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Activitate amplă, rodnică
I

la strînsul recoltei
și însămințări

MEHEDINȚI

® Ritmul zilnic de lucru trebuie să crească,
îndeosebi la transportul produselor

® însămințările să se desfășoare din plin, în
toate zonele

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe trimișii speciali ai președintelui 
Consiliului Superior Militar al Republicii Ciad

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, sîmbătă dimineața, la Pre
deal. pe general de brigadă Negue 
Djogo. membru al Consiliului Su
perior Militar, ministrul finanțelor, 
afacerilor economice și al planului, și 
Toura Gaba. consilier diplomatic la 
președinția republicii — trimiși spe
ciali ai președintelui Consiliului Su
perior Militar al Republicii Ciad, 
general de brigadă Felix Malloum.

La întrevedere a participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Oaspeții au înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Felix Malloum, 
împreună cu un călduros salut a- 
dresat șefului statului român. Con
siliului de Stat și guvernului tării 
noastre, precum și urări de noi și 
însemnate succese poporului român.

, Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost transmis, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să a- 
dreseze un prietenesc salut președin
telui Felix Malloilm. Consiliului Su
perior Militar și guvernului provizo
riu. iar poporului din Ciad cele mai

bune urări de sucoes pe drumul dez
voltării sale economico-sociale inde
pendente.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut apoi cu oaspeții in
tr-o atmosferă cordială.

în timpul convorbirii a fost ex
primată dorința comună ca relațiile 
economice si de cooperare în diver
se domenii dintre România și Ciad 
să se dezvolte continuu în folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii. înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Obiective definitorii ale „cincinalului

Lucrările agricola de toamnă au 
Intrat într-o perioadă de vîrf, în 
săptămina care a trecut realizîn- 
du-se un ritm intens atît la strîn
gerea recoltei, cit și la însămînța- 
rea cerealelor de toamnă. Apli
carea de către comandamentele lo
cale, organele agricole și conduce
rile de unități a măsurilor stabilite 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la orga
nizarea și desfășurarea lucrărilor 
agricole de toamnă îșl arată tot 
mai mult roadele. In ședința de ieri 
dimineață a comandamentului cen
tral. analizîndu-se stadiul lu
crărilor de sezon, au fost stabilite 
măsuri concrete menite să asigure 
grăbirea și încheierea recoltării cul
turilor tîrzii, precum și intensifi
carea în toate zonele țării a însă- 
mînțărilor de toamnă. Cu ce re
zultate se încheie această săptă
mână și ce sarcini stau în fața co
mandamentelor locale, a organelor 
agricole, a tuturor oamenilor mun
cii din agricultură în săptămina 
care urmează.

RECOLTAREA PORUMBULUI in
tră într-un stadiu final. Se cuvine 
remarcat faptul că în perioada 26 
septembrie — 3 octombrie a fost 
strinsă recolta de pe 490 000 hec
tare, cu un ritm mediu zilnic de 
81 000 hectare, realizindu-se unul 
din principalele obiective ale aces
tei perioade. Ca urmare, pînă la 3 
octombrie porumbul a fost strins 
de pe 1 555 000 hectare, ceea ce 
reprezintă 64 la sută din supra
fața cultivată în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste. A mai ră
mas de cules porumbul de pe circa 
100 000 hectare în întreprinderile 
agricole de stat și 650 000 hectare 
în cooperativele agricole. Este de 
datoria organizațiilor de partid 
din agricultură, a comandamen
telor locale, a conducătorilor de 
unități agricole să acționeze cu 
hotărîre pentru ca, în 
na care urmează, cea 
re parte din recolta de 
să fie strinsă din cîmp și 
tată la bazele de recepție 
tulele proprii ale unităților 
cole. Pe măsură ce tot mai multe 
cooperative agricole și întreprin- 

^deri agricole de stat vor termina

în aceste zile culesul porumbului, 
este necesar ca mijloacele mecanice 
să fie trimise Imediat in acele uni
tăți în care lucrările sînt întîrziate, 
să se organizeze întrajutorarea cu 
forță de muncă, astfel încît ritmul 
recoltatului să nu fie cu nimic 
încetinit pînă cînd ultimii știuleți 
vor fi strînși.

SFECLA DE ZAHĂR a fost strin
să de pe 66 150 hectare, adică de pe 
29 la sută din suprafețele în cultură. 
Stabilindu-se cu mai multă exac
titate suprafețele care trebuie 
recoltate în funcție de producția 
medie la hectar, s-a reușit ca unită
țile agricole din cele mai multe ju
dețe să se încadreze în graficele 
stabilite. Trebuie arătat însă că în 
unele județe — Mureș, Suceava, Ti
miș, Bihor, Ialomița și Botoșani — 
există pe cimp cantități mari de 
sfeclă depozitată sub formă de gră
mezi mici. Pentru a se preveni orice 
pierderi de zahăr din rădăcini, este 
necesar ca sfecla să fie transpor
tată ât mai repede la bazele de re
cepție, iar de aici — la fabricile de 
zahăr,

CULESUL IN VII. LIVEZI ȘI 
GRĂDINI, precum și transportul , mei 
produselor perisabile trebuie lnten,- hu 
sificate, avînd în vedere timpul îna
intat și pericolul brumelor. Pînă vi
neri, 3 octombrie, strugurii au fost 
recoltați de pe 78 la sută din su
prafețele ocupate de vii. Pentru a 
se preveni pierderile 
ca urmare a stafidirii 
terminată de timpul 
duros. este necesar

săptămî- 
mai ma- 

porumb 
transpor- 
și în pă- 

agrl-

de producție 
boabelor, de- 
uscat si căl- 

____  __  _____  ca în săp- 
tămîna care urmează să se în
cheie strîngerea strugurilor de pe 
toate suprafețele. La fructe și. în
deosebi, la mere, producția este mai 
bună decît cea evaluată. Măsurile 
luate pentru intensificarea culesului 
nu au fost însă urmate și de orga
nizarea temeinică a preluării și 
transportului. Ca urmare, în unele 
livezi continuă să existe cantități 
mari de mere și pere așezate fie în 
lăzi, fie în grămezi. întreprinderile 
de legume-fructe au datoria să 
preia neîntârziat întreaga producție 
de fructe, care să fie destinată cu 
prioritate depozitării pentru iarnă.

TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA 
PRODUSELOR LA BAZELE DE

RECEPȚIE. Cu toate că. în săp- 
tămina care a trecut, transportul 
produselor la bazele de recepție s-a 
intensificat, continuă să existe deca
laje mari între recoltat si livrări, 
îndeosebi la porumb. Aceasta se da- 
torește faptului că în unele unități 
agricole nu se iau măsurile ne
cesare pentru ca produsele ce se 
recoltează în cursul zilei să fie 
transportate pînă seara din cîmp. 
Trebuie luate măsuri ferme în ve
derea intensificării transportului, 
bunei organizări a muncii la 
le de recepție, îndeosebi în 
tele unde s-a creat un mare 
lai între recoltat și livrarea 
rumbului. Aceeași atehție 
acordată livrării cartofilor.
osebi în județele mari cultivatoare. 

insAmîntarea cerealelor
DE TOAMNA. Pînă vineri. 3 oc
tombrie, au fost însămînțate 1 154 300 
ha, din care 664 600 ha cu grîu și 
270 450 ha cu orz de toamnă. Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare a indicat ca absolut peste 
tot să se treacă cu toate forțele la 
însămînțarea griului. Timpul înain
tat. precum și faptul că, pentru mo- 

mt, în zonele afectate de secetă, 
rtt se mai poate aștepta nici o zi 

impun ca pretutindeni să se lucreze 
din plin la semănat. Există 2 397 400 
ha pregătite, astfel încît, în zilele 
următoare, ritmul semănatului poa
te șî trebuie să crească foarte mult. 
Avînd în vedere greutățile întîmpi- 
nate la pregătirea terenului, minis
terul a indicat ca tractoarele să lu
creze in formații î cîte trei la arat, 
iar unul la discuit. în acest fel. 
arătura va putea fi 
pentru a 
mănat.

întrucît 
mănatului 
aglomerat 
ca, pretutindeni, 
comunale și conducătorii unităților 
agricole, cu sprijinul organizațiilor 
de partid, să asigure o și mai te
meinică organizare a muncii, folo
sirea din plin a mijloacelor mecani
ce și a timpului de lucru, o largă și 
activă participare la lucru a tuturor 
locuitorilor de la sate, astfel încît 
toate lucrările să fie executate în 
ritm susținut.

baze- 
jude- 
deca- 

po- 
trebuie 

înde-

bine mărunțită 
imediat la se-

declansarea se- 
din timp s-au

odată cu
lucrările 
foarte mult, este necesar 

comandamentele

Cooperativele agricole 

au încheiat recoltatul 
porumbului

DROBETA TURNU-SEVERIN (De 
la corespondentul nostru. Virgiliu 
Tătaru). — Printr-o bună organizare a 
muncii și folosirea cu randament 
maxim a mijloacelor mecanice și a 
forței de muncă. în această săptă- 
mînă viteza zilnică la recoltatul po
rumbului în unitățile agricole din 
Mehedinți a sporit cu peste 1 000 
hectare. Ieri. 4 octombrie a.c., după 
o zi de muncă spornică, mecaniza
torii și cooperatorii au raportat în
cheierea acestei lucrări pe întreaga 
suprafață în toate cooperativele a- 
gricole din județ. în același ritm 
susținut continuă acum și cele
lalte lucrări : transportul porumbu
lui în bazele de recepție, semănatul 
griului — lucrare care este deja e- 
fectuată pe aproape 50 la sută din 
suprafața prevăzută în plan — strîn
gerea și depozitarea furajelor, re
coltarea fructelor și legumelor.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceausescu, de
comitetul județean de partid, se spu
ne. printre altele : Sub condu
cerea organizației județene de
partid, comuniștii, toți lucrăto
rii din agricultura județului acțio
nează. în continuare, printr-o intensă 
participare la muncă, în același ritm 
susținut, pentru a nune de pe acum 
baze trainice recoltei de grîu din pri
mul an al viitorului cincinal, an în 
care ne-am propus să depășim cu 
mult nivelurile de producție atinse 
pînă în prezent.

La Șantierul naval

din Mangalia

Au fost terminate 
primele secții afe 

docului de construcții
Constructorii de la I.C.H. 

Constanta au dat în folosință la 
Șantierul naval din Mangalia 
primele 4 secții din docul de 
construcții,' pentru a se putea 
începe montajul bloc-secțiilor 
celui dinții mineralier de 55 000 
tdw. Lucrînd în avans față de 
grafice, pentru a crea front de 
lucru navali.știlor, constructorii 
au mai dat în folosință pînă a- 
cum 17 400 metri pătrați de 
platforme betonate și pavate 
pentru premontaj. Constructorii 
hidrotehnicieni sînt hotărîți 
să-și respecte angajamentul 
luat de a termina pînă la sfîr- 
șitul acestui an, în totalitate, 
docul de construcții al navelor 
de mare tonaj, realizînd acest 
obiectiv cu 100 de zile înainte 
de data prevăzută. (George Mi- 
hăescu).

Combinatul petrochimic Borzești: se lucrează la montajul aparaturii de măsură șl control din camera principală de comandă a instalației de 
polimerizare a cauciucului Foto: E. Dichiseanu

La redacție a sosit de 
curînd copia unei scrisori 
anonime (originalul și alte 
copii au luat, probabil, ca
lea altor instituții) care il 
descria pe primarul Ion 
Carp din comuna Adam
clisi, județul Constanta, ca 
pe un om care nu se ocu
pă de interesele obștii, ci 
de cu totul altele.

Ion Carp ar putea să 
pară, într-adevăr, după u- 
nele comportamente, ceea 
ce nu este. Unele manifes
tări, să le zicem dure, au 
la origine intenții bune, 
unele chiar foarte bune. 
Dar, intenții oricît de ge
neroase se pot transforma 
lesne în opusul lor dacă, 
spre realizare, n-a fost a- 
leasă calea potrivită. A mai 
făcut primarul din Adam
clisi și alte greșeli, dar să 
ne oprim aici deocam
dată...

...Și să deschidem un alt 
capitol.

La o întrebare, Ion Carp, 
In loc de răspuns ne-a în
tins caietul său de însem
nări deschis la filele din 
ziua de 3 septembrie a.c. 
însemnările se refereau la 
faptul că după ce într-o 
adunare cetățenească a fost

lansat apelul ca toți cei 
apți de muncă să iasă pe 
cimp pentru a urgenta 
stringerea recoltei în cele 
trei cooperative agricole 
aflate in vîrf al campaniei, 
primarul a mai discutat cu

Ana P. Zice că nu mun
cește pentru că soțul ei are 
cu ce s-o întrețină.

Floarea P. Nu iese la 
treabă că are cu ce s-o în
trețină soțul.

Niculina M. Și soțul ei

Munca de primar într-o 
comună implică răspunderi. 
O comună ca Adamclisi, ca 
oricare alta, de altfel, are, 
în această etapă a dezvol
tării noastre, probleme 
complexe și nu ușoare.

Adamclisi, de pildă, a- 
junseseră la maturitate 
și se cereau culese de 
urgență 410 hectare cu 
floarea-soarelui, 450 de hec
tare cu porumb, 40 de 
hectare de livadă și mai 
erau de însilozat 1 000 de

A

revoluției tehnico-științifice“

Extinderea automatizării 
și tehnicii de calcul pe baza 

concepției și fabricației proprii
Automatizarea proceselor de pro

ducție și introducerea pe scară iot 
mai largă a tehnicii de calcul în con
ducerea activității industriale sînt 
factori determinanți ai progresului 
tehnic și constituie direcții principale 
ale revoluției tehnico-științifice con
temporane. Extinderea automatizării 
înseamnă eficiență economică sporită, 
prin creșterea productivității muncii 
sociale, modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, supravegherea automată și 
continuă a proceselor de producție, 
ceea ce permite reducerea timpilor 
de staționare a instalațiilor, optimi
zarea funcționării 
utilaje, diminua
rea consumurilor 
de combustibili și 
energie 
ploa tarea 
tora.

Pornind 
asemenea 
majore ale eco
nomiei national^, 
Institutul de cer
cetări și proiec
tări pentru auto
matizări (I.P.A.) 
obținut în actualul 
rie de _ ______ ■ ___ .
tuirea sarcinilor ce-i revin. Colecti
vul institutului a îndeplinit prevede
rile cincinalului în 4 ani și 4 luni, 
urmînd să realizeze, pînă la sfîrșitul 
anului, o producție suplimentară de 
circa 49 milioane lei. El și-a adus 
contribuția, alături de unitățile pro
ducătoare, la realizarea și punerea în 
funcțiune în actualul cincinal a unui 
însemnat volum de aparate și instalații ......
de automatizare în cadrul combina- duse noi. 
telor chimice de la Slobozia, Pi
tești, Tg. Mureș, Rm. Vîlceă. al com
binatelor siderurgice din Galați și 
Hunedoara, precum și la fabricile de 
ciment de mare capacitate de la 
Fieni, Medgidia, Hoghiz, al unor 
unități din industria energetică, 
minieră, constructoare de mașini ș.a 
Prin valorificarea propriei creații 
tehnico-științifice din domeniul mij
loacelor de automatizare, în acest 
cincinal se economisesc importante 
fonduri valutare și se realizează un 
export de mijloace de automatizare 
de peste 90 milioane lei valută.

După cum este cunoscut, în perioa-

unor agregate și

da viitorului cincinal — denumit de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. drept 
cincinalul afirmării ample a revo
luției tehnico-științifice în toate 
sectoarele de activitate — cercetarea 
și proiectarea vor trebui să rezolve 
noi probleme legate de extinderea 
automatizării proceselor de producție 
și introducerea largă a tehnicii de 
calcul în conducerea activității indus
triale. în acest context, sarcinile co
lectivului institutului constau in 
asigurarea, pe bază de concepție pro
prie, a fabricației în țară a unui vo
lum impresionant

în ex-
aces-

de la 
cerințe

Realizări prestigioase, 
preocupări de perspectivă 

și deziderate încă 
neîmplinite la institutul 

bucureștean de specialitate

din București a 
cincinal o se- 

rezultate pozitive în înfăp-

de mijloace de 
automatizare, pre
cum și a unui ex
port mult sporit.

— Producția de 
mijloace de auto
matizare si de 
tehnică de calcul 
— ne spunea ing. 
Marcel Sîrbu, di
rectorul institu
tului — va înre
gistra o creștere 
de peste 3,2 ori în 

anul 1975. Este unanul 1980, fată de
ritm cu totul deosebit de creștere a 
producției, care reflectă orientarea 
fermă a politicii economice a parti
dului nostru spre dezvoltarea puter
nică a aoestor subramuri de ..vîrf" 
ale progresului tehnic contemporan. 
Pentru realizarea sarcinilor ce ne re
vin în acest domeniu, punem un mare 
accent pe dezvoltarea propriei activi
tăți de cercetare științifică și proiec
tare tehnologică, pe realizarea „unui, 
amplii țjrogtjam de asimilări dc pro-

.— Succint, în ce constau prevede
rile programului de asimilări de pro
duse noi ?

