 km de con
tinent.

• APARAT PENTRU 
CONSERVAREA INIMII. 
Dr. Christian Barnard, pionie
rul grefelor cardiace, a decla
rat că tn prezent pune la punct 
un aparat portativ care va per
mite conservarea inimii unui 
donator timp de aproape pri 
ore. ADaratul. susține sav&-, . 
eud-african. va elimina unul 
dintre obstacolele principale ale 
transplanturilor, știut fiind că 
prelevarea inimii trebuie să aibă 
loc aproape de locul unde se 
află primitorul. Pentru realiza
rea acestui aparat au fost efec
tuate experiențe de laborator 
— a declarat Barnard.

• NAUFRAGIU PE A- 
MAZON. Aproximativ 50 de 
persoane și-au pierdut viața ca 
urmare a naufragiului unei 
nave fluviale pe Amazon, în a- 
propiere de localitatea Manaus 
(Brazilia). Nava, „Freire II“, a- 
vea la bord peste o sută de pa
sageri. Mulți dintre naufra
giat! au fost salvați de am
barcațiuni aflate în apropierea 
accidentului.

• URAGANUL „GLA
DYS". Autoritățile americane 
sint preocupate de apropierea 
de coastele S.U.A. a unui nou 
uragan din seria celor anunța
te pentru acest sezon și care a 
fost denumit de meteorologi 
„Gladys". Autoritățile au aver
tizat asupra pericolului popu
lația din anumite regiuni de pe 
coasta Carolinei de Nord. După 
cum a precizat Neil Frank, di
rectorul Centrului național pen
tru uragane din Miami. „Gla
dys" și-a sporit intensitatea în 
ultimele zile, ajungînd la o vi
teză de deplasare de circa 175 
km pe oră și se apropie de 
coastele de nord—nord-vest și 
de est ale S.U.A.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Bucureștii Piața Scintell. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fao la oflcllle poștale și dlfuzorii din întreprinderi si instituții. Din străinătate, abonamentele se fae prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă, București, Calea Grivițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 11 683 sau 11 226. Tiparul e Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU <0 360


