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Obiectivul acestei săptămini la cu Ies și semănat

PLANUL ȘI PROGRAMUL ZILNIC SĂ FIE 
DEPĂȘITE 1N FIECARE UNITATE

® Mai sînt de recoltat aproape 700000 ha cu 
porumb, dar in multe județe, prin creșterea 
ritmului zilnic de lucru, culesul trebuie și poate 
fi încheiat in următoarele zile.

• Sint necesare, in continuare, măsuri pentru 
organizarea mai bună a transportului la bazele 
de recepție.

• Semănatul griului: o adincime mai mare la 
incorporarea semințelor și o densitate sporită.

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI IN COOPERATIVELE AGRICOLE la data de 6 octombrie 
1975 (date furnizate de ministerul de resort)

Din datele centralizate la mi
nisterul de resort rezultă că pînă 
ieri, 6 octombrie, porumbul a 
fost recoltat de pe 1 740 000 hec
tare, ceea ce reprezintă 72 la sută 
din suprafețele cultivate în uni
tățile agricole de stat și coopera
tiste. Așa cum rezultă din harta 
alăturată, care reprezintă stadiul 
recoltării porumbului în coopera
tivele agricole, în județul Me
hedinți culesul s-a încheiat, iar în 
județele Botoșani, Teleorman, Vîl- 
cea, Gorj, Iași, Brăila, Dîmbovița 
ș.a. se apropie de sfirșit. Mai 
este de recoltat porumbul de pe 
680 000 de hectare. Comandamen
tele locale, conducătorii de unități 
agricole au datoria ca, printr-o 
bună organizare a muncii, să asi
gure intensificarea recoltatului, 
astfel încît, în următoarele zile, 
județele din sudul țării și o parte 
din cele din Moldova să încheie 
culesul porumbului. O deosebită a- 
tenție trebuie acordată organizării 
transportului recoltei din cîmp, 
urmărindu-se ca prin utilizarea 
mai bună a camioanelor, a tractoa
relor cu remorci și a căruțelor să 
fie respectate graficele de livrări 
la bazele de recepție. în egală 
măsură, comandamentele locale 
trebuie să acționeze pentru impul
sionarea lucrărilor de recoltare la 
legume, fructe, struguri, tutun, pre
cum și a celor de însiiozare a fu
rajelor.

La indicația ministerului de re
sort, din această săptămînă s-a 
trecut cu toate forțele la semănatul 
griului. De altfel, pînă ieri, 6 oc
tombrie, au fost însămînțate 
1 362 000 ha cu culturi de toamnă, 
din care 841 000 ha cu grîu — 
adică 35 la sută din plin. Pentru 
s se obține recolte bune în anul 
viitor trebiiie respectate cu cea 
rhal mare strictețe normele de ca
litate la semănat. Astfel, potrivit 
recomandărilor făcute de specia
liști, în zonele unde solul are umi
ditate scăzută este necesar ca la 
semănatul griului să se asigure o 
adincime mai mare la încorporarea 
semințelor și o densitate sporită a 
acestora.

Comandamentele comunale, con
ducerile de unități agricole, cu spri
jinul organizațiilor de partid, sint 
datoare să asigure o maximă con
centrare a mijloacelor tehnice și a 
forțelor umane, astfel încit, prin
tr-o muncă exemplară, bine orga
nizată, să fie depășite zi de zi pla
nurile șl programele de lucru pe 
fiecare unitate, pe fiecare echipă.

In pagina a lll-a relatări 
despre desfășurarea recoltării 
și semănatului în județe ale

PREȘEDINTELE NICOIAE CEAUSESCU
A PRIMIT SCRISORILE DE

a ambasadorului Regatului
în ziua de 6 octombrie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România,

a primit pe Sanong Nisalak, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador ex-

Tailandei
traordinar și plenipotențiar al Re
gatului Tailandei în țara noastră. 
(Cuvântările rostite, in pagina 
a V-a).

a ambasadorului Republicii Arabe Libiene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a primit în ziua de 6 oc
tombrie a.c., la Palatul Consiliului

de Stat, pe Iahia Zaharia Al-Mu- 
kadami, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni

potențiar al Republicii Arabe Li
biene în țara noastră. (Cuvlhtă- 
rlle rostite, in pagina a V-a).