— Avem în vedere realizarea unor 
sisteme de echipamente și scheme de 
automatizare cu un înalt grad de ti
pizare și modularizare și cu gabarite 
reduse față de actualele construcții, 
în așa fel încît gradul de tipizare a 
acestora să se ridice îa peste 75 la sută 
pînă în anul 1980. S-a stabilit, de 
asemenea, elaborarea unui nou sis-

AU ÎNDEPLINIT 
SARCINILE 

CINCINALULUI
0 Angajați în marea întrecere 

socialistă pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen, oa
menii muncii din economia ju
dețului Vaslui au reușit să a- 
tingă cotele finale ale sarcinilor 
ce le-au revenit la export din 
planul pe perioada 1971—1975. 
Acest succes deosebit, obținut 
cu trei luni înainte de termen, 
este urmarea preocupărilor spo
rite din ultimii ani ale colecti
velor vasluiene de a ridica ni
velul calitativ și tehnic al pro
ducției, de a întrona ordinea și 
disciplina în realizarea comen
zilor la export. Avansul obținut 
va permite ca pînă la sfîrșitul 
acestui an economia județului 
să livreze suplimentar la export 
produse în valoare de 76 milioa
ne lei valută. (C. Lăluci).
• Colectivul Rafinăriei din 

Dărmănești anunță îndeplinirea 
cu trei luni mai devreme a sar
cinilor actualului cincinal. A- 
vansul cîștigat dă posibilitate 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de aici să realizeze, 
pînă la finele anului, circa 5 500 
tone benzine 75 000 tone moto
rine, 11 000 tone petrol, 100 000 
tone păcură și alte produse ne
cesare economiei naționale. Ra
finăria din Dărmănești este, cea 
de-a 50-a unitate economică din 
județul Bacău care a îndeplinit 
cincinalul. (Gheorghe Baltă).
• Constructorii de locuințe 

din județul Hunedoara au înde
plinit prevederile planului cin
cinal. Numai în așezările minie
re din Valea Jiului, unde pla
nul inițial stabilit pe perioada 
1971—1975 a fost suplimentat pe 
parcurs cu încă 1 000 de aparta
mente, peste 5 340 de familii 
s-au mutat în acest răstimp în 
locuințe noi. în timpul care a 
mai rămas pînă la finele cinci
nalului, constructorii hunedoreni 
vor termina și preda în plus oa
menilor muncii din județ aproa
pe 2100 apartamente. (Ager-

Elena MANTU
(Continuare in pag. a IlI-a)

• Trustul de mecanizare a a- 
griculturii Gorj a raportat 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
ale actualului cincinal. Suc
cesul, care le permite meca
nizatorilor trustului să realizeze 
in pluș, în cele aproape trei 
luni cîștigate, un volum de lu
crări evaluat la aproape 11 mili
oane lei, a fost înregistrat in 
condițiile diminuării cu peste 2 
milioane lei a cheltuielilor ma
teriale de producție, sumă din 
care mai mult de jumătate o 
reprezintă cheltuielile pentru 
carburanți și luibrifianți. (Ager- 
pres).

I
I

IMPERATIVE ALE INSTAURĂRII UNEI NOI ORDINI

ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Stabilirea unui raport IusL echitabil latre 
preturile materiilor prime 
si ale produselor industriale

în sulta articolelor*) consacrate poziției României cu privire la 
instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale _
poziție fundamentată în documentele Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
expusă în Declarația difuzată lâ cea de-a Vil-a Sesiune extraordinară 
a O.N.U. — consacrăm articolul de față problemei prețurilor — pro
blemă de cea mal mare însemnătate pentru realizarea acestui mare 
obiectiv al lumii contemporane.

PRIMARUL COMUNEI 
exigent cu obștea, 

dar și mai exigent cu sine

tone de furaje, în vreme ce 
de pe 1 000 de hectare tre
buiau adunați baloții de 
baie pentru a se putea exe
cuta arăturile de toamnă.
Din forțele de muncă, și așa 
foarte puține, ale coopera
tivei. mai multi membri
cooperatori, în special soții 
de șoferi, de cantonieri și 
alți cetățeni „aveau alte tre
buri". Ce-i rămînea atunci

acei membri ai C.A.P. care 
nu vor să vină la muncă 
nici măcar atunci cînd pre
zența lor s-ar fi dovedit 
extrem de binevenită pen
tru comună. Cităm din a- 
ceste însemnări :

Floarea R. Am întrebat-o 
de ce nu vine la treabă. A 
zis că are de muncit în 
ograda ei.

are cu ce s-o întrețină...
Maria M. Zice că orice am 

face nu iese la treabă că 
are soțul cu ce s-o țină...".

Și tot așa. lista, ca și re
flecțiile primarului, conti
nuă pe filele carnetului 
pînă la numărul de ordine 
24. Trebuie adăugat că în 
unele cazuri primarul a 
luat măsuri de sancționare

în zilele cînd primarul a 
fost nevoit să apeleze, ca la 
o ultimă soluție, la sanc
țiuni. pentru cei cîtiva care 
nu înțelegeau să-și îndepli
nească obligații legale, două 
din cele trei cooperative 
agricole de producție ale 
comunei, și anume Adam
clisi și Zorile, se aflau în 
situații nu prea ușoare. La

de făcut primarului care se 
vedea confruntat cu riscul 
atîtor pierderi pricinuite 
de întîrzierea recoltărilor ? 
Ale cui erau acele recolte 
dacă nu ale comunei, ale 
obștii ? Iar el, primarul, 
nu are o mai mare răspun
dere decît apărarea intere
selor acestei obști. Dacă ar

Mihai CARANFIL 
George MIHAESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

Pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru li
chidarea decalajelor și egalizarea 
treptată a nivelurilor de dezvoltare 
economică prezintă o însemnătate 
deosebită soluționarea justă a pro
blemei preturilor în comerțul inter
național. însemnătatea problemei a 
fost subliniată cu tărie în documen
tele Congresului al Xl-lea al Partidu
lui Comunist Român, Programul 
P.C.R. afirmînd în această direcție : 
„Un deziderat economic internațional 
esențial este crearea unui raport just 
între prețurile materiilor prime și 
ale produselor industriale, pornin- 
du-se de la legități obiective care 
să permită comensurarea justă a va
lorii diferitelor produse, înlăturarea 
politicii inechitabile față de țările slab 
dezvoltate, exportatoare de materii 
prime".

Acest deziderat major decurge ne
mijlocit din realitățile contemporane, 
care învederează că sistemul de pre
țuri care funcționează în prezent în 
comerțul international este o emana
ție a relațiilor de inegalitate, impu
se de dominația imperialistă, reflec
tă încă intr-o largă măsură conse
cințele acestor raporturi, constituind, 
tocmai prin aceasta, sursa a nume
roase anomalii în viața economică 
internațională.

într-adevăr. creșterea tot mai ac
centuată a preturilor produselor in
dustriale în comerțul internațional, 
paralel cu o scădere a preturilor 
materiilor prime, a reprezentat ten
dința dominantă și persistentă a 
vieții economice, această ..foarfecă a 
prețurilor" aeționînd contiguu în de
favoarea preturilor materiilor prime,

*) Vezi „Scînteia" nr. 10 292 și 
10 301.

a furnizorilor acestora — în cea mai 
mare parte țări nedezvoltate. Statis
ticile O.N.U. arată că la sfîr
șitul celui de-al șaselea deceniu pre
țurile obținute de țările dezvoltate 
in comerțul lor exterior erau cu circa 
20 Ia sută mai mari decît în anul 
1951 ; în vreme ce prețurile obținute 
de țările în curs de dezvoltare erau 
cu aproape 15 la sută mai mici decît 
în 1951. în linii mari, această ten
dință a continuat să se manifeste și 
mai departe. Pe această bază s-a 
produs, pe de o parte, o acumula
re considerabilă de profituri în ță
rile dezvoltate, iar, pe de altă parte, 
o acumulare de deficite în balanțele 
comerciale și de plăți ale celor mai 
multe dintre țările în curs de dez
voltare. Efectiv, se poate spune că 
politica preturilor a constituit și 
constituie unul din principalele 
instrumente economice ale împărți
rii nedrepte a lumii în bogați și să
raci. Firește că — așa cum a apre
ciat și subliniază consecvent Româ
nia — o ordine nouă, echitabilă nu 
se poate clădi pe perpetuarea unor 
asemenea flagrante inechități.

Explicația principală a unui a- 
semenea „comportament" al pre
turilor în comerțul international 
constă în faptul că țările dezvoltate 
economicește, a căror populație re
prezintă mai puțin de o treime din 
populația lumii, realizează peste 93 
la sută din producția industrială a 
lumii, pe care o desfac pe piața mon
dială. inclusiv în țările în curs de 
dezvoltare^ Aceasta face ca țările a- 
vansate să hotărască nu numai con
dițiile de comercializare a produse
lor industriale pe care le produc, dar 
chiar și pe cele legate de preturile 
produselor primare și industriale ale

țărilor din grupul cu o economie mal 
puțin dezvoltată.

Or, în goana după profituri cit 
mai mari, țările dezvoltate. mai 
exact monopolurile respective, au 
menținut decenii de-a rîndul prețu
rile materiilor prime la un nivel 
foarte scăzut, ih primul rind. prin 
metode directe de acaparare si ex
ploatare a resurselor respectivelor 
materii prime ale țărilor subdezvol
tate. ca și prin frînarea creării de 
capacități de prelucrare industrială a 
materiilor prime chiar în țările in 
curs de dezvoltare.

în al doilea rind, preturile materii
lor prime au fost menținute artificial 
la nivel scăzut prin acțiuni pe piața 
mondială — carteluri ale țărilor cum
părătoare, felurite manevrări de pre
turi la bursele internaționale de ma
terii prime, vînzări masive din stocu
rile lor de materii prime in momente 
în care prezentau oarecari tendințe 
de creștere a preturilor acestora ca 
urmare a sporirii cererii pe piața 
mondială etc. Astfel, datorită „foarfe
celui" de care vorbim, preturile dis
proporționat de scăzute ale materiilor 
prime s-au transformat intr-un factor 
de frînare a procesului de dezvoltare 
a economiei țărilor subdezvoltate. 
Veniturile obținute de aceste țări pe 
baza preturilor inechitabile nu au 
permis acumularea unor fonduri mai 
importante și alocarea lor pentru 
investiții productive în industrie șl 
agricultură ; în multe cazuri abia au 
putut asigura un nivel extrem de 
scăzut al consumului populației res
pective. ceea ce a contribuit, impli
cit, și la menținerea piețelor interne 
în limite foarte restrînse si nu a sti
mulat dezvoltarea unei industrii șl 
agriculturi proprii. Mecanismul pre
turilor existent în cadrul relațiilor 
economice actuale a defavorizat ță
rile în curs de dezvoltare, are un ca
racter profund inech’tabil. a contri
buit la menținerea si adincirea deca
lajelor dintre țările industriale d 
cele slab dezvoltate.

(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS
Muzeu
subteran

„Pușcătură" obișnuită la carie
ra de marmură Chișcău-Bihor, 
din Munții Apuseni. Deși pușcă- 
tura a fost obișnuită, ceea ce a 
urmat a fost ieșit din comun. 
In fața celor prezenți a apărut 
deschizătura unei peșteri de 
toată frumusețea, in lungime de 
peste. un kilometru, necunoscu
tă pină acum. Mergînd imediat 
la fața locului. Specialiștii de la 
Muzeul Țării Crișurilor au des
coperit, in afară de formațiuni 
stalagmitice și stalactitice. nu
meroase schelete de ursi, păstra
te in condiții excepționale, pre
cum și culcușuri de ursi de peș
teră care datează — după pri
mele cercetări — de circa 20 000 
de ani. Noul muzeu subteran a 
primit și o denumire sugestivă 
— „Peștera Urșilor".

Cine dă 
cale liberă?

în luna iunie, cinci meseriași 
de la Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“ din Cluj-Napoca au lucrat 
la amenajarea taberei studen
țești de la Vama Veche. După ce 
și-au terminat lucrul, în ziua de 2 
iulie, meșterii și-au împachetat 
sculele și le-au depus la stația 
C.F.R. Mangalia, cu scrisoarea 
de trăsură nr. 728775 și cu desti
nația Cluj-Napoca. Sîntem în 
luna octombrie, au trecut trei 
luni de zile, dar lada cu sculele 
încă n-a sosit. Nici ea. și nici 
măcar vreun răspuns la nume
roasele demersuri făcute de cei 
cinci meseriași. Și toți cinci puși 
acum să plătească sculele cu ladă 
cu tot, care ladă zace pe undeva, 
pe vreo linie moartă. Cine-i dă 
cale liberă ?

Turnul de la |
Trușești

Cine a citit, cu puțin timp in . 
urmă, faptul divers cu titlul „Ca I 
funia in sac" iși mai amintește, I 
desigur, de acel castel de apă 
construit anapoda de un maistru, I 
care il înclinase peste măsură, I 
din cauză că sustrăsese o parte I 
din materialul de rezistentă. Iată > 
că din comuna Trușești (Boto
șani) ni se semnalează apariția I 
unui nou rival, in persoana mais
trului Ilie Adomniței, care a I 
făcut el ce-a făcut, și castelul de I 
apă inălțat la complexul zooteh- • 
nic are o deviație față de axa ■ 
verticală de vreo 60 de centime
tri. Parcă ar fi „copiat" anume | 
înclinația celebrului turn din 
Pisa. ‘ |

Pietre cu...
bani

în fiecare săptămină, marțea 
și vinerea, casa Elenei Adam din 
Sibiu (str. Turnului 23) era pli
nă de musafiri, pină tîrziu din 
noapte. Cine erau musafirii ? 
Musafirii erau strașnici jucători 
de... pietre. Adică remi. Unii 
din Sibiu, alții făceau... naveta 
din comunele învecinate. Dar nu 
jucau remi de florile mărului, 
pentru distracție sau să-și pe
treacă într-un fel timpul liber. 
Nu. Ei jucau pe bani. Și încă pe 
sume impresionante. Pină în- 
tr-una din serile acestea, cînd, la 
o miză mare, unul dintre ei aș
tepta Înfrigurat să-i pice un 
„joii". Dar a picat miliția. Su
mele aflate în joc au fost con
fiscate și s-au aplicat pe loc a- 
menzile de rigoare. Una peste 
alta însumează nu mai puțin 
de... 38 000 lei. De, pietre
icumpe !

Trei fetițe 
cu coronițe

Anul acesta, elevii clasei a 
Il-a de la Școala generală din 
Ciocirlia, județul Constanta, au 
trei colege noi. Toate trei sea
mănă ca trei picături de apă și 
toate poartă același nume de fa
milie : Gherase. Sint trei surori 
gemene. Motiv pentru care sint 
strigate numai după prenume ; 
Ancufa, Gabriela și Marcela. 
Toate trei au terminat clasa I 
intr-o comună apropiată (Coba- 
din) și toate trei au obținut 
premiul I cu coroniță. Acum, in 
dreptul numelui Gherase și al 
prenumelor Ancufa, Gabriela și 
Marcela au apărut, în catalogul 
clasei a Il-a, primele note foar
te bune. Bravo lor !

Cine-1
„banda
jează" ?

Lucrători din serviciul econo
mic din cadrul Inspectoratului 
județean Ialomița al Ministeru
lui de Interne au descoperit, 
intr-un loc mai ferit, la între
prinderea de materiale de con
strucții Călărași, un stivuitor 
nefolosit. Care stivuitor. adus 
cu bani grei din import, stătea 
și zăcea de... 13 luni de zile. Stă 
și acum. Motivul : are bandaje
le uzate. Care bandaje puteau 
fi înlocuite rapid, cu altele de 
rezervă, dar rezerva nu s-a mai 
adus. Si uite-așa. stivuitorul stă 
și... stivuie pagubă. Cine il „ban
dajează" 7

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ACTIVUL DE PARTID
bine pregătit, judicios folosit

în activitatea organelor de partid 
din intreaga țară a devenit o prac
tică — expresie a democrației in
terne de partid — să se sprijine pe 
un larg activ, format din comu
niști cu experiență, care muncesc 
în diferite domenii ale vieții eco
nomice și sociale. Mobilizat și 
condus nemijlocit de comitetele de 
partid, in întreprinderi, pe șantierele 
de construcții. în orașe și sate, ac
tivul desfășoară o vastă activitate 
politică, organizatorică și ideologică, 
este consultat în cele mai importante 
probleme ale muncii de partid, eco
nomice și sociale, participă la apli
carea în viață și la controlul înde
plinirii hotăririlor. Pentru 
vul de partid să-și poată 
in cît mai buhe condiții 
Încredințate, este necesar 
nele de partid să se îngrijească te
meinic de pregătirea lui politică și 
profesională, de folosirea lui siste
matică și judicioasă — aspecte Ia 
care ne vom referi în cele 
tnează.

în județul Brăila — unde 
localizat documentarea — din 
comitetelor județean, municipal, oră
șenesc, comunale, al celorlalte comi
tete de partid din unitățile econo
mice fac parte peste 11 300 de co
muniști. ceea ce înseamnă că, la mai 
puțin de cinci membri ai organiza
ției județene, unul este activist ob
ștesc al partidului. întrucît activul 
de partid nu are o componentă nu
merică fixă, stabilită odată pentru 
totdeauna — în munca de partid afir- 
mîndu-se mereu noi și noi cadre ca
pabile și devotate de militanți comu
niști — el a fost și este completat in 
permanență-

Am consultat la comitetul județean 
Un cuprinzător program alcătuit 
in scopul perfecționării pregătirii 
politice și ideologice a activului.

S-au desfășurat sau sînt în pregă
tire expuneri, conferințe, consfătuiri, 
simpozioane, schimburi de experiență 
și alte manifestări care urmăresc să 
asigure cunoașterea temeinică a po
liticii interne și internaționale a 
partidului și statului, a hotăririlor 
Congresului al Xl-Iea Și ale plena
relor C.C. al P.C.R., a unor hotăriri 
ale Comitetului Politic Executiv și 
Secretariatului C.C. al P.C.R., a le
gislației socialiste. Cităm în această 
ordine de idei doar cîteva teme : 
„Conducătorul întreprinderii, al locu-

litic al activului. Ar fl binevenită 
însă generalizarea experienței unor 
organizații de partid, cum sint cele 
de la combinatul de fibre artificiale, 
șantierul naval, comitetele comunale 
Ianca și Gropeni. inspectoratul șco
lar județean, unde perfecționarea 
cunoștințelor politice și profesionale 
ale activului se realizează în mod 
diferențiat, ținîndu-se seama de nive
lul diferit de pregătire al celor ce-I 
compun, precum și de necesitățile 
activității curente, ale formării și 
promovării cadrelor.

RECOMANDĂRI
ALE ERGONOMIE!

ca acti- 
îndeplini 
sarcinile 
oa orga-

ce ur-

ne-am 
activul

Viața de partid în județul Brăila

lui de muncă — specialist și om po
litic". „Rolul organizațiilor de masă 
și obștești în mobilizarea oamenilor 
muncii la ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității economico-so- 
ciale", „Direcții și posibilități ale 
dezvoltării județului Brăila în anii 
1976—1980 
în anul 
secvență a 
mitetului 
rea politicii de cadre", 
tode de folosire 
vului de partid".

Pentru a cunoaște preocupările or
ganelor de partid în diferite perioa
de se asigură participarea activului 
la plenare ale comitetelor de partid, 
la diverse instruiri și ședințe consa
crate transmiterii sarcinilor, cunoaș
terii temeinice a hotăririlor organe^ 
lor superioare de partid, precum și 
ale celor locale. încadrarea la di
ferite forme ale invățămintului 
de partid contribuie, de asemenea, 
nemijlocit la ridicarea nivelului po-

„Poemul țării
Debutul stagiunii 

bucureștene 1975—1976 
a avut loc în sala ma
re a Teatrului Națio
nal într-un cadru fes
tiv. La rampa celei 
mai importante scene 
a tării s-au aliniat, 
într-o comunitate grăi
toare. reprezentanți de 
frunte ai teatrelor 
bucureștene. Angaja
rea lor, hotârîrea lor 
de a înfăptui specta
cole de Valoare, de 
a-și dărui energia si 
talentul pentru mode
larea unor conștiințe 
înaintate, au fost ex
primate de directorul 
primei noastre scene. 
Radu Beligan. Un mo
ment emoționant al 
începutului <■ noului se
zon ; teatrial, semnifica
tiv pentru continuita
tea de gîndire și sim
țire a generațiilor de 
actori români, 
constituit cel în 
artistul 
George 
decan 
prestigiu al 
nostru, a bătut gongul 
inaugural rostind, cu 
acea voce care l-a fă
cut de neuitat în atî- 
tea și atîtea roluri : 
„Acum, copii, e rîn- 
dul vostru. Vă doresc 
succes !“.

Am putut urmări. în 
continuare, un specta-

col de poezie patrioti
că. realizat de colecti
vul- Naționalului in 
regia lui Ion Cojar. 
„Poemul tării mele", a 
înmănuncheat opere 
ale patrimoniului cla
sic și numeroase crea
ții ale poeților con
temporani. Montarea, 
la care au participat

Deschiderea 
festivă 

a stagiunii 
teatrale 

bucureștene

1-a 
care 

poporului 
Calboreanu, 

de vîrstă și 
teatrului

(Urmare din pag. I)

și in perspectivă pînă 
1990“, „Aplicarea cu con- 

hotărîrii plenarei co- 
județean privind înfăptui- 

„Căi si me- 
judicioasă a acti-

Ș.V' 
numeroși actori! ai tea
trului. cunoscuți pep-,, 
tru arta cu care ros
tesc versurile, dar și 
alții, pentru care ipos
taza de recitatori era, 
evident, mai puțin o- 
bișnuită și-a propus 
să ilustreze felul în 
care scriitorii noștri, 
animați de o profun
dă dragoste pentru pă- 
mintul natal, au re
flectat lupta poporu
lui român pentru in
dependență națională 
și libertate socială, 
pentru pace, pentru 
construirea noii socie
tăți. a egalității și 
dreptății. „Poemul ță-

fi închis ochii, dacă se eschiva din 
fața acestei confruntări ar fi fost de 
condamnat. Soluția, pentru Ion Carp, 
nu putea fi decît aceea pe care a 
ales-o de fapt : a exigenței și măsu
rilor ferme.

— Primarul ne-a ajutat foarte 
mult — spune inginerul Aurel Teo- 
dorescu, președinte al C.A.P. din 
Adamclisi — in special in privința 
forței de muncă. Dar și in altele, 
cum ar fi stabilirea planului 'de 
muncă, investițiile...

— E un om harnic, iși face dato
ria de primar — ne spune și Vasile 
Ispas, directorul stațiunii de meca
nizare a agriculturii din Adamclisi. 
De altminteri rezolvă bine toate pro
blemele. Sigur că pentru asta, pe 
unul care nu și-a făcut datoria l-a 
luat mai tare, pe altul care moțăia 
pe scaunul lui l-a mai trezit... Dar 
fără asta nu se poate...

Se ivesc, desigur, ca 
ca și în alte locuri, și 
veți tori. Cei care nu 
care muncesc prost, 
necinste, nu numai la 
peste tot se simt „amenințați". Ca 
și cum o primejdie ar fi aducerea 
lor pe drumul hărniciei. Revoltații 
împotriva spiritului de muncă, de

ne-a

la Adamclisi, • 
nelipsiții cle- 
munoesc, cei 
cei dedați la 
Adamclisi, ci

mele“
rii mele" a culminat 
cu un vibrant omagiu 
adus Partidului Co
munist Român, secre
tarului său general.

Preocuparea ca Tea
trul Național să con
stituie un tot mai pu
ternic focar de cultu
ră reiese Cu pregnan
ță din diversitatea 
manifestărilor cultu
rale pe care le adă
postește noul edificiu. 
Astfel, cu prilejul des
chiderii stagiunii, în 
spațioasele foaieruri 
ale teatrului a avut 
loc vernisajul unei Ex
poziții de afișe și pro
grame teatrale.

Cu .................
mai

. arței 
nești au cunoscut, tot 
aici, bucuria redeschi
derii Muzeului Teatru
lui National, un lăcaș 
închinat tradiției ar
tistice. dăruirii patrio
tice a artiștilor ro
mâni.

Vecinătatea muzeu
lui. păstrător al tra
dițiilor mereu vii. cu 
noile săli de repetiții 
și de spectacole ale 
Naționalului. obligă, 
desigur, pe artiștii de 
azi la noi eforturi și 
la noi înfăptuiri i 
prestigiu.

N. STANCU- 
ATANASIU

numai citcva zile 
înainte, iubitorii 

teatrale . romă-

de

ordine, „se apără". Se apără cu mij
loace la fel de „corecte" pe cît de 
„corecte" le sînt nemulțumirile. Așa 
că, în loc să pună mina pe sapă sau 
pe oricare altă unealtă a muncii sa
tului, „grupul de cetățeni cinstiți" 
pune mina pe condeiul anonimelor 
calomnioase. („Grupul", în cazul de

Comitetele de partid antrenează 
activul, practic, Ia acțiuni în toate 
domeniile vieții de partid. De exem
plu. activul participă sistematic la 
efectuarea diferitelor controale, ana
lize și studii inițiate de organele de 
partid privind perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă ale organiza
țiilor de partid în conducerea activi
tății economice și social-culturale, 
aplicarea și respectarea principiilor și 
normelor eticii și echității 
ș.a. Mobilizarea 
la organizarea- și controlul 
rii hotăririlor de partid și 
asigură și prin atragerea acestuia la 
pregătirea analizelor biroului sau 
secretariatului comitetului județean 
de partid, ca. de pildă, a acelora care 
s-au desfășurat la uzina „Progresul", 
șantierul naval și combinatul de fi
bre artificiale. în comunele Ianca și 
Tichilești. la consiliile intercoopera- 
tiste Făurei și Viziru etc.

La începutul acestui an. comitetul 
județean de partid a inițiat prin sec
ția de propagandă o amplă acțiune 
menită să ducă la îmbunătățirea agi
tației vizuale, sporirea funcționalită
ții și caracterului ei actual și con
cret. în acest scop, peste 200 de acti
viști de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești, cadre 
din domeniul culturii și artei, lec
tori, propagandiști, și agitatori — re
partizați pe comune, unități econo
mice. cartiere — au ajutat organiza
țiile de partid să ia măsuri pentru 
îmbunătățirea radicală, în formă și 
conținut, a agitației vizuale în toate 
unitățile economice, instituțiile si lo
calitățile județului. Activul de partid 
a participat, de asemenea, la organi
zarea unor cabinete de știinte sociale 
în unități economice. în toate comu
nele. precum și la toate școlile gene
rale și liceele din județ.

Chiar în aceste zile, zeci de tova
răși din activul comitetului județean 
de partid, grupați în mai multe 
colective, efectuează un amplu son
daj privind cunoașterea legilor de 
către diferitele categorii ale oameni-

activului
socialiste 
de partid 
îndeplini- 
legilor se

lor muncii. Pornind de la concluziile 
la care se va ajunge, vor fi relie
fate modalitățile de muncă politico- 
educativă care au asigurat reușite 
și se cer extinse, tematica spre cate 
se cere îndreptată, diferențiat, aten
ția organizațiilor de partid.

O preocupare constantă a comite
telor de partid o constituie organiza
rea riguroasă a muncii activului, sta
bilirea de sarcini și răspunderi pre
cise, rațional distribuite, astfel ca po
tențialul cadrelor să fie folosit cît 
mai bine, căutîndu-se să se preîn- 
timpine situațiile cînd unii sînt su
prasolicitați, iar alții activează oca
zional. din cînd In cînd. Așa s-a pro
cedat la antrenarea activului de 
partid în recenta campanie agricolă. 
La adunarea activului comitetului 
județean care a precedat declanșarea 
campaniei, au fost precizate în amă
nunt sarcinile, s-au stabilit răspun
deri ferme, pe consilii intercoopera- 
tiste. și chiar pe fiecare cooperativă 
agricolă și I.A.S. în locurile cele mai 
grele au fost repartizate cadrele 
cele mai experimentate, membrii bi
roului și secretarii comitetului ju
dețean de partid, membrii comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean, cei mai buni specialiști. 
Practic, fiecare unitate agricolă a 
fost ajutată de un tovarăș din activul 
județean de partid.

Am citat doar cîteva aspecte pri
vind antrenarea de către organele 
de partid din Brăila a activului lor 
la rezolvarea sarcinilor cu care sînt 
confruntate. Valorificînd experiența 
acumulată, organele de partid au 
datoria să intensifice munca cu ac
tivul, să asigure folosirea permanen
tă și tot mai judicioasă a acestuia 
pentru transpunerea în viată a sar
cinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XI-lea și ale Plena
rei comune a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale din iulie a. c„ pen
tru o muncă spornică, responsabilă 
și eficientă pe toate tărîmurile vier 
ții economice și sociale.

Este necesar să se organizeze sis
tematic. așa cum prevede Statu
tul partidului, consfătuiri cu ac
tivul pentru a dezbate cele mai 
importante aspecte ale muncii de 
partid, economice și sociale, să 
se urmărească cu toată atenția 
eficiența practică a diferitelor for
me de pregătire a activului, efi
ciență ce trebuie să-și găsească re
flectarea în creșterea competenței 
cadrelor, a capacității lor de a re
zolva în cele mai bune condiții sar
cinile. în muncă, în activitatea prac
tică pentru înfăptuirea sarcinilor se 
asigură cel mai bine creșterea și e- 
ducarea cadrelor din activul de par
tid. dezvoltarea spiritului lor revolu
ționar. de abnegație, perfecționarea 
lor ca militanți comuniști.

Constantin MORARI)

O recentă consfătuire pe țară a specialiștilor fn medicina muncii 
și ergonomie — la care au participat medici și psihologi din învă- 
tămintul superior, institute de cercetări și întreprinderi — a adus in 
discuție unele rezultate bune obținute de cercetare in acest domeniu 
și în privința valorificării lor in producție, punîndu-se accent pe con
tribuția medicului de întreprindere la organizarea muncii — rațio
nală și cu productivitate superioară.

■■

în condițiile progresului tehnic, a- 
tit de larg și de rapid, caracteristic 
timpului nostru, relația om-mașină 
este nu numai susceptibilă, ci și im
pune o continuă perfecționare. în 
așa fel, încît capacitatea de muncă 
să se valorifice cit mai bine. îndepăr- 
tindu-se instalarea stării de obo
seală fizică sau intelectuală.

Pentru optimizarea acestei relații 
dintre om și tehnică, uneori soluții
le sînt extrem de simple, nu nece
sită o investiție specială sau chel
tuieli suplimentare : în schimb însă, 
efectele se obțin imediat, fiind con
vingătoare. De pildă, este cunoscut 
că un rol foarte important in asi
gurarea unui randament bun al mun
cii il are iluminația. Se știe că ilu
minația este nu de puține ori nera
țional organizată. Nemaivorbind de 
faptul că persis
tă manifestări de 
risipă, in unele 
locuri de produc
ție se folosește o
iluminare excesivă. în timp ce 
în altele, nu se asigură vizibi
litatea necesară. Or. așa cum au 
subliniat speoialistii. este greșită pă
rerea că condițiile de muncă ar fi 
cu atît mgi bune cu cît iluminarea 
ar fi mai puternică. Dimpotrivă, o 
asemenea iluminare suprasolicitînd 
nervul optic și întreg sistemul ner
vos. duce la instaurarea, mai repe
de. a oboselii, provocind și alte tul
burări (dureri de cap. amețeli etc.). 
Analizînd 108 posibilități de ilumina
re a locurilor de muncă, specialiștii 
laboratorului de ergonomie al I.C.P.I. 
din Timișoara au elaborat propuneri 
privind iluminarea optimă pentru di
ferite tipuri de activitate. Pe baza 
unor situații comparative s-a de
monstrat și faptul că relaxarea in 
timpul pauzelor de lucru este mai 
completă, mai bună dacă se asigură 
o iluminare de intensitate minimă — 
lumina fiind u>n factor excitânt.

O altă soluție la fel de simplă și 
eficientă a fost dată de specialiștii 
din Tg. Mureș. Este știut că. în con
diții de muncă stereotipă, prin re
petarea aceluiași tip de mișcare, la 
banda rulantă sau în procesele de 
producție automatizate. întrucît efor
tul fizic este mai redus, abare fe
nomenul de oboseală psihică, cu re
percusiuni imediate asupra randa
mentului muncii și care, cu timpul, 
poate duce la instalarea unei obo
seli accentuate cronice sau nervoa
se. Cercetări efectuate de către un 
colectiv al catedrei de medicina mun
cii de la I.M.F.-Tg. Mureș, la o în
treprindere din localitate, au permis 
aplicarea concretă a numeroase mă
suri pentru combaterea unei aseme-

ioț
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mărul să-și păstreze neîntinat obra
zul. .

Acum cîteva săptămîni, medicul 
circumscripției sanitare din comună 
a fost anunțat de către cetățeni că 
la bufet (de fapt, ospătărie dar nu 
veți găsi aici nici măcar un covrig) 
se vinde bere alterată. Constatînd

ale cărei rînduri pline de invective 
și insinuări, răzbătea și adevărul, 
dovedit mai tîrziu, că primarul îm
prumutase de la gestionar, pentru 
un eveniment familial, cîteva sticle 
de vin. Atît I Dar de-ajuns pentru 
gestionar ca să construiască un me
canism simplu și sigur al șantajului.

ță pentru colectivitatea în mijlocul 
căreia trăiește.Fiind primul in ierar
hia obștii, primarul e ultimul om din 
comună căruia i se pot îngădui gre
șeli de comportament. El e dator, in 
numele intereselor colectivității, al 
mandatului său, să-și păstreze ire
proșabilă tinuta de om cu o mare 
răspundere politică, morală, legală.

nea oboseli. In urma a circa 5 000 
de determinări s-a ajuns la conclu
zia că. In special pentru muncitorii 
de la bandă, practicarea timp de cî
teva minute a unor exerciții fizice, 
după 4 si 6 ore de muncă, are ca 
efect îndepărtarea instalării stării de 
oboseală.

— Deși cele mai multe din solu
țiile propuse —• este de părere prof, 
dr. Petru Mânu, de la catedra de 
medicina muncii din cadrul Institu
tului medico-farmaceutic din Bucu
rești — nu presupun investiții spe
ciale. fiind mai mult probleme de 
optimizare a organizării producției și 
a muncii, totuși, unii conducători de 
întreprinderi nu manifestă suficien
tă receptivitate pentru aplicarea lor.

Se înțelege că este vorba de ră
mășițe ale unor concepții simpliste, 

anacronice, de o 
* t St mentalitate greși- 0NAi.fr tă- de neintelege- rea importantei 

configurării pro
filului psihotehnic al noilor anga
jați. Spiritul primar — „lasă că e 
bun oriunde îl pui să munceas
că" — considerarea activităților de 
testare drept „extravagante" sau 
activități ineficiente trebuie com
bătute cu atît mai mult cu cît însăși 
practica a dovedit că atunci cînd sînt 
făcute cu seriozitate, ele se traduc 
prin importante materializări în pro
ducție. De aceea, astfel de preocu
pări s-ar cuveni să stea alături de 
problemele tehnice si organizatorice 
ale producției, intr-atit de reală, con
cretă și substanțială poate fi con
tribuția lor la îndeplinirea planului.