JUDEȚUL BIHOR A ÎNDEPLINIT 
PLANUL CINCINAL

Telegrama adresată C. C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul județean Bihor al P.C.R.

Cu alese sentimente de dragoste și 
recunoștință pentru partid, pentru 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, oamenii muncii 
români, maghiari și de alte naționa
lități, înfrățiți în gînduri și idealuri 
pe aceste minunate plaiuri bihorene, 
angajați plenar in marea întrecere 
socialistă lansată de la tribuna Con
ferinței Naționale a Partidului Comu
nist Român, din iulie 1972, raportează 
îndeplinirea, la data de 5 octombrie 
1975, a prevederilor planului cincinal 
1971—1975 la producția globală indus
trială.

Rod al politicii înțelepte duse de 
partidul nostru pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor țării, 
industria județului Bihor a cunoscut 
și în acest cincinal profunde trans
formări înnoitoare, și-a amplificat in 
mod substanțial potențialul productiv, 
înregistrînd un ritm mediu anual de 
creștere de 13,8 la sută, fată de 12,9 
la sută prevăzut pentru această eta
pă, producția anului 1975 fiind cu

peste 91 la sută mai mare decât în 
1970. Prin îndeplinirea înainte de 
termen a prevederilor actualului cin
cinal, industria bihoreană va realiza 
pînă la sfîrșitul acestui an o produc
ție suplimentară de peste 3,3 miliarde 
lei. concretizată, printre altele, în 
30 060 tone alumină calcinată, mașinii 
unelte pentru așchierea metalelor în 
valoare de 28,7 milioane lei, mobilă 
în valoare de 532 milioane lei. aproa
pe 2 milioane tricotaje, 8 195 tone ulei 
comestibil și confecții textile în va
loare de 1,5 miliarde lei.

Rezultatele pozitive cu care indus
tria județului Bihor încheie acest 
cincinal reflectă eforturile creatoare 
depuse de către oamenii muncii, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
pentru mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, utilizarea mai de
plină a capacităților și spatiilor de 
producție, modernizarea tehnologi
ilor de fabricație, care au făcut posi
bilă creșterea productivității muncii 
cu aproape 50 la sută față de anul

VRANCEA

7500 apartamente noi
în aceste zile. In municipiul Foc

șani. în orașele Adj ud si Mără- 
șești. constructorii execută ultime
le lucrări de finisare la un număr 
de 6 blocuri, care însumează 352 
apartamente. Cu aoeste noi con
strucții. în județul Vrancea numă
rul apartamentelor predate benefi
ciarilor în actualul cincinal va a- 
junge la aproape 7 500. cifră su
perioară prevederilor cincinalului 
cu mai bine de 800 apartamente. 
Pe șantierele întreprinderii județe-

HUNEDOARA

ne de constructii-montal Vrancea, 
principalul realizator al acestor o- 
biective, sînt în curs de execuție 
alte cîteva sute de apartamente, 
multe dintre ele cu termene de 
predare în ultimul trimestru din 
acest an. în prezent, pentru asigu
rarea frontului de lucru pentru ul
tima parte a acestui an si primul 
trimestru al anului viitor, sînt a- 
tacate lucrările de construcții la a- 
proape 600 de apartamente. (Dan 
Drăgulescu).

1970, punerea In funcțiune a 76 noi 
capacități, asimilarea in fabricație a 
181 produse de înaltă tehnicitate, 
adoptarea de noi tehnologii și moder
nizarea celor existente. De asemenea, 
volumul mărfurilor livrate pe piața 
externă în acest ultim an al actua
lului cincinal este de peste 3 ori mal 
mare decît în 1970.

Cu toate condițiile climaterice ne
favorabile, îndeosebi din ultimii doi 
ani, prin hărnicia și dăruirea în 
muncă a oamenilor muncii din agri
cultură, media producției globale a- 
gricole din perioada 1971—1974 a fost 
cu 35,8 la sută mai mare decît în 
cincinalul 1966—1970.