Așa cum relevam, in cadrul con
sfătuirii pe tară s-a insistat pe larg 
asupra rolului factorului medical în 
întreprinderi. Cercetări efectuate de 
cabinetul județean de medicina mun
cii. de-a lungul a cinci ani (în pe
rioada 1970—1974). la unele locuri de 
muncă de la furnalul nr. 1 si oțelă- 
ria nr. 1 din cadrul Combinatului si
derurgic Galați, au contribuit la 
creșterea productivității muncii și la 
îmbunătățirea unor indicatori de efi
cientă economică. Concret, au fost 
stabilite criterii pentru aprecierea ca
pacității de muncă — criterii de se
lecție medicală șl pslhotehnlcă — de 
care se ține seama la noile angajări. 
Rezultatul : o selecție mai adecvată 
a cadrelor, dună capacitatea de mun
că și aptitudini, ceea ce a contribuit 
la exploatarea rațională, la parame
trii proiectați, a modernelor instalații 
din combinat. Măsurile luate, care 
au vizat înlăturarea unor defi
ciențe de proiectare sau de am
plasare a utilajelor, ca și orga
nizarea mai bună a unor locuri 
de muncă, au influențat pozitiv ran
damentul în muncă si nivelul eficien
ței economice în secțiile cercetate. 
Este unul din exemplele care pledea
ză convingător pentru accentuarea 
rolului medicului de întreprindere.

Referindu-se la acest rol. la sar
cinile ce revin medicului în cunoaș
terea si eliminarea unor factori ne
favorabili de la locul de muncă, conf. 
dr. Toma Niculescu. de la I.M.F. 
din București, aprecia : „Se știe 
că o bună parte din absolvenți 
sint repartizați ca medici în în
treprinderi. Intrînd însă în între
prindere. pentru prima dată abia 
după absolvire, medicul nu poate să 
nu fie dezorientat, perioada de a- 
comodare si cunoaștere a probleme
lor specifice implicind adeseori in
tervale de timp apreciabile. De a- 
ceea sugerăm ca. în cadrul practi
cii pe care o efectuează studentul, 
să fie afectată o scurtă perioadă 
practicii în întreprinderi ; în felul a- 
cesta, după absolvirea facultății, fie
care iși va putea îndeplini efectiv și 
mai bine sarcinile ce-i revin ca me
dic într-o întreprindere".

M. ELENA

Cu prilejul
Săptămlnii economiei”

PRIMARUL COMUNEI
față, ca și în multe altele, e format 
din 2—3 persoane). Tehnica e sim
plă : răstălmăcire, minciună, exage
rare. în fața lor, primarul, conducă
torul obștii, nu se poate înfățișa de
cît cu platoșa de oțel a adevărului, 
a cinstei sale, a comportamentului 
ireproșabil.

Or, tocmai aici, primarul Ion Carp 
nu este fortificat îndeajuns. Le-a 
cam oferit denigratorilor săi anonimi 
„țînțarul" din care ei să ' 
măsar".

...Iată un episod care, 
mult dintre toate, este 
sublinieze, și în acest caz 
tele, necesitatea imperioasă ca pri-

facă „ar-
cel mai 

menit să 
ca in al-

temeiul acestei sesizări, căreia i se 
alăturau nenumărate recidive (grave 
încălcări ale normelor de igienă), 
medicul i-a aplicat gestionarului 
Constantin Vlase o amendă ustură
toare. Vlase a zimbit superior și s-a 
dus cu hîrtia direct la primar.

— Rezolvă-mi chestia asta !
Deși surprins de tonul și de 

tudinea sigură a gestionarului, 
mărul i-a răspuns ridicînd 
umeri.

— Ești vinovat, plătește !
Gestionarul s-a răsucit pe călcîi, 

a ieșit și numai după cîteva zile, la 
Comitetul județean de partid Con
stanța a sosit o lungă scrisoare din

ati- 
pri- 
dln

Și iată cum spiritul de ordine, de 
muncă responsabilă, de etică și echi
tate pe care primarul îl promovează 
este minat de unele comportări 
ale lui. Un comportament corect 
în muncă, în societate, în viața par
ticulară i se cere oricărui cetățean. 
Un membru al partidului este o dată 
în plus, obligat, prin prevederile 
statutului, prin Codul etic comunist, 
nu numai să reprezinte un exemplu 
de comportament in toate împrejură
rile, dar și să militeze, prin toate mij
loacele, pentru traducerea în fapt a 
principiilor eticii și echității socialis
te, pentru ca aceste principii să de
vină mod de a gîndi, act de conștiin

P.S. Aflăm de la Constanța că, anali- 
zînd faptele și activitatea primarului 
Ion Carp din Adamclisi, secretaria
tul comitetului județean de partid a 
hotărit sancționarea lui cu vot de 
blam, măsură de care comuniștii din 
comună vor lua cunoștință. Ne 
permitem însă și sugestia 
odată cu aceasta, să se pună 
în discuția comuniștilor necesi
tatea ca toți factorii răspunză
tori din toate sectoarele de activitate 
ale comunei să acționeze mai hotă- 
rît pentru întronarea ordinii și a 
disciplinei, a unui spirit de muncă 
însuflețită.

ca,

La cîteva zile după ședința de Ia 
comitetul județean l-am căutat la 
telefon pe primarul din Adamclisi. 
L-am căutat insistent toată ziua. Nu 
l-am găsit. Abia seara tîrziu a venit 
la primărie. De la cîmp.

șt
La tragerea la sorti pentru 

luna octombrie a obligațiunilor 
C.E.C., care va avea loc la 31 
OCTOMBRIE, ultima zi a Săp- 
tămînil economiei. Casa de E- 
conomii si Consemnațiunl va a-^ 
corda. în afara cîștigurilor o- 
bișnuite. 410 CÎSTIGURI SU
PLIMENTARE în sumă de 
545 000 LEI. In total, la aceas
tă tragere la sorți se vor a- 
corda 6 327 de cîștiguri în va
loare de 6 294 000 lei.

Printre acțiunile prilejuite de 
Săptămîna economiei se numă
ră si vînzarea obligațiunilor 
C.E.C. la valoarea lor nominală 
in tot cursul lunii octombrie a.c.

Cetățenii care doresc să eco
nomisească pe acest instrument 
vor putea să si le cumpere de 
la oricare unitate C.E.C. și uni
tate poștală din tară.

o singură clipa, mai înainte de a vă apleca 
asupra rîndurilor care urmează...

Se cunoșteau de puțină vreme. Dar nu 
avut

Hi! :::■ -‘..tt ■

DeoareceS-au trezit
abia la jumări

magaziile
luni

erau 
întîl-

pină 
uni- 
decit

încurca"
Recent. Alexe Zaharia și Viorel Gabriel 

Stoica, ambii din comuna Tămădău, Il
fov, au apărut în fața instanței — Ju
decătoria Urziceni — sub acuzația de furt 
din avutul obștesc. Acuzație care s-a dove
dit întemeiată — susținută de probe mate
riale și martori — și pentru care cei doi 
și-au primit cuvenita pedeapsă : cite 1 an 
închisoare. Felul în care s-au petrecut fap
tele insă ne-a reținut in mod deosebit a- 
tenția. Iată pe scurt și de ce :

Intr-o seară, cei doi s-au hotărit să fure 
un porc de la unitatea „Agrocoop" din lo
calitate. Au intrat în hala de producție, au 
ales porcul care le-a plăcut cel mai mult, 
l-au scos într-un loc cît mai prielnic sa
crificării. l-au bucățit după pofta inimii, 
după care l-au împachetat în niște saci.

Evident, operațiile în cauză au provocat 
zgomot, au luat ceva timp celor doi. Aceștia 

,și-au desfășurat însă activitatea infracțio
nală nestingheriți. nimeni nu i-a „deranjat" 
cu nimic.

Transportul nu le-a pus. de asemenea.

nici o problemă. A. Z. și V. G. S. s-au 
dus la grajdurile C.A.P.-ului, de unde — ați 
ghicit — au furat un cal. Tot la fel, netul- 
burați de nimeni.

Așa se face că faptele au fost descoperite 
nu în timp ce ele se produceau, cum ar fi 
trebuit, ci după, cînd porcul era deja... ju
mări.

Este firesc, deci, să întrebăm : cum se 
asigură paza avutului obștesc la Tămădău ? 
Motiv pentru care solicităm organelor com
petente ca răspunsul în cauză să fie în
credințat poștei, nu... paznicilor în sub
ordine.

înainte
T

de a vâ apleca
asupra acestor 

rînduri,..
Amintiți-vă de „Romeo și Julieta". Și de 

toate poveștile despre dragoste și prietenie. 
Și priviți prin aura lor luminoasă o clipă.

A

atît de puțină ca el să nu fi 
timp să-i mărturisească sentimentele 
îl încercau, dragostea lui care va 
— „Jur !“ — o viață.

Se cunoșteau de puțină vreme : și 
la prima lor dragoste : și la primele 
niri. Ea — încă mai cerea voie mamei să 
plece la film. El — încă îi mai cerea tatălui 
bani pentru bilete. Si ei. părinții, îi priveau 
cu simpatie și înțelegere, le dădeau și li
bertatea cuvenită vîrstei. și banii pentru 
spectacole.

într-o seară însă. în drumul lor către 
căsuța din cartierul mărginaș din orașul în 
care locuia fata, la un colț întunecos de 
stradă, le-a apărut in față un grup de 
derbedei. Trei la număr. Iar el. „cavalerul", 
la prima dintre amenințările huliganilor, a 
luat-o la fugă ! A abandonat-o la cheremul 
celui dinții venit, unor instincte animalice 
trezite de alcool și hrănite cu întuneric. 
Fără să ceară ajutor. Fără să anunțe pe 
nimeni...

Prin sentința penală nr. 423/75 a Judecă
toriei Giurgiu. Nicolae Dincă, str. Digului 
nr. 9 — huliganul — a fost condamnat la 
3 ani închisoare. Pedeapsa a rămas 
nitivă.

A. R. — „cavalerul" — nu-și va 
însă niciodată pedeapsa la care s-a 
condamnat I

defi
ispăși 
auto-

/

— ...Și ovăzul ?
— Pentru hrana cailor, onorată instanță I
— Și mazărea ?
— Tot pentru hrana cailor !
— Și îngrășămintele ? !
— Păi...
în fața instanței — Judecătoria Urziceni — 

Zaharia Dumitru, fost șef de atelaj la 
C.A.P. Dridu, încearcă să justifice de ce 
unele produse transportate de el. in loc 
să ajungă în magaziile C.A.P.-ului — a 
cărei proprietate erau — ajungeau adesea 
in... magaziile proprii. Dă totul pe seama... 
cailor — proprietate obștească ! — a căror 
grijă excesivă l-ar determina să le dea să 
mănînce pină și mazăre !

— Și îngrășămintele ? întreabă din nou 
judecătorul.

— A, îngrășămintele...
Și Z. D. încearcă să explice completului 

de judecată că îngrășămintele în cauză

— 18 saci ! — au fost duse nu la C.A.P., 
ci la el acasă, tot din „grijă" pentru avutul 
obștesc : prinzîndu-1 o ploaie în timp ce le 
transporta de la gară spre depozit, s-a 
oprit cu ele acasă, la adăpost ; ceea ce 
la urmă s-a dovedit a fi fals, magazia 
tații fiind mult mai aproape de gară 
magazia personală a lui Z. D.

Hotărirea instanței : un an și zece 
închisoare.

Din caietul
grefierului

„Trei' sute de lei costa oaia pierdută, 
trei sute plătesc, tovarășe președinte ; vă 
rog să rețineți însă că atunci cînd aceasta 
a fost despărțită de .turmă și fugărită pînă 
s-a pierdut, inițiativa a aparținut cîinelui 
meu, nu mie, care am fluierat doar".

(Judecătoria Oltenița, dosar civil 
622/75, fragment din susținerile piri- 
tului).

Titus ANDREI

0NAi.fr
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Plecarea reprezentantului P.C.R. într-o Cronica zilei
vizită de prietenie în R.P.D. Coreeană

Sîmbătă după-amiază a plecat spre 
Phenian tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv. secretar al C.C. pl P.C.R., 
care, la invitația 
partid și de stat a R.P.D. Coreene, 
va face o vizită, de prietenie in a- 
ceastă tară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
au fost prezent! tovarășul Ilie

conducerii de

Verdet. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Au fost de fată Iang Miăng Sul, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. 
Coreene. membri ai ambasadei, pre
cum și reprezentanți al Ambasadei 
R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

Simbătă s-a încheiat vizita In ta
ra noastră a delegației Departamen
tului Educației Naționale din Re
publica Zair, condusă de Mabolia 
Inengo Tra Bwato, comisar de stat 
pentru educație națională.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Paul 
Niculescu, viceprim-mlnistru al gu
vernului, ministrul educației și In- 
vățămlntului, și de Radu Bogdan, 
adjunct al ministrului.

Era de față Bokingi Embeyolo, am
basadorul Zairului la București.

O delegație a U. G. S. R. a plecat 

la sesiunea Consiliului General al F.S.M

Sîmbătă dimineața a plecat în 
Franța o delegație a U.G.S.R.. con
dusă de tovarășul Gheorghe Pană, 
președintele Consiliului Central, pen
tru a participa la sesiunea Consi
liului General al Federației Sindica-

le Mondiale, care va avea loc la Pa
ris în perioada 6—9 octombrie.

La plecare, delegația a fost con
dusă de Gheorghe Stuparu. vicepre
ședinte. și Paul Nagy, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Intr-o declarație făcută înainte de 
plecare unui redactor al Agerpres, 
comisarul zairez pentru educație na
țională a ținut să iși exprime 
profunda gratitudine pentru între
vederea acordată de președintele 
Nicoîae Ceaușescu.

„Am avut bucuria să constat — • 
arătat oaspetele — importanța pe

care o acordă șeful statului român 
dezvoltării- relațiilor multilaterale cu 
Zairul.
dorință 
Mobutu 
comună 
vint de , . .
să-1 îndeplinim cit mai bine.

în cursul convorbirilor, delegația 
noastră a avut discuții fructuoase a- 
supra dezvoltării colaborării dintre 
cele două țări în domeniul învătă- 
mintului. Aceste discuții vor con
tinua și sîntem convinși că ele vor 
finaliza cu Succes acordurile la care 
am ajuns pînă în prezent. Așadar, 
perspectivele acestei colaborări sînt 
foarte bune. De altfel, un mare nu
măr de cadre didactice din România 
desfășoară o activitate foarte bună în 
Zair, o activitate nu numai didactică 
ci și de cercetare, care contribuie la 
dezvoltarea tării mele".

Pot să spun că de aceeași 
este animat și președintele 
Șese Seko și această voință 
reprezintă pentru noi un cu- 
ordine, pe care ne străduim

Ministrul apărării al Italiei a părăsit Capitala
Consfătuirea pe țară a cardiologilor

PIATRA NfiAMȚ (Corespondentul 
„Scînteii", Ion Manea). — După două 
zile de dezbateri fructuoase, ieri la 
Piatra-Neamț și-a încheiat lucrările 
consfătuirea pe țară a cardiologilor. 
Au participat cadre didactice din 
centrele universitare șl medici cardio
logi din întreaga tară. în cadrul lu-

crărilor consfătuirii — care au fost 
conduse de acad. Aurel Moga, pre
ședintele Academiei de științe me
dicale — s-au prezentat peste 40 de 
comunicări, pe baza cărora s-au tras 
concluzii prețioase pentru activitatea 
de viitor în acest important domeniu 
al sănătății publice.

Simbătă a părăsit Capitala Arnaldo 
Forlani, ministrul apărării al Repu
blicii Italia, care, la invitația mi
nistrului apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, a făcut o 
vizită oficială în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări, oaspetele a fost 
salutat de generalul de armată Ion 
Ionită. ministrul apărării naționale, 
generalul colonel Ion Coman, prim- 
adiunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major,

adjuncți ai ministrului, generali și 
ofițeri superiori.

Au fost de față Ernesto Mario Bo* 
lasco. ambasadorul Italiei în Româ
nia, generalul de brigadă Mario dl 
Palma, atașatul militar, aero și na
val. membri ai ambasadei. Au fost, 
de asemenea, prezenți atașați mili
tari ai unor misiuni diplomatice a- 
creditati la București.

în timpul șederii în tara noastră, 
ministrul italian a vizitat unele uni
tăți militare și instituții de învăță- 
mînt ale armatei, precum si obiec
tive culturale și turistice.

• SPORT ♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT A apărut

PE STADIONUL REPUBLICII IERI Șl AZI
Trei noi recorduri Fotbal Rugbl

SOCIALISTĂ"
nr. 19/1975

Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, a adresat o tele
gramă de felicitare președintelui 
parlamentului finlandez. Vieno Jo
hannes Sukselainen. cu prilelul re
alegerii sale în această funcție.

★
Sîmbătă s-a semnat la București 

Planul de colaborare între Ministerul 
Sănătății al Republicii Socialiste 
România și Comitetul Federal pen
tru Sănătate și Asistență Socială al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia în domeniul sănătății publice 
și științelor medicale pe anii 1975— 
1977. Planul prevede, printre altele, 
schimburi reciproce de 
colaborare directă între 
cercetare și societățile 
cele două țări, precum 
de informații.

Documentul a fost semnat de Radu 
Păun, ministrul sănătății, și Zora 
Tomic, președintele Comitetului Fe
deral pentru Sănătate și Asistentă 
Socială din R.S.F. Iugoslavia.

La semnare au fost de față membri 
ai conducerii Ministerului Sănătății, 
precum și Petar Dodik, ambasadorul 
Iugoslaviei la București.