In anii acestui cincinal — se arată 
în telegramă — au fost construite și 
date în folosință peste 10 400 apar
tamente, mai mult de 7 300 locuințe 
individuale, 202 săli de clasă, 2 680 
locuri în creșe, grădinițe și case de 
copii, aproape 4 500 locuri în cămine 
pentru nefamiliști, precum și alte o- 
biective social-culturale In muni
cipiul Oradea și în celelalte locali
tăți din județ. Veniturile bănești ala 
populației au crescut cu aproape 50 
la sută, iar volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul prin comerțul 
socialist este cu 36 la sută mai mare 
decît în 1970.

In numele celor peste 67 mii da 
comuniști, al tuturor locuitorilor a- 
cestor străvechi plaiuri românești, a- 
sigurăm Comitetul Central că, alături 
de întregul nostru popor, strîns 
uniți în jurul partidului, al dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vom consacra întreaga 
noastră putere de muncă și de crea
ție înfăptuirii neabătute a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, a istoricelor hotărîri 
adoptate de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

45000 tone oțel peste plan
Prin perfecționarea tehnologiilor 

de lucru, buna întreținere și ex
ploatarea judicioasă a cuptoarelor, 
pe ansamblul oțelăriilor hunedore- 
ne s-a obținut în acest an o depă
șire medie a sarcinilor de plan zil
nice cu peste 165 tone oțel. Ca ur
mare. Ieri. 6 octombrie, otelarii

hunedoreni au elaborat cea de-a 
45 000-a tonă de otel peste preve
derile planului pe perioada care a 
trecut din acest an. Din producția 
suplimentară, peste 18 000 tone sînt 
oteluri aliate și carbon de calitate. 
(Sabin Ionescu).

BRĂILA

Sporește capacitatea portului
Brăila este cel mai nou port du

nărean care poate primi nave ma
ritime. în ultimul deceniu, portul 
din Brăila a cunoscut o continuă 
dezvoltare. Recent, danele portului 
si-au sporit capacitatea prin mon

tarea a încă două noi macarale de 
tonaj mediu, ceea ce va permite, 
anual, manipularea suplimentară a 
circa 600 000 tone de mărfuri. (Mir
cea Bunea).

In Delta Dunării a început 
pescuitul de toamnă

Cele peste 26 000 ha luciu de apă 
populate in primăvară cu puiet de 
pește sint acum la ora scadenței. 
De la Perișor. Calica. Stipoc. Sari- 
nasuf și Babadag, din celelalte 10 
amenajări piscicole ale Deltei, popu
late in acest an. urmează a se obține 
acum circa 9 000 tone de pește pen
tru consum, precum și o mare 
cantitate de reproducători ce ur
mează a fi depuși pentru ier- 
rare. întrucit campania este scur
tă, iar producția ridicată, conducerea 
Centralei industriale „Delta Dunării" 
și întreprinderea de industrializarea 
peștelui Tulcea au adoptat măsuri 
care să permită predarea, preluarea 
și condiționarea zilnică a cel puțin 
100—150 tone pește.

IN ZIARUL DE AZI:
• Informații din activitatea organizațiilor de 
partid : Munca politică în sprijinul îndeplinirii 
sarcinilor economice — concretă, dinamică, 
diversificată • Legea în cotidian : Astăzi des
pre încadrarea și promovarea în muncă a 
personalului din unitățile socialiste de stat
• Teatrul scurt — teatru al calității • Rubri
cile noastre : Faptul divers; Sport; De la

corespondenții noștri ; De pretutindeni

Meșterul Toma

o

Un deceniu, 
un colectiv muncitoresc, 

o efigie de oraș
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Noapte de toamnă. Noapte fierbinte a anului 1944. 
Cifiva tipografi, intre care fi un băietan de 20 de ani. 
Dumitru Toma, soreau cu emoție, aplecați peste rin- 
durile de plumb. Rtnduri cu slove vibrante ale pagini
lor primului număr legal al „Scinteii".

Noapte de toamnă. Calmă și frumoasă noapte a anu
lui 1975. Tipografii zoresc ți acum (altfel tipografii n-ar 
mai fi tipografi), aplecați peste ritidurile de plumb, 
peste paginile ziarului.

— Repede, băieți, minca-v-ar neică l

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Este îndemnul meșterului Toma. îndemnul lui răsu
nase la fel ți parcă nu la fel ca altădată. Pentru că 
era ultima „noapte albă" din salba celor 11 000 pe care 
meșterul Toma le-a dăruit, fără întrerupere, 31 de ani, 
eu pasiune și iscusință, ziarului nostru, cititorilor săi. 
Pentru ca zi de zi, odată cu zorile, cuvlntul partidu
lui sd-și înceapă luminosul drum pe tot cuprinsul pa
triei, spre inima ți mintea oamenilor.