★
Cu prilejul celei de-a 31-a ani

versări a Zilei armatei populare ce
hoslovace. generalul de armată Ion 
Ionită. ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felicitare ge
neralului de armată Martin Dzur. 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

★
Vineri seara s-a întors în Capitală 

delegația de activiști ai P.C.R. con
dusă de Gheorghe Moca, secretar al 
Comitetului județean Galați al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.P.R. Mon
gol, a făcut o vizită pentru schimb 
de experiență în R.P. Mongolă. La 
sosire, pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost salutată de Constantin 
Potîngă, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid. 
Au fost prezent! reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Mongole la Bucu
rești,

specialiști, o 
instituțiile de 
medicale din 
și schimburi

naționale la atletism
Ieri, pe stadionul Republicii, în 

cadrul ultimei etape a „Cupei Româ
niei" la atletism, au fost stabilite trei 
noi recorduri naționale. în proba 
masculină de 100 m plat Claudiu Șu- 
șelescu a realizat excelentul rezultat 
de 10”l/10 (vechiul record era de 
10”2/10). Viorica Enescu a corectat 
recordul tării în proba de 100 m plat 
cu timpul de ll”3/10 (v.r. era de
ll”4/10). în sfîrșit, semifondistul Gh. 
Ghipu a obținut în proba de 1 500 m 
plat rezultatul de 3’38”4/10 care con
stituie. de asemenea, un nou record 
național.

Omologarea celor trei noi recorduri 
(de menționat că în probele respec
tive cronometrarea a fost făcută ma
nual) urmează a se hotărî în cadrul 
unei ședințe a federației de specia
litate.

Sîmbătă, în cadrul etapei a 8-a a 
campionatului categoriei A de fotbal, 
la Timișoara formația locală Poli
tehnica a întilnit echipa F.C. Con
stanta. După o repriză egală (0—0), 
de slabă factură tehnică. în partea 
a ,doua a jocului studenții timișo
reni au dominat, obtinînd o merita
tă victorie cu scorul de 4—1 prin 
punctele realizate de Cotec (2). Păl- 
tinișan și Dembrowski (din 
Pentru constănteni a înscris 
lescu.

Astăzi, începînd de la ora 
loc celelalte 8 jocuri : U.T. Arad — 
Universitatea Cluj-Naooca : C.F.R. 
Cluj-Napoca — Sportul studențesc ; 
Dinamo — F.C.M. Reșița (stadion 
Dinamo) ; Steaua — S.C. Bacău (sta
dion Steaua) ; F.C. Argeș — Rapid ; 
F.C. Bihor — Universitatea Craiova ; 
F.C. Olimpia 
Tg. Mureș ; Jiul

Stațiile noastre 
mite aspecte de 
cu începere din 

•programul I.
Ieri, în divizia 

pești — Autobuzul 
București — Voința București 3—1,

li m).
Mărcu-
15. au

....________ uaiuva ,
Satu-Mare — A.S.A. 

— Politehnica Iași, 
de radio vor trans
la toate întîlnirile 
jurul orei 14,45 pe

B : Metalul Bucu-
1—0, Progresul

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Letheridge s-a disputat me

ciul revanșă dintre selecționatele o- 
limpice masculine de baschet ale Ca
nadei și S.U.A. Baschetbaliștii ame
ricani au terminat învingători cu 
scorul de 69—68 (35—31).

cu 6—3. 6—2 pe Mayer 
Chris Evert (S.U.A.) a 
6—0, 6—7, 6—0 la Sue 
glia).

(S.U.A.), iar 
cîștigat cu 

Barker (An-

Cărbunele brun— 
„inima energeticii"

• în campionatul mondial feminin 
de baschet de Ia Caii, echipa Japo
niei a furnizat o nouă surpriză, in- 
vingînd cu scorul de 50—49 (31—29) 
formația Italiei, una dintre favori
tele competiției. Alte rezultate : Me
xic—Columbia 88—68 (54—27) ; Ce
hoslovacia—Coreea de Sud 61—55 
(38—33). înaintea ultimei etape, în 
clasament conduce echipa U.R.S.S., 
cu 10 puncte, urmată de Japonia — 
9 puncte.

• Cea de-a 44-a ediție a raliului 
automobilistic Monte Carlo se va 
desfășura între 17 și 24 ianuarie 1976. 
Punctele de start vor fi Copenhaga. 
Lisabona. Londra. Paris, Roma. Sa
lonic. Varșovia, Frankfurt pe Main și 
Almeria.

O Ciclistul danez Peder Pedersen 
a cîștigat pe velodromul din Copen
haga proba de viteză din cadrul 
Campionatului european rezervat 
profesioniștilor. Pedersen a învins 
succesiv pe Hempel (R.F.G.), Van 
Laneker (Belgia). Leovesijn (Olanda) 
și Turrini (Italia). *
• în turneul internațional feminin 

de tenis de la- Mission Viejo, Diane 
F -nholtz (Australia) a eliminat-o

Ieri în Capitală, intr-un meci con- 
tînd pentru etapa a 3-a a campiona
tului national de rugbi, echipa Gri- 
vița roșie a învins 
formația Dinamo, 
tul era de 6—3 in 
viștilor. Astăzi au__ ______  __
ciuri ale etapei. în Capitală : Gloria— 
Farul (teren Gloria, ora 9). Sportul 
studențesc — Palas Constanta (com
plexul Tei. ora 9.30). Olimpia-Con- 
structorul — Politehnica Iași (teren 
Olimpia, ora 10).

cu scorul de 12—9 
La pauză.rezulta- 
favoarea dinamo- 
loc celelalte me-

Handbal

Campionatul national masculin de 
handbal a programat sîmbătă în Ca
pitală jocurile etapei a 12-a. Iată 
principalele rezultate : Știința Ba
cău — C.S.M. Borzești 24—21 ; H.C. 
Minaur Baia Mare — Petrolul Telea- 
jen 29—27 ; Dinamo București — Di
namo Brașov 27—24 ; C.S.U. Galați — 
Politehnica Timișoara 20—19. Astăzi 
au loc meciurile etapei a 13-a.

Hochei

Inaugurarea sezonului 
nai de hochei pe gheată 
ieri după-amiază. odată 
meciuri ale turneului final al „Cupei 
României". Deși, prin valoare si re
zultatele anterioare, echipele câștigă
toare puteau fi anticipate, disputele 

i au fost interesante, ne alocuri echi
librate. Steaua a învins Dunărea 
Galati cu 15—4. iar Dinamo pe Sport 
Club Miercurea Ciuc cu 7—5. As- 

1 tăzi. tot ce patinoarul „23 August". 
s° desfășoară meciurile Dinamo — 

’ Dunărea (ora 16) și Steaua — S. C. 
Miercurea Ciuc (ora 18.30).

competltlo- 
a avut loc 
cu primele

In deschidere este publicat ar
ticolul Fizica în confruntare cu 
problemele energiei de Ion Ursu. 
In continuare sînt Înserate arti
colele : Probleme ale sistemati
zării teritoriului și localităților 
de Romeo Dragomirescu și Ce
zar Lăzărescu ; Educația so
cialistă a maselor — obiectiv 
major în actuala etapă strategică 
de Florin Georgescu ; Democra
ția la locul de muncă-de Olivia 
Clătici ; Cultura de masă șl 
creația populară de Mircea He- 
rivan ; Dezvoltarea colaborării 
economice între țările membre 
ale C.A.E.R. de Aurel Negucioiu 
și Armand Opjea : Edificarea u- 
nei noi ordini economice șl po
litice mondiale — imperativ al 
progresului contemporan de 
Costin Murgescu.

La rubrica CONSULTAȚII este 
publicat articolul Programul 
P.C.R. despre trăsăturile carac
teristice ale epocii contemporane 
și componentele procesului re
voluționar mondial de Ioan Oros. 
Articolele Valorificarea în pro
ducție a rezultatelor cercetării 
științifice și învățămintul post
universitar și promovarea valo
rilor științifice semnate de Vic
tor Mercea și, respectiv, Dan 
M!hoe sînt înserate la rubrica 
STHNȚA-ÎNVAȚAMTNT. La ru
brica CREAȚIA CULTURAL- 
ARTISTICA este publicat artico
lul Talent și formulă epică de 
Victor Atanasiu. iar !a rubrica 
DIN MIȘCAREA COMUNISTA 
SI MUNCITOREASCA MONDI
ALA articolul Un eveniment is
toric în viata poporului coreean.

★
La București s-a desfășurat Con

sfătuirea redactorilor-șefi ai publica
țiilor de învățămint din Bulgaria, 
Cehoslovacia. R.D. Germană. Polo
nia, România. Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

în cadrul consfătuirii s-a făcut un 
larg schimb de experiență asupra 
contribuției pe care publicațiile de 
specialitate din aceste țări o aduc 
la dezvoltarea învățămîntului. Tot
odată, au -fost vizitate instituții de 
învățămint din București. Brașov, 
oaspeții avlnd prilejul de a face cu
noștință cu experiența țării noastre 
în domeniul învățămîntului.

Participant!! la consfătuire au fost 
primiți sîmbătă dimineață de tova
rășul Paul Niculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul edu
cației și învățămîntului.

★
La Arad s-a deschis simbătă o 

expoziție de fotografii, prezentată în 
cadrul celui de-al 10-lea Salon in
ternațional de artă fotografică al 
Republicii Socialiste România. Sînt 
expuse aici aproape 1 200 de lucrări 
ale genului — alb negru, color și 
diapozitive — semnate de maeștri ai 
fotografiei de pe toate continentele, 
imagini artistice distinse 
roase premii naționale și 
nale.

Nivelul și eficiența, 
la scară națională, a 
aprovizionării cu com
bustibil și energie e- 
lectrică sînt conside
rate tn R.D. Germană 
de o deosebită impor
tanță in actuala fază 
a edificării societății 
socialiste. Creșterea 
capacităților instalate 
In primii patru ani ai 
actualului cincinal a 
fost mai mare decit 
cea realizată in întrea
ga perioadă a pla
nului cincinal prece
dent. Totodată, au fost 
montate 3 100 linii de 
înaltă tensiune și 
1700 km de conducte 
de gaze. Darea în ex
ploatare a zăcăminte
lor de la Salzwedel- 
Peckensen (regiunea 
Magdeburg) a făcut 
posibil ca în patru ani 
extracția de gaze să 
crească de șase ori. 
Rezultate remarcabi
le au fost și sînt obți
nute în industria căr
bunelui brun, unde în 
urma perfecționării 
proceselor tehnologice 
s-a obținut o sporire 
a randamentului cu 
20—25 la sută.

In primii patru ani 
ai actualului cincinal 
în industria energeti
că s-au irivestit 19,8 
miliarde de mărci — 
cu 8 miliarde mai mult 
decît în perioada co
respunzătoare a pla
nului cincinal prece
dent.

In cursul acestui an 
au fost elaborate di
recțiile principale pen
tru dezvoltarea secto
rului combustibililor și 
energiei in următorii 
10—15 ani. Printre mă
surile preconizate se 
află utilizarea cu efi
ciență sporită a for
țelor tehnico-științifi- 
ce și mijloacelor ma
teriale, sporirea Încăr
cării capacităților exis
tente, folosirea rațio
nală a forțelor de 
muncă, materiilor pri
me și materialelor. 
Creșterile in sectorul 
energetic urmează să 
fie realizate în propor
ție de 75 la sută prin 
soorirea productivită
ții muncii. Se prevede 
ca volumul investiții
lor să crească pînă în 
1980 cu încă 20 la 
sută fată de perioada 
1971—1975.

Și în viitor cărbu
nele brun va continua 
să ocupe un loc pri
mordial în balanța e- 
nergetică primară a 
R.D.G. în prezent. 74 
la sută din energia 
necesară țării este aco
perită din resurse pro
prii, iar din acestea nu 
mal puțin de 92 la sută 
le constituie cărbune
le brun. Sporirea vo
lumului anual al ex
tracției cărbunelui 
brun de la 250 mili
oane tone pînă la 255 
milioane tone în 1980 
și pînă la 270 milioa

ne tone tn perioada 
următoare se va rea
liza, in primul rînd, 
prin intensificarea 
producției în exploa
tările la zi existente, 
mecanizarea lucrărilor 
auxiliare, precum și 
deschiderea a 18 noi 
exploatări la zi. Se are 
în vedere ca intensifi
carea producției în 
industria cărbunelui 
brun în perioada 
1976—1980 să aibă loc 
fără a se spori forța 
de muncă ocupată in 
acest sector, ci prin- 
tr-un grad și mai ri
dicat de mecanizare.

■ în ce privește inten
sificarea producției de 
energie electrică se 
prevăd, în afara con
strucției unor noi ca
pacități de producție, 
un șir de măsuri cum 
sint generalizarea ex
perienței acumulate în 
anii trecuti pentru spo
rirea randamentului în 
toate centralele elec
trice ale R.D.G. și în
locuirea tehnologiilor 
învechite cu altele mal 
perfecționate.

Sînt măsuri a căror 
înfăptuire va genera, 
fără îndoială, noi pro
grese în dezvoltarea 
bazei energetice a 
R.D.G. Ia nivelul ma
rilor cerințe ale ope
rei de edificare a so
cietății socialiste.

C. VARVARA

cu nume- 
fnternatio-

★
Filarmonica „Oltenia" 

sîmbătă seara un concert _ _____
nar susținut de Orchestra simfonică 
din Niș (R.S.F. Iugoslavia), care se 
află la Craiova în cadrul relațiilor 
statornicite in ultimii ani între cele 
două instituții muzicale. Sub baghe
ta dirijorului Jurai Ferik. orchestra, 
avînd ca solistă pe violonista Fern 
Raskovic. a interpretat lucrări de 
Haydn. Schubert și Ivan Mane Ja- 
rovik. (Agerpres)

a găzduit 
extraordi-

• în ziua a doua a turneului mas
culin de baschet de la Cracovia, echi
pa Dinamo București a întrecut cu 
scorul de 83—72 (42—34) formația po
loneză Korona. într-un alt joc, Visla 
Cracovia a învins cu 98—81 (52—35) 
echipa iugoslavă Borac Ceaceak.

• Cu prilejul turneului de fotbal 
pentru juniori, programat intre 13 și 
19 noiembrie, la Monte Carlo, vor fi 
experimentate trei reguli noi : sus
pendarea ofsaidului la loviturile li
bere. executarea loviturii de colt din 
două puncte diferite și eliminarea 
temporară de pe teren (10 minute) a 
jucătorilor care recurg la faulturi 
sau la obstrucții.

Monument în memoria lui Mihai Viteazul
BUZĂU (Corespon- 

dentul Scînteii, Mihai 
Bâzu). La 4 octombrie 
1599, în fruntea oștirii 
sale. Mihai Viteazul a 
străbătut Valea Buzău
lui trecînd spre Tran
silvania, unde avea să 
înfăptuiască — cU con
tribuția entuziastă a 
maselor populare — 
prima unire politică a 
Țărilor Române.

Locuitorii județului 
Buzău au ridicat la 
Ciuta, comuna Măgura 
— leagănul unor ves-

tiți cioplitori în piatră 
— un monument în 
memoria domnitorului 
și a oștilor sale — 
„Fintîna lui Mihai".

Sîmbătă. in prezența 
membrilor biroului ju
dețean de partid, a 
altor activiști de 
partid și de stat, a nu
meroși muncitori, ță
rani cooperatori, elevi 
și militari, s-au desfă
șurat festivitățile de 
dezvelire a monumen
tului. în cuvintul inau
gural. tovarășul Ion

Sirbu. prim-secretar 
al comitetului jude
țean de partid, a relie
fat profundele semni
ficații ale realizării 
primei uniri politice 
sub Mihai Vodă Vitea
zul pentru întreaga is
torie a patriei. Pro
gramul manifestării a 
cuprins și un amplu 
spectacol patriotic, la 
care și-au dat con- 
cursul 4 000 de artiști 
amatori ai așezăminte
lor culturale din județ.

Festival literar-artistic „George Bacovia"
BACĂU (Corespon

dentul „Scînteii". Gh. 
Baltă). La Bacău s-a 
încheiat festivalul 11- 
terar-artistic „George 
Bacovia". Organizat de 
Uniunea scriitorilor și 
Comitetul de cultură 
și educație socialistă 
al județului Bacău, 
festivalul s-a deschis 
în palatul Casei de 
cultură a sindicatelor 
din localitate. Cu acest 
prilej a avut loc un 
spectacol de gală la 
care și-au dat con
cursul scriitori invitați 
din București și din 
alte orașe ale țârii, 
actori ai Teatrului de 
stat din Bacău, Filar
monica de stat din lo-

calitate. Festivalul a 
fost prefațat de o ex
poziție de artă plas
tică. prezentînd lu
crări inspirate din ope
ra lui George Bacovia. 

în ziua a doua a 
acestei manifestări 
culturale s-au desfă
șurat două sesiuni 
științifice : „Bacovia 
în contemporaneitate", 
sesiune coordonată de 
Virgil Teodorescu. pre
ședintele Uniunii scri
itorilor din Republica 
Socialistă România, și 
„Educația prin poe
zie a tineretului", 
sesiune coordonată de 
Nicoîae Dragoș, redac- 
tor-șef al revistei „Lu-

ceafărul", manifestări 
la care âu participat 
un număr însemnat de 
poeți, critici, istorici 
literari, cercetători, ca
dre didactice, studenți, 
elevi, un numeros pu
blic. Au avut loc In- 
tîlniri ale scriitorilor 
cu cititorii Ia între
prinderea „Proleta
rul". fabrica Letea, bi
blioteca uniunii jude
țene a cooperativelor 
meșteșugărești, institu
tul pedagogic, liceul 
„Vasile Alecsandri" și 
liceul de construcții, 
precum și cu târani 
cooperatori din comu
nele Glăvănești, He- 
meiuși șl Tescani.