A ieșit la pensie, sărbătorit, deopotrivă, de tipografii 
ți redactorii „Scinteii", care i-au urat t „Să ne trăiești, 
intru multi ani I"

In prima noapte albi fără meșterul Toma, la un 
moment dat, cineva cu ochii la ceasul mare din perete 
a rostit : „Repede, băieți !..."

„Băieții" — cărora li se adresa un glas de tlnăr ca 
și ei — și-au amintit de îndemnul devenit, pentru tofl 
care au lucrat cu meșterul Toma, cuvint de ordine.

Și s-au grăbit.

Petre POPA

în încheierea raidului- 
anchetă pe drumurile pu- 
blioe, apărut în ziarul nos
tru din 1 octombrie, ară
tam că vom reveni asupra 
modului în care acționează 
diferitele organisme și fac
tori de răspundere înves
tiți cu obligații legale de 
supraveghere. îndrumare și 
control pentru folosirea cu 
chibzuință și eficiență spo
rită a parcului auto pro
prietate socialistă, pentru 
întărirea disciplinei rutiere 
și prevenirea aocidentelor 
de circulație. Unul din or
ganismele cu atribuții de 
primă importantă în acest 
sens este Centrala de 
Transporturi Auto (C.T.A.), 
care asigură transportul a 
peste 57 la sută din tota
lul mărfurilor și peste 62 
la sută din numărul total 
al călătorilor. în cadrai ce
lor 41 de întreprinderi de ' 
transporturi auto ale cen
tralei (două în Capitală și 
cite una în fiecare județ), 
funcționează tot atîtea in
spectorate de control auto, 
încadrate cu personal de 
specialitate și dotate cu 
mijloace auto și aparatură 
necesară. Aceste inspecto
rate, actionînd în temeiul 
H.C.M. 2 507/1969, H.C.M. 
1 381/1974 și a legii 140/1974, 
verifică și controlează 
legalitatea transporturilor 
efectuate, stabilirea și res
pectarea rutelor celor mai

economicoase pentru evi
tarea risipei de carbu
ranți. încărcarea la capaci
tatea maximă a autovehi
culelor, starea tehnică a 
acestora, preîntimpinarea e- 
venimentelor rutiere.

la altul, a parcului națio
nal auto pentru transpor
tul de mărfuri și persoane 
a impus, in ultimul timp, 
adoptarea unor forme adec
vate de urmărire și control 
privitoare la folosirea mai

CONTROL PREVENTIV,
EXIGENT SI SISTEMATIC »
pentru ca mașinile statului 
să fie folosite în conformitate 

cu legile statului
In legătură cu modul con

cret în care acționează or
ganele de control din cele 41 
de inspectorate teritoriale 
ale centralei și cu măsu
rile ce se impun pentru 
sporirea eficientei interven
ției lor am avut o convor
bire cu tovarășul inspector- 
șef Cornel Constantinescut

— Creșterea, de la un an

rațională a tuturor autove
hiculelor statului în condi
ții de eficientă economică 
sporită. în acest scop, pe 
baza indicațiilor conduce
rii superioare de partid, 
prin Decretul 124/1973, în 
cadrai centralei noastre a 
fost înființat un Consiliu 
de directivă, din care fac 
parte și reprezentanți ai

principalelor ministere șt 
organe centrale deținătoare 
de parc auto, și care are 
sarcina de a stabili măsuri 
în vederea coordonării. în
drumării și controlului uti
lizării cit mai judicioase a 
autovehiculelor, măsuri cu 
caracter obligatoriu pentru 
toate unitățile socialiste. 
De asemenea, pentru reali
zarea unor indici de utili
zare superiori ai întregului 
parc auto proprietate so
cialistă și pentru reducerea 
consumului de carburanți, 
prin H.C.M. 1 381/1974. în- 
cepînd de la 1 ianuarie 
1975 s-a trecut Ia o con
centrare a autovehiculelor 
pentru transportul mărfuri
lor generale și de călători, 
centrala noastră preluînd. 
în această primă etapă, alta 
30 000 de autovehicule.

— Considerați că, prin 
această concentrare, ele sînt 
folosite mai bine, mai efi
cient ?

— Fără îndoială. Prin 
măsurile luate de la în
ceput, pentru repararea și 
buna întreținere a autove
hiculelor preluate, prin în
cadrarea lor în normele 
noastre de lucru și urmă
rirea mai atentă a activită
ții șoferilor s-a reușit să

Petre BUZOIANU
(Continuare in pag. a IlI-a)

Cînd spui Alba Iulia 
te gindești la Istorie, 
istorie străveche, dar 
si istorie de data cea 
mai reoentă. Adică in
dustrializare.

...întreprinderile au 
și ele o istorie, o copi
lărie. o tinerețe, o 
vîrstă a maturității... 
Gindul acesta îl pre
ocupa pe bătrinul 
maistru în clipa cînd 
m-am așezat alături 
de el. Mi-a istorisit 
apoi cîte ceva des
pre întreprinderea lor. 
care, exact cu zece 
ani în urmă, producea 
primele cantități de 
cărămizi refractare 
aici, la Alba Iulia :

— Tot pe vremea 
asta era. Abia scose
sem primele cărămizi. 
Mai simțeam în mînă 
dogoarea lor. Noi le 
făceam. Eram atunci 
cel mai tînăr. cel mai 
mare, cel mai modern 
colectiv din Alba Iu
lia. Ni se părea că 
toată lumea ne priveș
te cu admirație și in
vidie. Fabrica de în
călțăminte ..Ardelea
na" nu ajunsese ce 
este astăzi, o unitate 
mare și modernă. Nu 
exista „Porțelanul" și 
nici în imaginație nu 
ne apărea întreprin
derea de utilaje si 
piese de schimb, ve
cina noastră de azi. 
Nu era turnătoria, 
nici fabrica de lapte,

nici cea de ciine... A- 
tunci, la Alba Iulia 
exista o singură fabri
că ; azi sîntem o in
dustrie.

Timpul în care și-a 
făcut apariția această 
industrie în bimilena
ra cetate : ultimul de
ceniu. în urmă cu 10 
ani. intrind în func
țiune, întreprinderea 
de produse refractare 
stabilea borna nr. 1 a 
unui energic proces 
de dezvoltare indus
trială in străvechiul 
Apoulon-Apulum. De 
la prima bornă și pînă 
azi. unitatea a străbă
tut un drum lung spre 
maturitate. Pentru că 
mai întîi au trebuit 
pregătiți oamenii, noii 
muncitori. Apoi utila
jele cu un înalt grad 
de mecanizare si au
tomatizare creau nu
meroase probleme ce
lor care îsi dădeau si
lința să le stăpînească. 
La atelierele centrale 
(în prezent uzina de 
utilaj minier si repa
rații). la „Ardeleana" 
se lucra încă mește
șugărește. Practic. în
treprinderea de pro
duse refractare trăgea 
prima brazdă într-un 
bogat și fertil ogor al 
tehnicității.

— Ne necăjeam cu 
productivitatea, cu re
buturile — Istorisește 
acum maistrul Cornel 
Medrea. secretarul co

mitetului de partid pe 
întreprindere — și 
pentru fiecare dintre 
parametri s-au dus 
aici adevărate bătălii 
ale autodepăsirii.

Bilanț recent: „Re
fractara" Alba Iulia a 
ajuns la finele cinci
nalului în prima deca
dă a lunii septembrie, 
cu aproape 120 de zile 
mai devreme. Este un 
succes ! Mai sînt și 
altele. Toate, bineîn
țeles. privind oamenii 
colectivului.