Azi începe „Cibinium '75"
SIBIU (Coresponden

tul „Scînteii", Nicoîae 
Brujan). începînd de 
astăzi, timp de o săp- 
tămînă. viața cultural, 
artistică a Sibiului, 
Mediașului, Cisnădiei, 
a celorlalte așezări «1-

biene va fi dominată 
de festivalul „Cibi- 
nium" aflat la a VIII-a 
ediție. Străduindu-se 
să împlinească mesa
jul adevăratei arte, să 
valorifice și să îmbo-

gățească tradițiile cul
turale în această stră
veche vatră de tară, 
festivalul va fi dedi
cat în acest an muzi
cii și relației acesteia 
cu celelalte arte.

t V

A apărut s

„REVISTA 
ECONOMICĂ"

nr. 40/1975
Spicuim din sumar :

ideologie-politicA-edu- 
CAȚIE : Echitate în relația indi- 
vid-societate (Georgeta Hălâșan). 
ECONOMIE NAȚIONALA: Cin
cinalul 1976—1980 : Orientări, 
ritmuri, eficientă. O necesitate 
obiectivă a creșterii economice: 
Investițiile în pregătirea și cali
ficarea cadrelor (prof. univ. dr. 
Iulian Văcârel). Capacitățile de 
producție și capacitatea... de a le • 
utiliza (Gh. Olteanu, H. Pin- 
cas). Ancheta „R.E." : Forța de 
muncă — factor principal al 
progresului economic (IV) (dr. 
Letitia Zahiu, I. Manea). CON- 
DUCERE-ORGANIZARE: Punc
te de vedere. Ergonomia în ac
tualitate. Posibilități și modali
tăți practice de reducere și pre
venire a accidentelor de muncă 
(dr. Romulus Martin). TEORII- 
IDEI : Metodologie în ajutorul 
participanților la învățămintul 
politico-ideologic de partid. 
Cursul Studierea politicii eco
nomice interne și internaționale 
a P.C.R. Finalitatea și măiestria 
predării cunoștințelor econo
mice în învățămintul de partid 
(dr. Maria D. Popescu). ECO
NOMIE MONDIALA. Codifica
rea drepturilor și obligațiilor 
fundamentale ale statelor — 
componentă esențială a noii or
dini economice și politice inter
naționale (II) (dr. Nicoîae Eco- 
bescu, dr. Victor Duculescu).

CARNET
CULTURAL

ii ni 
-)n n i 
nu?

ȘTAFETA 
„TOT ÎNAINTE"

în județul Galați a început 
ștafeta pionierească „Tot înain
te", organizată pe 11 trasee ce 
străbat toate unitățile pionierești 
gălățene. Acțiunea urmărește 
evidențierea celor mai semnifi
cative fapte pionierești din ju
deț In ultimii: ani Șl Înscrierea ' 
lor* în albumele ștâfetei. Cu oca- 

•zia schimburilor de ștafetă au1 
loC1 manifestări culturale pionie
rești, acțiuni de muncă patrioti
că, întreceri sportive etc. Șta
fetele celor 11 trasee se vor în- 
tîlniA la Galați pe 26 octombrie, 
urmînd ca mesajul de muncă și 
învățătură al pionierilor jude
țului să fie transmis Conferin
ței naționale. (Dan Plăeșu).

T-n ij

„MEHEDINȚI"
Așa se intitulează foaia vo

lantă editată de secția de pro
pagandă a Comitetului județean 
de partid Mehedinți, cu prilejul 
raportării de către oamenii mun
cii din județ a unui succes de 
prestigiu: Îndeplinirea sarcinilor 
actualului cincinal. Materialele 
inserate evidențiază experiența 
valoroasă dobîndită de acele co
lective care și-au îndeplinit îna
inte de termen prevederile de 
plan pe perioada 1971—1975. Tot
odată, foaia volantă s-a consti
tuit și într-un util documentar 
care prezintă obiectivele de vii
tor, sarcinile mobilizatoare care 
revin în cincinalul 1976—1980 oa
menilor muncii mehedinteni. 
(Virgil Tătaru).

„FLOAREA DE LOTUS"
„Floarea de lotus" — festival- 

concurs de muzică ușoară româ
nească pentru elevi, aflat la a 
Vl-a ediție — s-a deschis vineri 
pe scena Casei de cultură a sin
dicatelor din Oradea. La actua
la ediție a festivalului, dedicată 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și celei de-a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R., participă elevi șl 
eleve din toate județele țării, In 
programul său figurează nume
roase creații în primă audiție, 
aparținînd tinerilor compozitori. 
(Dumitru Gâță).

18.45 Slăvită Râ fii prin ani da 
glorii, patria mea ! Emisi
une de cîntece patriotice. 
Lumea copiilor : „MultL 
foarte mulți prieteni". 
Telejurnal.
Film artistic : „Nu-1 pace
sub măslini" — producție a 
studiourilor cinematografice 
italiene. Jn distribuție : Raf 
Vallone Lucia Bose.
Cînd valtfl de argint... în 
rada portului Tulcea. un pro
gram de muzică ușoară ro
mânească cu tineri soliști. 
24 de ore.
Duminica sportivă, 
închiderea programului.
PROGRAMUL II

10,00—11.30 Matineu simfonic. Con
certul Filarmonicii „George 
Enescu".

I Eroi Îndrăgiți de copii.
i Ora melomanului. Două 

gini celebre din creația 
ethovenianâ.

I Arta plastică : „Jurnal 
tabără".

> Film serial „Manntx".
i închiderea programului.
LUNI 6 OCTOMBRIE 1975
PROGRAMUL I

l Teleșcoală.
i Emisiune în limba maghiară.
i Familia.
i 1901 de seri.
i Telejurnal.
> Floarea din grădină — eml- 

siune-concurs pentru tineri

19.00

29.55
21,20

22.10
22,30

interpret de muzică populară 
Bucuroși de oaspeți 7 
Roman-folleton : „Familia
Thibault". După romanul Iul 
Roger Martin du Gard. Epi- 
sodut III.
24 de ore. 
închiderea programului.

PROGRAMUL II

19.30
20.00

DUMINICA 5 OCTOMBRIE 1975
PROGRAMUL I 21,35

8.39 Deschiderea programului.
8.40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copil : 22.00

22,10
22,30

Daktari.
10.00 Viata satului.
it,15 Aventura cunoașterii. Corn-

11. W

12.39 
13,09 
13,05 
15,00

16.00

16 15
16.39

17.10
17.40
18.25

portamentul uman.
Bucuriile muzicii : Partituri 
celebre — mari dirijori.
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical.
Magazin sportiv • Handbal 
masculin : Steaua — Dinamo 
București (derbiul 
natului național), 
înregistrat de ia
Sporturilor sl Culturii « Fot
bal : Ungaria — Austria
(camotonatul european).
Povestea filmului muzical : 
„Istoria unei Beatrice".
Salt mat... tn 15 minute. 
Selectluni din soectacolu! 
mttzfcal-dfstractiv „Metamor
foze".
Slalom printre melod’l. 
Film serial : „U.F.O.".
Drumuri tn Istorie — Cetă
țile Hațegului.

(Urmare din paf- I)

camnio- 
Rezumat

Palatul

29.00
20.25

21.15

21.30
22.20

16.99
16.30 
19,00 
19.25
19.30
20.00

pa* 
be

de

17,00 Telex.
17,05 Laudă țle, in vect. Românie 1 

Concert susținut In studio de 
corul Radiotelevlziunll.

17.30 Film artistic : „Fellaga" — o 
producție a studiourilor din 
Tunis In colaborare cu stu
diourile din Sofia. Scenariul 
șl regla Omar Khlffl. în dis
tribuție : Habib Shaarl. M. 
Tabuby, Lewl Dldzel.

18,50 Oaspeți ai vieții muzicale 
românești : violoniste Yako 
Sato (Japonia).
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Film serial 
Daktari.
Teatru serial 
tlnll" — dună ______
Stefănescu-Delavrancea. 
nariul și regla ______
Coroamă. Episodul XI : „Lu
ceafărul ‘

21.30 Telex.
21.35 „Pentru 

la... zero
21,55 întllnlre __ ____________ ____

Parana sl formația „Los Pa- 
raguayos".

vremea
19.25
19.30
20.00

20,25

pentru copil :

TV : „Mușa- 
trilogla Iul H.

Sce- 
Sorana

de ziuă".

temperaturi înalt» 
grade".
cu Luis Alberto del

Timpul probabil pentru zilele de 6,1 
și 8 octombrie. în țară : Vreme în ge
neral Instabilă. Îndeosebi la începutul 
intervalului, mai ales în nordul țării și 
în zona de deal și de munte, unde 
cerul va prezenta înnorâri mai accen
tuate și vor cădea ploi locale. In cele
lalte regiuni, cer variabil și ploi izo
late. Vînt cu intensificări de scurtă 
durată în sectorul nord-vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, izolat mai coborîte, iar 
cele maxime între 14 și 22 grade. In 
București ; Vreme ușor instabilă, cerul 
va fi temporar noros, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vînt potrivit, tempe
ratura ușor variabilă.

tem electronic de reglare automată cu 
circuite integrate, a unei serii de 
echipamente de cîntărire și dozare 
automată în flux a diverselor materii 
prime și materiale pentru industria 
metalurgică, materialelor de con
strucții, chimică ș.a. Vom realiza sis
teme de reglare automată a turației 
motoarelor electrice, ca și regulatoare 
automate de tensiune pentru grupuri 
energetice, instalații de tracțiune. Se 
vor asimila noi sisteme de elemente 
și echipamente tipizate pentru auto
matizare cu circuite integrate, pen
tru semnalizări, interblocări șl co
menzi de instalații tehnologice. în 
domeniul echipamentelor pentru co
mandă numerică a mașinilor-unelte 
se va realiza un sistem standard de 
echipamente de conturare cu circuite 
integrate, se va trece la conducerea 
prin calculator a unor grupuri de 
mașini-unelte echipate cu comandă 
numerică.

O puternică extindere vor cunoaște 
sistemele tipizate de conducere prin 
calculator a proceselor tehnologice 
(continue sau discontinue), pe baza 
utilizării calculatorului de proces 
„Felix" C-32 P, realizat de către spe
cialiștii institutului nostru, in colabo
rare cu Institutul de cercetări pentru 
tehnica de calcul, precum și siste
mele de pachete de programe tipizate 
pentru procese industriale, in special 
în industria chimică, energetică, me
talurgică, a materialelor de construc
ții și a construcțiilor de mașini. Se 
va extinde gama acestor sisteme cu 
o serie de variante tipizate de echi
pamente pentru supravegherea cen-

tralizată și conducerea proceselor teh
nologice cu ajutorul unor noi tipuri 
de minicalculatoare. Va fi intensifi
cată utilizarea sistemelor unificate de 
telemecanică pentru conducerea de Ia 
distanță a proceselor tehnologice și se 
va elabora o serie nouă de echipa
mente tipizate pentru dirijarea auto
mată a traficului rutier și feroviar, 
prin folosirea de circuite integrate. 
Tot mai multe întreprinderi vor

— Uneori, sîntem nevoiți să supor
tăm consecințele unor atari riscuri. 
Cauzele ? Deși studiul tehnico-eco- 
nomic de asimilare a unui nou pro
dus — studiu în care sint prevăzute 
fazele și termenele de asimilare, de la 
cercetare și pină la introducerea lui 
în fabricație — este aprobat de între
prinderea beneficiară, institut, centra
lă, minister, totuși, nu întotdeauna 
sînt create toate condițiile materiale

Extinderea automatizării
și tehnicii de calcul

beneficia, prin telecomandă, de 
serviciile calculatorului, fără să po
sede un calculator propriu. Prin 
transmiterea automată a datelor la 
distantă se va asigura legătura dintre 
diferitele centre de calcul, precum și 
intre acestea și diverse unități, mi
nistere, centrale. Este mijlocul cel 
mai operativ și eficient, întrucit in 
perioade de secunde se vor economisi, 
uneori, multe ore de lucru.

— Automatica este un domeniu al 
progresului tehnic, în care noutățile 
se succed cu o viteză uimitoare și, 
tocmai de aceea, există riscul ca un 
prototip să ajungă „îmbătrînit" mo
ral în pragul fabricației. Cum acțio
nați pentru prevenirea unor aseme
nea situații 1

de realizare a produsului. Mă refer, 
în special, la neasigurarea la terme
nele prevăzute a aprovizionării cu 
materialele necesare din tară și im
port, ori la lipsa de cooperare pentru 
procurarea unor piese, blocuri, sub- 
ansambie, necesare realizării prototi
purilor. O altă cauză importantă 
constă în insuficiența personalului cu 
temeinică pregătire tehnologică din 
unele institute și fabrici, pentru asi
gurarea intrării în fabricație a noilor 
produse. Iată de ce, in viitor, colec
tivul institutului va acorda o atenție 
sporită problemelor tehnologice care 
condiționează, de fapt, scurtarea ter
menelor de asimilare în fabricație a 
produselor noi.

— Analiza temeinică a tuturor cau-

zelor unor deficiențe, precum și a 
unor noi rezerve pentru valorificarea 
cit mai rapidă în producție a rezul
tatelor bune — a ținut să adauge cer
cetătorul Dan Dobrescu, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid din 
institut — a stat pe ordinea de zi a 
multor adunări generale de partid. 
In urma unor asemenea dezbateri, 
s-a conturat inițiativa formării de co
lective mixte, alcătuite din cercetători 
și proiectanți din institut și cadre de 
concepție din Întreprinderi. Vom ex
tinde această inițiativă a comuniști
lor noștri de a constitui colective 
mixte de specialiști ai institutului și 
din fabrici, colective care să se ocupe 
de realizarea produsului, pe întreaga 
perioadă de asimilare a acestuia, pînă 
la intrarea in fabricație. Și aceasta 
întrucit inițiativa s-a dovedit a fi va
loroasă. Astfel, pentru echipamentele 
de dirijare a traficului urban, prin 
activitatea colectivului format din 
specialiști ai institutului și de la în
treprinderea de elemente de automa
tizare, s-a ajuns la reducerea, de Ia 
circa 3 ani la un an, a Întregului ci
clu de cercetare-asimilare și livrare 
către beneficiar a primului lot de 
echipamente pentru una din magis
tralele municipiului București.

Prin afirmarea puternică a crea
ției lor tehnico-științifice, printr-o 
muncă plină de dăruire și răspun
dere, comuniștii, ceilalți lucrători 
din institut sint hotărîți să îndepli
nească In bune condiții sarcinile ce 
le revin in legătură cu asigurarea 
fabricației în țară a mijloacelor de 
automatizare necesare dezvoltării 
economiei naționale în ritmul im
petuos prevăzut de viitorul cincinal.

CUM PROTEJĂM 
MONUMENTELE 

ISTORICE
Vineri, Comitetul de cultură 

și educație socialistă al județu
lui Covasna a organizat la bi- 
blibteca județeană din orașul 
Sf. Gheorghe un simpozion ști
ințific avînd ca temă „Conser
varea și valorificarea monumen
telor istorice din județul Co
vasna". Tot în cursul zilei de 
vineri, la Muzeul județean din 
Sf. Gheorghe s-a deschis o ex
poziție ne această temă. (Tu
mori Găza).

PREMIERE MUREȘENE
Teatrjil 3e stat din Tîrgu-Mu- 

reș șl-a deschis stagiunea la sec
ția română cu premiera „Soacra 
cu trei nurori", comedie adap
tată de George Vasilescu după 
povestirea lui Ion Creangă. Re
gia artistică este semnată de 
Constantin Săsăreanu, iar sce
nografia de Szakâcs Gyorgy. Cu 
același prilej, secția maghiară 
a prezentat premiera piesei Iul 
Iosif Naghiu, „Valiza cu fluturi", 
în regia lui Kovâcs Levente și 
scenografia Anei Tamâs. (Cornel 
Pogăceanu).
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Dezbaterile din Adunarea Generală a 0. N.U. Puternice acțiuni de protest
împotriva represiunilor din Spania

și securității• • internaționale
NAȚIUNILE UNITE 4 — Corespon

dentul nostru transmite : Dezbate
rile de politică generală din plenara 
Adunării Generale, in cadrul cărora 
majoritatea covîrșitoare a delegațiilor 
statelor membre ale O.N.U. și-au 
expus deja punctele de vedere asu
pra stării politice, economice și so
ciale a lumii, urmează să se încheie 
joi duoă-amiază.

între punctele principale abordate 
în cadrul majorității discursurilor 
rostite se află și semnificația Actu
lui final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Se 
apreciază că marele forum european 
a constituit o expresie a dorinței ar
zătoare a popoarelor Europei de a 
inaugura o nouă eră în viata poli
tică a continentului, de a instaura 
un climat de înțelegere și o coope
rare fructuoasă între toate națiunile. 
Întemeiată pe egalitatea deplină in 
drepturi, pe respectarea independen
tei si suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne 
avantajul reciproc, pe renunțarea 
forță și la amenințarea cu forța 
raporturile dintre state.