în curtea Întreprin
derii. cu o arhitectură 
industrială care su
gerează greutate, for
ță. pe mari panouri 1 
se înfățișează privito
rului o cronică sui- 
generis a umanității 
întreprinderii. Sînt 
grafice ale creșterii 
producției, deci și ale 
creșterii colectivului, o 
diagramă a maturiză
rii lui. Planul cantita
tiv de cărămizi refrac
tare s-a dublat in 1975 
fată de 1966. Dar. fără 
îndoială, mai sînt re
zerve. Le ascunde, 
probabil, productivita
tea muncii. Cu toate 
că și acest indicator a 
urcat pe grafice a-

Ștefan D1NICA 
corespondentul 
„Scinteii"

(Continuare 
tn pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS

MUNCA POLITICĂ IN SPRIJINUL 
ÎNDEPLINIRII SARCINILOR ECONOMICE

— concretă, dinamică, diversificată
Au înflorit...
prunii

La Masloc, Sarlota, Ictar- 
Budinț, Fibiș, Belinț și In alte 
așezări din zona colinară a ju
dețului Timiș au înflorit, din 
nou, prunii. Potrivit aprecierii 
specialiștilor, acest fenomen — 
cu totul neobișnuit pentru a- 
ceastă perioadă a anului — se 
datorește unui complex de fac
tori. în primul rind, au înflorit 
acei pruni care, în urma atacu
lui de rugină din această vară, 
au rămas fără frunze încă din 
luna august. Apoi, apariția noi
lor frunze și a inflorescenței — 
care devansează ciclul normal 
de vegetație — a fost favoriza
tă de vremea foarte călduroasă 
din această toamnă. Dar ceea ce 
este și mai curios — potrivit 
acelorași specialiști — în cazul în 
care va fi o iarnă blîndă, s-ar 
putea ca la primăvară... Dar, 
mai bine să așteptăm pînă a- 
tuncl.

Liceenii
șoferi
•

De cițiva ani încoace — aido
ma școlarilor din întreaga tară — 
elevii Liceului nr. 6 din Cluj- 
Napoca învață nu numai carte, ci 
și meserii practice. De pildă, a- 
ceea de conducător auto. Anii 
I—III au cite 6 ore pe săptdmină 
de mecanică auto, iar în ateliere
le școlii se execută și piese de 
schimb auto. Elevii din anul IV 
învață conducere și circulație 
pe două autovehicule, cu in
structori de specialitate. Pină 
acum, ultimele trei serii de ab
solvenți ai liceului au dobindit, 
odată cu diploma de maturitate, 
și permisul de conducere auto. 
In vacanța mare, o parte dintre 
ei s-au angajat conducători auto 
la I.T.A. și pe diferite șantiere. 
Foarte bine pregătiți, nici unul 
n-a avut nici un accident de cir
culație. Și nici să nu aibă I

Tusa
9

Zamfira
dinBătrîna Zamfira Aximia 

Ghindăoani, Județul Neamț, a 
adus pe lume 5 feciori și 4 fete. 
Deși a rămas văduvă cînd cei 
nouă copii erau încă mici, tușa 
Zamfira i-a crescut cum a pu
tut, în cultul muncii și al ome
niei. Că bine a făcut ce-a fă
cut, ne-o spune și ne-o dove
dește ea însăși : „Aș dori ca 
toate femeile care au ajuns la 
vîrsta mea să aibă bucuriile pe 
care le trăiesc eu. Toți copiii 
mei se află la casele lor și au și 
ei copii, ba chiar și nepoți. 
Deunăzi, ce să vezi 7 M-am po
menit acasă cu toți — copii, ne
poți și strănepoți, că mi-au um
plut ograda și inima de bucurie. 
Ii număram și gîndeam : De 
unde să iau 48 de linguri 7 Că 
atîția am pină acum". Mulți 
Înainte, tușă Zamfira ! Că s-or 
găsi ele linguri.

Omul
cu piciorul 
rupt

In timp ce mergea, spre sea
ră, cu motoreta, Aurel Strucz, 
brutar de meserie și fotograf „la 
minut" in comuna Medieșu-Au
rit (Satu-Mare) l-a lovit și l-a 
accidentat pe biciclistul Ștefan 
Pușcaș. Îngrijorat, A. S. a o- 
prit motoreta și s-a dus la bici
clistul căzut la pămint, care nu 
se mai putea ridica, avînd un 
picior rupt. „Stai aici — i-a spus 
A. S. — că mă duc după o Sal
vare". Omul cu piciorul rupt a 
stat și a așteptat cîteva ceasuri 
in ploaie, dar n-a mai apărut 
nici A. S., n-a venit nici Salva
rea. Spre norocul lui, l-a zărit 
intimplător un șofer, care l-a 
dus repede la spital. Ce a făcut 
în acest răstimp A. S. ? Ne răs
punde organul de anchetă al 
miliției : In acest răstimp, A. S. 
s-a dus la locuința fratelui său, 
unde și-a ars pantalonii rupți în 
timpul accidentului. „Și cum 
l-ați depistat ?“. „N-a fost deloc 
ușor. Am controlat, în zona res
pectivă, 70 de motorete, pină 
am dat de a lui, la care s-av 
„potrivit" cele cîteva cioburi de 
la oglindă, găsite la locul acci
dentului". „Și de ce credeți că 
A. S. a făcut ce-a făcut „Din 
lașitate. Cu atit mai mult, cu cit 
erau circumstanțe atenuante: 
bicicleta nu avea far și era 
seară...*