Ministrul afacerilor externe 
Ucrainene,

O.N.U. 
păcii 

extin-

pe 
Si 
la 
în

__ __ __ al
R.S.S. Ucrainene. G. G. Seveli. a 
declarat că această reuniune a sta
telor europene a marcat o contribu
ție remarcabilă la pacea mondială și 
dezvoltarea cooperării între state pe 
baze de egalitate. Actul final al con
ferinței poate pe drept cuvînt să fie 
numit ..marea cartă a coexistentei 
pașnice". Rezultatele conferinței se 
fac simtite peste granițele continen
tului european, exercitînd deja o in
fluentă pozitivă asupra situației in
ternaționale — a apreciat vorbitorul.

La rindul său. ministrul afacerilor 
externe al Ungariei, Frigyes Puja. a 
subliniat că guvernul Ungariei acor
dă o însemnătate deosebită atît con
ferinței. cit si Actului final. Consi
derăm — a spus el — că în următo
rii ani statele semnatare vor trebui

★
Comitetul pentru problemele juridi

ce al Adunării Generale a O.N.U. exa
minează. in prezent, problema majo
ră a codificării dreptului internațio
nal în domeniul succesiunii statelor 
la tratatele internaționale.

Luînd cuvintul, reprezentantul 
României a subliniat că. în codificarea 
și dezvoltarea progresivă a instituției 
succesiunii statelor la tratate trebuie 
să fie respectate principiile funda
mentale ale dreptului international, 
în special dreptul popoarelor de a 
dispune de ele însele, de a-și hotărî 
singure calea vieții lor. Din aplica
rea acestui principiu la succesiunea

să se străduiască să transpună în 
viată prevederile Actului final.

Conferința pentru securitate euro
peană — a spus Sadek Al Chareh, 
ministrul de stat pentru afaceri ex
terne al Iordaniei — a constituit o 
contribuție majoră la cauza păcii și 
securității internaționale. Arătînd 
că Europa este astăzi o arenă prin
cipală a acțiunilor pentru destindere, 
vorbitorul și-a exprimat speranța că 
aceasta se va extinde și asupra altor 
zone ale lumii greu încercate de 
conflicte și situații tensionale.

Problema creșterii rolului 
în menținerea și consolidarea 
și securității internaționale. în
derea cooperării între toate națiunile, 
creșterea eficienței hotărîrilor și re
zoluțiilor sale și transformarea orga
nizației într-un scut de nădejde al 
intereselor fundamentale ale po
poarelor de apărare a libertății și in
dependenței lor este abordată în ca
drul dezbaterilor în strînsă interde
pendență cu eforturile de soluțio
nare a problemelor care confruntă 
omenirea. Ministrul afacerilor exter
ne al Etiopiei, Kifle Wodadjo, a de
clarat că. dacă omenirea a evitat în 
ultimele trei decenii o conflagrație 
mondială de dimensiuni fără prece
dent, aceasta se datorează în mare 
măsură rolului jucat de O.N.U. în 
furnizarea de căi și mijloace politice 
pentru prevenirea unei astfel de ca
tastrofe.

Această chestiune a fost subliniată 
și în discursul ministrului afaceri
lor externe și cooperării al Nigerului, 
Moumouni Amadou, care a arătat că 
O.N.U. a devenit principalul instru
ment pentru extinderea cooperării 
internaționale, pentru apărarea inte
reselor statelor mici și mijlocii, care 
văd în organizație un forum unde 
pot să-și prezinte punctele de vedere 
asupra problemelor cardinale ale 
lumii contemporane și să participe 
la soluționarea lor pe baze de ega
litate în drepturi.

★
la tratate a statelor de curînd inde
pendente decurge dreptul lor de a 
deveni parte sau de a continua acele 
tratate care sînt compatibile cu ega
litatea suverană a statelor si cu su
veranitatea lor permanentă asupra 
bogățiilor și resurselor lor naturale. 
Vorbitorul a sprijinit poziția statelor 
ce și-au dobîndit recent independen
ta de a respinge acele tratate în
cheiate de fostele metropole prin 
care au fost concesionate bogățiile 
naturale ale fostelor colonii, sau au 
fost stabilite baze militare pe terito
riile lor.

Executarea celor cinci tineri mili- 
tanti antifasciști de către autoritățile 
de la Madrid, precum și valul de 
măsuri represive ale politiei fran- 
chiste împotriva forțelor democratice 
din Spania sînt condamnate energic 
de un mare număr de guverne, or
ganizații politice și de masă din di
ferite țări ale lumii, de opinia publi
că internațională.

în țările socialiste au fost organi
zate numeroase mitinguri ale oame
nilor muncii de Ia orașe și sate. în 
care participant!! au condamnat cu 
fermitate executarea militantilor spa
nioli și și-au exprimat solidaritatea 
cu lupta poporului spaniol pentru li
bertate și democrație. Asemenea mi
tinguri au avut loc în orașe din 
U.R.S.S., întreprinderi și instituții din 
Polonia. Cehoslovacia, Ungaria și 
Iugoslavia. Totodată, au fost date pu
blicității declarații ale societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie din 
U.R.S.S.. ale Asociației oamenilor de 
teatru cehoslovaci, ale diferitelor or
ganizații obștești din R. P. Ungară, 
Asociației juriștilor din R. D. Viet
nam. Presa din R. P. D. Coreeană și 
televiziunea cubaneză, în materialele 
pe această temă, condamnă represi
unile împotriva forțelor democratice 
din Spania și dau glas solidarității 
opiniei publice din țările respective 
cu lupta poporului spaniol Împotriva 
regimului dictatorial.

Primul ministru al Suediei, Olof 
Palme, a început o campanie publică 
a Partidului Social-Democrat pentru 
strîngerea de fonduri în vederea spri
jinirii organizațiilor progresiste din 
Spania, declarînd că aceasta se bucu
ră de adeziunea largă din partea 
populației.

Primul ministru al Olandei, Joop 
Den Uyl, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că guvernul său 
susține acțiunea Comisiei Pieței _ co
mune vizînd întreruperea negocieri
lor privind reînnoirea acordului co
mercial între C.E.E. și Spania.

Un mare număr de organizații in
ternaționale, de partide, parlamente, 
organizații politice, profesionale și 
obștești din diferite țări au publicat 
declarații și rezoluții.

Mari demonstrații și mitinguri de 
protest împotriva acțiunilor represi
ve ale autorităților franchiste au avut 
loc în diferite orașe din Anglia. Ita
lia Franța, Austria Grecia, Portu
galia India, Mexic. Venezuela

în ciuda valului de teroare poliție
nească, populația Spaniei continuă 
să-și exprime indignarea 
cu asasinarea celor cinci 
să demonstreze pentru 
drepturilor și libertăților 
ce in țară. Astfel, numai ______
și Huelva, la demonstrațiile și mitin
gurile antifranchiste au participat 
peste 125 000 de persoane.

(Agerpres)

în legătură 
patrioti și 
restabilirea 
democrati- 

la Cordova

LONDRA 4 — Corespondentul nos
tru transmite : Tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, care 
a reprezentat P.C.R. la Conferința 
Națională a Partidului laburist din 
Marea Britanie, s-a întîlnit. la Lon
dra, cu Gordon McLennan, secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, căruia i-a transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un cordial și 
prietenesc mesaj de salut, însoțit de 
urări de sănătate și de noi succese. 
La rîndul său, tovarășul Gordon 
McLennan a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o dată 
cu mulțumirile sale călduroase, cele 
mai sincere urări de succes și de fe
ricire. Tovarășul Gordon McLennan 
și-a amintit cu plăcere de intîlnirea 
și convorbirile fructuoase iavute, la 
Londra în iunie a.c., cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, subli
niind dorința comună de a am
plifica și diversifica legăturile 
internaționaliste dintre cele două 
partide, în interesul întăririi priete-

niei și cooperării dintre cele două țări 
și popoare, al unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

A avut loc apoi un schimb de pă
reri privind preocupările actuale și 
de perspectivă ale P.C.R. și P.C. din 
Marea Britanie, precum și în legătură 
cu unele aspecte ale situației inter
naționale. ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Convorbi
rile au decurs într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

La întîlnire a participat Bert Ra- 
melson, membru al Comitetului Po
litic al P.C. din Marea Britanie. A 
fost prezent ambasadorul României 
la Londra, Pretor Popa.

★
Sîmbătă seara s-a întors de la 

Londra tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
erau prezenti tovarășul Paul Nicu- 
lescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
prim-ministru al guvernului, activiști 
de partid.

din țările membre ale C. A. E. R
ORIENTUL APROPIAT
O Iordania propune convocarea unei conferințe arabe la nivel 

înalt • La Beirut situația continuă să rămînă calmă

AMMAN 4 (Agerpres). — Regele i 
Hussein al Iordaniei și-a reînnoit1 
propunerea cu privire ia convocarea 
unei conferințe arabe la nivel înalt 
sau la oricare alt nivel. „Orice întîl
nire — a spus regele Hussein — re
prezintă un fapt pozitiv pentru soli
daritatea arabă". Evidențiind că Ior
dania se află în contact permanent cu 
Egiptul și Arabia Saudită, suveranul 
hașemit a menționat eforturile depuse 
de țara sa pentru realizarea unor 
bune relații cu celelalte state arabe 
și a subliniat necesitatea adoptării 
unei atitudini arabe comune fată de 
eforturile tinzînd spre o reglementare 
pașnică, spre o pace permanentă in 
Orientul Apropiat care să se bazeze 
pe retragerea totală a forțelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate și 
garantarea drepturilor naționale legi
time ale poporului palestinean.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Sîmbătă, 
Ia Beirut, situația a continuat să ră- 
mînă calmă, părțile în conflict res- 
pectînd acordul de încetafe a focu
lui..

Forțele de securitate controlează 
situația din zonele celor mai frec
vente ciocniri, unde baricadele au 
fost ridicate și de unde s-au retras și 
'trăgătorii de elită.

Postul de radio Beirut a calificat 
drept calmă situația din noaptea și 
dimineața zilei de sîmbătă. O parte 
din bănci și din întreprinderile co
merciale și-au reluat activitatea.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — între 
30 septembrie — 3 octombrie, a avut 
loc la Moscova cea de-a 7-a ședință 
a Consfătuirii miniștrilor comerțului 
interior din țările membre ale 
C.A.E.R.

La ședință au participat miniștrii 
comerțului interior din țările mem
bre ale C.A.E.R. Delegația României 
a fost condusă de Janos Fazekas, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului interior. Ședința 
a fost prezidată de A.I. _Sțruev, mi
nistrul comerțului al

Au fost examinate 
colaborării economice 
ințifice între țările 
C.A.E.R., în domeniul 
terior.

în conformitate cu hotărîrea adop
tată la cea de-a 27-a ședință a sesiu
nii Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, consfătuirea a adoptat mă
suri menite să ducă la dezvoltarea 
în continuare a colaborării în dome-

U.R.S.S. 
probleme ale 
și tehnico-ști- 
membre ale 

comerțului in

niul schimburilor de mărfuri de larg 
consum. De asemenea, au fost elabo
rate măsuri de natură să contribuie 
la îmbunătățirea schimbului de uti
laje comerciale moderne.

Consfătuirea a luat cunoștință de 
rezultatele colaborării tehnico-știin- 
țifiee în domeniul elaborării unor so
luții tehnologice înaintate pentru 
proiectarea magazinelor alimentare 
cu autoservire, centrelor comerciale 
și hotelurilor, cu privire la organiza
rea alimentației publice pentru mun
citori. elevi și studenți și cu privire 
la alte probleme ale economiei, or
ganizării și tehnicii comerțului in
terior.

Consfătuirea miniștrilor 
acțiuni menite să ducă la 
în continuare a eficientei 
și a adoptat planul de 
anii 1976—1977.

Ședința s-a desfășurat 
mosferă de prietenie și 
tovărășească.

a convenit 
creșterea 

colaborării 
muncă pe
într-o at- 
înțelegere

Convorbiri economice
romano—vest-germane

agențiile de presă transmit:

GENEVA 4 (Agerpres). — Consiliul 
pentru Comerț și Dezvoltare, organ 
permanent al U.N.C.T.A.D., reunit la 
Geneva, a stabilit ordinea de zi pro
vizorie a celei de-a IV-a sesiuni a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare, care se va des
fășura la Nairobi, între 5 și 28 mai 
1976.

Tinînd cont de rezultatele și con
cluziile recentei sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată problemelor dezvoltării și 
cooperării economice internaționale, 
Consiliul a hotărît înscrierea pe or
dinea de zi a unor chestiuni referi
toare la modalitățile de lichidare a 
subdezvoltării. Printre acestea figu
rează elaborarea unei strategii cu
prinzătoare. menită să ducă la extin
derea și diversificarea exporturilor 
de produse manufacturate șl semi- 
manufacturate ale țărilor în curs de

dezvoltare. îmbunătățirea modalități
lor de acordare a ajutoarelor finan
ciare către aceste țări. Totodată, vor 
fi examinate posibilitățile de facili
tare a transferului de tehnologie din 
țările dezvoltate către cele in curs 
de dezvoltare.

Ordinea de zi a viitoarei sesiuni a 
U.N.C.T.A.D. cuprinde. totodată, 
crearea unui sistem de stabilizare a 
preturilor și piețelor la un număr de 
10 produse de bază care prezintă un 
interes deosebit pentru economiile 
țărilor în curs de dezvoltare : cafea, 
cacao, ceai, zahăr, cauciuc, cupru, 
cositor, bumbac, iută și fibre textile 
vegetale. Consiliul propune, de ase
menea. elaborarea unor măsuri spe
ciale destinate să ducă la rezolvarea 
de urgentă a dificultăților pe care le 
întîmpină țările cele mai sărace din 
lume.

BONN 4 (Agerpres). — între 1 și 
4 octombrie, la invitația ministrului 
economiei și transporturilor din lan
dul Bavaria, A. Jaumann, tovarășul 
Nicolae M. Nicolae, ministru-secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice lfiât!n 
ternationale, a efectuat o vizită ofi
cială în R.F. Germania.

Cu prilejul discuțiilor purtate au 
fost abordate probleme de interes 
comun privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre întreprinderile ro
mânești și întreprinderile și firmele 
din landul Bavaria, ambele părți fi
ind de acord că există noi căi și po
sibilități pentru dezvoltarea schim
burilor economice.

în cursul vizitei, au mai fost pur
tate convorbiri cu conducerile firme
lor „Siemens", „Linde", „G.H.H.", 
„M.A.N." și „Bafag", care au eviden
țiat posibilitățile existente pentru 
lărgirea cooperării întreprinderilor 
românești cu firmele respective. La 
3 octombrie oaspetele român a fost 
primit de primul ministru al landu
lui Bavaria. Alfons Goppel.

Guvernul japonez va con
tinua negocierile cu R. P. 
Chineză 'n ve<^erea încheierii unui 
tratat de pace și prietenie — a anun
țat primul ministru al Japoniei, Takeo 
Mjki.' Miniștrii! de externe nipon a 
avut lâ New York, cu ocazia parti
cipării sale la lucrările actualei se- 
siuni ti Adunării Generale a O.N.U., 
o convorbire asupra acestui subiect cu 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Ciao Kuan-hua.

Organizația pentru Elibe
rarea Palestineiși_a inausurat 
oficial Biroul său de legătură pe lin
gă sediul Națiunilor Unite din Ge
neva.

Camera Deputatilor a Ita
liei a aprobat cu 349 de voturi, 51 
contra 
privind 
asupra ..
transmite agenția A.N.S.A.

acțiunea guvernului italian 
negocierile cu Iugoslavia 

problemelor de frontieră —

Pakistanul și Bangla
deshul au hotărît să stabi
lească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă — au anunțat 
miniștrii de externe ai celor două 
țări.

Comunicat iugoslavo-in-
dîan. Președintele R.S.F. Iugosla
via. Iosin Broz Tito, și președintele 
Indiei, Fakhrudin Aii Ahmed, au re
levat cu satisfacție dezvoltarea rela- 

' tijlor dintre cele două țări și perspec
tivele extinderii lor viitoare în dife
rite domenii — se spune în comu
nicatul comun dat publicității la Bel
grad. în cursul convorbirilor, s-a 
evidențiat rolul țărilor nealiniate și 
politicii de nealiniere pentru menti-' 
nerea și consolidarea păcii interna
ționale. a fost subliniată necesitatea 
instituirii unei noi ordini economice 
internaționale.

Simpozionul internațio
nal „Pacem in maribus", 
desfășurat succesiv la expoziția ocea
nică internațională din Okinawa și 
la Tokio, în perioada 30 septembrie 
— 4 octombrie, și-a încheiat lucră- 
rile, Au luat parte oameni de știință 
din peste 30 de țări — între care și 
România — și reprezentanți ai unor 
organizații internaționale.

Imperative ale instaurării unei noi ordini economice internaționale

InWrzicsrea organizației 
protestante paramilitare din 
Irlanda de nord Volunteer Force 
(U.V.F.) a fost hotărîtă de guvernul 
britanic. Organizația a revendicat 
responsabilitatea majorității atentate
lor organizate în perioada din urmă 
în Ulster, și cărora le-au căzut vic
timă numeroase persoane (numai în 
ultimele 24 de ore s-au înregistrat 12 
morti și 43 de răniți, dintre care cinci 
polițiști).

Conferința P. C. 

din Danemarca
COPENHAGA 4 (Agerpres). — La 

4 octombrie, la Arhus, au început lu
crările Conferinței P.C. din Dane
marca. lâ care participă 400 de dele
gați. precum și reprezentanți ai Uni
unii Tineretului Comunist si Uniunii 
Studenților Comuniști. Pe ordinea de 
zi sînt înscrise probleme privind si
tuația internă și internațională, pro
blemele întăririi partidului și lărgi
rii influentei sale în rîndurile oame
nilor muncii, proiectul noului pro
gram al partidului, care urmează să 
fie adoptat de cel de-al XXV-lea 
Congres al P.C.D.. ce va avea loc în 
1976.

Lucrările conferinței au fost des
chise de Knud Jespersen, președin
tele P.C. din Danemarca.

(Urmare din pag. I)
Abia în ultima vreme, odată cu 

transformările structurale petrecute 
în lume, cu dezvoltarea proceselor 
înnoitoare, cu schimbările politice 
petrecute, cu afirmarea mai preg
nantă a țărilor in curs de dez
voltare pe arena mondială, cu 
pașii întreprinși de ele in vede
rea consolidării suveranității na
ționale asupra resurselor lor natura
le. problema unui raport mai just 
între preturile ’diferitelor produse s-a 
pus acut la ordinea zilei, țările pro
ducătoare de materii prime actionînd 
mai insistent pentru apărarea și pro
movarea intereselor lor.

O abordare realistă a problemei 
preturilor materiilor prime nu poa
te face abstracție de asemenea as
pecte esențiale, cum sînt faptul că 
materiile prime, furnizate in cea 
mai mare măsură de țările in curs 
de dezvoltare, nu sînt inepuizabile ; 
faptul că obținerea lor, mai ales 
după îndelungatele perioade de ex
ploatare nerațională, are loc în con
diții tehnice tot mai complexe, pre
supune mari investiții, cheltuirea 
unor importante resurse materiale și 
angajarea unui mare potential uman. 
Este, de aceea, firesc, necesar și e- 
chitabil ca acestea să-și găsească o 
reflectare corespunzătoare in pretu
rile acestor materii.

Firește, nu poate fi nici un mo
ment ignorat faptul că în lumea de 
azi interdependenta dintre econo
miile naționale ale statelor constituie 
o realitate obiectivă, din care de
curge cerința nu a confruntării, ci a 
Îmbinării intereselor tuturor țărilor 
în participarea la diviziunea interna
țională a muncii, la circuitul econo
mic mondial, în cadrul căruia fiecare 
tară are de primit și de dat.

România consideră că la aceasta 
se poate ajunge numai prin asigu
rarea unui echilibru de avantaje in 
stabilirea preturilor diferitelor pro
duse — atît materii prime, cît și pro
duse industriale — orice fel de dez
echilibru de avantaje neputînd 
decît să dăuneze, în ultimă instanță, 
tuturor părților, căci consecințele ne
gative ale unor asemenea escaladări 
nu pot să nu se răsfrîngă pe plan 
general. De aceea, echilibrul de a- 
vantaje presupune ca preturile să 
fie stimulatoare atît pentru produ
cătorii de materii prime, cît si pen
tru producătorii de mărfuri indus
triale.

Tocmai avînd in vedere toate as
pectele problemei. România consideră 
d făurirea unei noi ordini economice

mondiale, realizarea de progrese pe 
calea egalizării nivelurilor de dezvol
tare a statelor presupune și reclamă 
stabilirea unui raport just intre pretu
rile materiilor prime și preturile pro
duselor industriale, raport de natură 
să favorizeze dezvoltarea rapidă a 
țărilor producătoare de materii pri
me și, în același timp, să asigure ve
nituri rationale producătorilor măr
furilor industriale. Numai un aseme
nea raport va juca un rol de stimul 
puternic pentru activitatea producti
vă in toate țările lumii, facilitind și 
sprijinind în mod deosebit efor
turile pentru o dezvoltare mai ra-

corelatii juste, corespunzătoare intre 
preturile produselor agricole, pretu
rile materiilor prime și preturile pro
duselor industriale. în această direc
ție nu se poate pomi decît de la 
considerentul că preturile produselor 
agricole trebuie să reflecte si ele 
munca socială depusă pentru obține
rea lor. trebuie să fie stimulatoare 
pentru producție. Nu poate fi igno
rată realitatea faptului că sporirea 
exporturilor de produse agricole, 
presupunind realizarea unei agricul
turi intensive, de înalt randament, 
necesită mari investiții (cheltuieli 
importante pentru mașini și utilaje.

Stabilirea unui raport just, echitabil 
intre prețurile materiilor prime și ale 

produselor industriale
pidă a țărilor cu o economie ră
masă în urmă. După cum pre
ciza secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în condițiile actuate „este necesar să 
se asigure accesul tuturor țărilor la 
materiile prime și Ia sursele de ener
gie. după cum trebuie asigurat acce
sul tuturor statelor la cuceririle ști
inței și tehnicii moderne — tinînd 
seama de faptul că lichidarea sub
dezvoltării. progresul rapid al tutu
ror națiunilor nu se poate realiza 
decit pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii contemporane". 
Or. un raport just între preturile di
feritelor produse comercializate pe 
plan international este de natură să 
favorizeze accesul tuturor țărilor atît 
la materiile prime, cît si la cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii contempo
rane.

Dată fiind acuitatea cu care se pun 
astăzi, pe plan mondial, problemele 
alimentației și. legat de aceasta, ale 
stimulării creșterii producției agrico
le. o însemnătate deosebită are, după 
părerea tării noastre, stabilirea în 
cadrul noii ordini economice a unei

îngrășăminte chimice, lucrări de îm
bunătățiri funciare etc.). Or. menți
nerea scăzută a prețurilor produselor 
agricole limitează înseși bazele pro
movării progresului tehnic in agri
cultură, ale dezvoltării rapide a a- 
cestei ramuri — esențială pentru 
bunăstarea omenirii.

Așa cum precizează Declarația 
prezentată la O.N.U.. România con
sideră. de asemenea, că este impe
rios necesar ca. în cadrul noii ordini 
economice internaționale, „să fie 
create condiții pentru realizarea unei 
mai mari stabilități a preturilor". în 
această privință este necesar să se 
elaboreze în comun, cu participarea 
tuturor statelor, principii si măsuri 
concrete pentru înlăturarea fluctua
țiilor speculative, a creșterii sau 
scăderii artificiale a prețurilor ; a 
asigura o asemenea stabilitate a pre
turilor ar fi în avantajul atît al ță
rilor în curs de dezvoltare, cît și al 
celor dezvoltate.

Un rol extrem de important în 
procesul de formare a preturilor și 
de asigurare a stabilității lor îl are 
sistemul monetar și financiar inter

national. Inflația și implicit devalo
rizarea accentuată a unora dintre 
monezile folosite în schimburile in
ternaționale au ca efect o scădere a 
veniturilor reale ale țărilor în curs 
de dezvoltare, chiar și în condițiile 
obținerii temporare a unor preturi 
mai mari la materiile prime ex
portate de ele. Iată de ce țara 
noastră consideră că o nouă or
dine economică presupune cu nece
sitate o reformare profundă a actua
lului sistem valutar, punerea sa pe 
bazele realităților contemporane ale 
economiei mondiale, tinind seama de 
imperativele dezvoltării economice 
independente a tuturor țărilor lumii.

Dată fiind complexitatea proble
melor, interesele aflate in joc, găsi
rea soluțiilor privitoare la stabilirea 
unor raporturi juste, echitabile, intre 
prețurile mărfurilor produse și vîn- 
dute pe piața mondială, nu este de 
conceput în mod unilateral, de către 
un stat sau altul sau de către un grup 
limitat de state. Acestea sînt pro
bleme cu caracter mondial, care, în- 
tr-o măsură mai mică sau mai mare, 
nu pot să nu afecteze toate țările — 
și, tocmai de aceea, pentru soluționa
rea lor justă este necesară participa
rea intensă la găsirea unor rezolvări 
judicioase a tuturor statelor, indife
rent de orinduirea lor socială, de mă
rimea, potențialul și nivelul lor de 
dezvoltare economică. Un cadru din 
ceie mai adecvate pentru realizarea 
unei asemenea participări îl poate 
constitui — așa cum a demonstrat și 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale — Organizația Națiunilor 
Unite, organismele ei specializate. în 
acest cadru larg, prin luarea în con
siderare a tuturor intereselor, mani- 
festîndu-se receptivitate față de toa
te punctele de vedere, se poate a- 
junge la soluții unanim acceptabile 
în problemele internaționale vitale.

în ceea ce o privește. România so
cialistă. în concordantă cu întreaga 
ei politică, externă, va desfășura în 
continuare o activitate susținută, mi- 
litînd neobosit în direcția stabilirii 
unor preturi juste între preturile di
feritelor produse, pentru soluționarea 
in spiritul egalității și echității a 
problemelor complexe ale vieții eco
nomice internaționale, pentru crearea 
noii ordini economic? si politice in
ternaționale. cu convingerea că astfel 
slujește imperativul lichidării rela
țiilor de inechitate, cauza progresu
lui general, a făuririi unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Dr. N. S. STANESCU

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
LONDRA
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După încheierea conferinței 
partidului laburist

Recunoașterea unei inechități flagrante — împărțirea lu
mii în bogați și săraci — și a unei necesități majore : insti
tuirea unei noi ordini economice mondiale.

Conferința anuală a 
Partidului laburist din 
Marea Britanie, care 
s-a desfășurat la 
Blackpool, și-a consa
crat lucrările îndeo
sebi discutării difi
cultăților economice 
cu care este confrun
tată în prezent Marea 
Britanie și căilor de 
soluționare a acestora. 
In intervențiile dele
gation s-a relevat că 
întreaga atenție tre
buie îndreptată spre 
reducerea ratei înalte 
a inflației și comba
terea creșterii șomaju
lui. tn numeroase 
luări de cuvînt, ca și 
in multe din rezoluții
le adoptate, s-a cerut, 
printre altele, „extin
derea controlului pu
blic asupra unor sec
toare largi ale indus
triei", „ingrădirea ac
tivității societăților 
transnaționale", „tra
ducerea cu hotărire în 
viață de către guver
ne a programului a- 
nunțat in manifestul 
electoral din octom
brie 1974“

Mulți delegați au 
insistat asupra serio
zității problemei lipsei 
de locu.nțe. „Cei care 
nu au un acoperiș 
deasupra capului sini 
intr-o situație chiar

mai grea decit șomerii 
— se arată într-o re
zoluție. Cei care nu au 
locuință se află in im
posibilitate de a găsi 
de lucru, deoarece nu 
au domiciliu stabil", 
in continuare rezolu
ția cere „să se acorde 
autorităților locale pu
terile necesare pentru 
a rechiziționa locuin
țele ținute goale sau 
nefolosite de către 
stăpinii lor".

Referindu-se la pro
blemele internaționale, 
primul ministru Ha
rold Wilson a eviden
țiat preocuparea gu
vernului de a avea 
relații bune cu toate 
statele. Se cuvine re
levată, in acest con
text, sublinierea fă
cută cu privire la ne
cesitatea instaurării 
unei noi ordini econo
mice internaționale. 
Astfel, premierul a 
declarat : „Guvernul 
britanic acceptă întru 
totul ideea că relațiile 
și balanța dintre țările 
bogate și cele sărace 
ale lumii sînt greșit 
stabilite. De aceea, bo
găția lumii trebui? re
distribuită în favoarea 
celor săraci și înfome
tați. Aceasta înseamnă 
stabilirea unei noi or

dini în economia mon
dială".

De asemenea, in cu
vintul lor, delegații 
și-au exprimat con
vingerea că rezolvarea 
problemelor cu care 
este confruntată ome
nirea impune o largă 
conlucrare internațio
nală, intr-un spirit de 
respect și încredere 
reciprocă. A fost in 
mod deosebit apreciată 
participarea la confe
rința laburiștilor a de
legațiilor și reprezen
tanților unor partide 
socialiste, social-de- 
mocrate, precum și ai 
unor partide comunis
te, subliniindu-se, in 
acest context, că pre
zența unui reprezen
tant al P.C.R. la lu
crările conferinței, ca 
și participarea repre
zentantului partidului 
laburist la Congresul 
al XI-lea al P.C.R., 
constituie o expresie a 
bunelor relații reci
proce dintre cele două 
partide, ca și dintre 
cele două țări și po
poare, a dorinței de a 
dezvolta legături cit 
mai largi intre forțele 
politice democratice, 
progresiste ale con
temporaneității.

N. PLOPEANU

ii PBEIUTINDENI
• CLIMA PE GLOB, 

în prima jumătate a secolului 
nostru, pe întregul glob a fost 
înregistrat cel mai blind climat 
din ultimul mileniu. Perioada a 
coincis cu o creștere de peste 
două ori a numărului locuitori
lor Terrei. Meteorologii au con
statat că, începînd din anii ’40, 
în America de Nord, Europa și 
Asia temperatura medie se re
duce în fiecare deceniu cu a- 
proximativ o zecime de grad.

• REPLICĂ UNEI RE
CLAME NOCIVE. Sub Pre
textul unui așa-zis îndemn la 
moderație în ce privește consu
mul băuturilor spirtoase, un 
organism particular din Fran
ța, IREB, a lansat lozinca 
„Nu mai mult de șapte pa
hare pe zi !“ Comitetul na
tional de luptă împotriva al
coolului a organizat Ia Paris o 
conferință de presă cu participa
rea unor renumite personalități 
din domeniul medicinii pentru 
a atrage din nou atenția asupra 
pericolului pe care-1 reprezintă 
consumul de băuturi alcoolice. 
Sub acoperămîntul „alcoolizării 
rezonabile", au declarat în esen
ță oratorii, IREB, care este fi
nanțat și administrat de princi
palele 11 firme de produse spir
toase franceze, încearcă să îm
pingă pe consumatorii sjabi sau 
medii în „prăpastia în care au 
căzut alcoolicii cronici", făcîn- 
du-i să creadă că pînă la șapte 
pahare nu există nici un fel de 
probleme. Comitetul a cerut or
ganizarea unei vaste campanii 
de educare a populației prin in
termediul televiziunii, filmelo., 
afișelor etc.

• SEMNAL DE ALAR
MĂ. Institutul american pen
tru problemele drogurilor lan
sează un semnal de alarmă, a- 
trăgînd atenția că tot mai multi 
tineri din S.U.A. consumă in 
prezent marijuana, amfetamină 
și barbiturice. în acest sens, se 
menționează că 44,9 la sută din 
elevii care nu au împlinit vir- 
sta de 17 ani declară că au „fu
mat" marijuana, în vreme ce, 
in urmă cu cinci ani, acest pro
cent era de 13,4 la sută. Feno
menul este apreciat ca deosebit 
de îngrijorător.

• VESTIGII ALE IN
DIENILOR HURON. Cer
cetările arheologice efectuate 
în apropiere de orașul canadian 
Pickering, situat la nord-vest 
de Toronto, au scos la iveală 
nouă locuințe aproape intacte 
datînd din secolul al XV-lea. 
Arheologii au ajuns la conclu
zia că ele aparțin tribului de 
indieni Huron, care a viețuit pe 
aceste meleaguri pînă la sosi
rea coloniștilor. Au fost găsite, 
de asemenea, ace de cusut și 
mărgele din oase de animale, 
săpăligi făcute din piatră, pre
cum și pipe și vase din lut.

• RECORD IN DO
MENIUL MINIATURIZĂ
RII. Un constructor de aero- 
modele sportive din R.F.G. a 
prezentat la expoziția aeronau
tică sportivă din Essen modelul 
unui aparat de zbor în greutate 
de 16 grame. Anvergura aripi
lor aparatului este de 24 de 
milimetri. Supus probelor, a- 
vionul liliputan, care este pre
văzut cu un motoraș adecvat, 
a evoluat ca un bondar, spre 
satisfacția celor prezenți la a- 
ceastă performanță a măiestriei 
în arta miniaturizării.

• NU SE GĂSESC A- 
MATORII Cu cîțiva ani în 
urmă, autoritățile statului Uttar 
Pradesh, din India, au promul
gat o lege care interzicea vîna- 
tul elefanților, întrucît se înre
gistrase o scădere îngrijorătoa
re a numărului lor. Rezultatul 
a fost o înmulțire bruscă a pa
chidermelor, care au început să 
provoace mari pagube culturi
lor agricole, îndeosebi plantații
lor de cereale și de trestie de 
zahăr. în această situație, ac - 
leași autorități au decis o ,rr 
beralizare" a restricțiilor ante
rioare, permițîndu-se captura
rea elefanților în scopul vînză- 
rii. Deocamdată insă „marfa" nu 
are cumpărători...

• PLASTIC DE DURI
TATEA CREMENEI. Aca
demia de științe a R.D.G., în 
colaborare cu mai multe între
prinderi industriale din țară, a 
realizat de curînd un material 
plastic de două ori mai ușor 
decît sticla, din care pot fi pre
lucrate lentile pentru ochelari. 
Pilirea și șlefuirea, operațiuni 
absolut necesare în cazul lenti
lelor clasice din sticlă, nu mai 
sînt necesare la noile lentile, 
care sînt de duritatea cremenei. 
Ele se obțin prin turnare în ti
pare ce permit o mare exactitate 
de execuție.

• INUNDAȚII IN BRA
ZILIA. Statul Santa Catarina, 
din sudul Braziliei, a avut de 
suferit în ultimele zile grave 
inundații, soldate pînă în pre
zent cu victime omenești. Peste 
nouă mii de persoane au rămas 
fără adăposturi. După cum rele
vă agenția France Presse, situa
ția se agravează de la oră la oră 
în regiunea fluviului Itajai, ale 
cărui ape au depășit cu zece 
metri cota de alertă. Autorități
le se tem de izbucnirea unei e- 
pidemii de tifos. Toate căile de 
acces din acest sector sînt între
rupte, numeroase poduri fiind 
distruse. Ploi torențiale s-au 
abătut, de asemenea, asupra sta
tului vecin, Parana.
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