Are fata
zestre

în casa Florinei Ctmpeanu 
Începuseră pregătirile de nuntă, 
își mărita fata. Un singur lu
cru mai trebuia făcut : să-i 
cumpere fetei niște mobilă. Și-a 
luat femeia banii economisiți 
(7 000 lei) și s-a dus la Craiova. 
Aici, cum ne-cum, a pierdut 
banii. Cînd și-a dat seama, a 
făcut imediat calea Întoarsă și 
a început să Întrebe trecătorii 
lntîlniți pe stradă, dar oamenii 
Înălțau din umeri. La un mo
ment dat, pierzînd orice speran
ță, văzu un tînăr și mai încercă 
o dată cu întrebarea: „N-ați gă
sit niște bani ?“ „Ba da“ — a 
răspuns tînărul, pe nume Toader 
Sima din Filiași. Și i-a dat fe
meii banii. Și are fata mamei 
zestre.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

Popularizarea ex
perienței înaintate. 
Zilnic, după terminarea 
programului de lucru, la 
cabinetele de știinte so
ciale din întreprinderile 
orașului Pitești au loc ac
țiuni variate în scopul 
popularizării și generaliză
rii unor metode avansate 
de lucru. Dezbaterile or
ganizate la cabinetul de 
științe sociale de la între
prinderea de motoare elec
trice, de exemplu, pe teme 
desprinse din bogata pro
blematică abordată de Ple
nara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din luna iu
lie, au avut drept efect a- 
plicarea operativă in pro
ducție a unora dintre pro
punerile formulate cu a- 
cest prilej (privind îmbu
nătățirea proiectării mo
toarelor electrice, folosirea 
deșeurilor metalice pentru 
confecționarea unor repere 
mai mici, revizuirea și mo
dificarea unor norme și 
consumuri tehnologice de
pășite). Din inițiativa co
mitetului de partid, cabine
tul de științe sociale de la 
întreprinderea de autotu
risme a găzduit, la rindul 
lui, o întîlnire a membrilor 
activului de partid și ca
drelor de conducere de aici 
cu absolvenții institutelor 
de învățămînt superior re
partizați în unitate. Celor 
116 ingineri, economiști, 
programatori-analiști, ma
tematicieni, chimiști, fizi
cieni și subingineri li s-a 
vorbit despre activitatea de 
producție și social-politică 
din această modernă uni
tate a industriei construc
toare de mașini. (Gh. Cîr- 
stea).

Agitație vizuală 
eficientă, în forme 
simple. ° ”masă rotun* 
dă“ organizată de secția de 
propagandă a Comitetului 
municipal de partid Bucu
rești, pe tema „Agitația vi

Noi construcții sociale la Reșița — grădinița de copil (dreapta) șl o școală generală (stingă) Foto : 8. Cristian

. au

Realități noi, socialiste, au impus o legislație nouă, socialistă. Actele 
normative adoptate în ultimul deceniu — reflectind fidel schimbările 
intervenite in viata politică, economică si socială a tării — constituie 
cadrul Juridic optim al ocrotirii celor mai importante valori materiale 
și umane ale societății noastre.

Tocmai de aceea, fiecare organ care conduce, Îndrumă si coordo
nează un sector sau domeniu de activitate, flecare dintre noi. cetățenii, 
avem cu totii datoria de a asigura aplicarea si respectarea deplină a 
legilor, in permanentă, in orice situație si în spiritul avut în vedere 
de legiuitor.

Cunoașterea exactă a problemelor pe care Ie ridică traducerea in 
viată a prevederilor legii este de natură să asigure respectarea întoc
mai a acestora, la orice nivel, in orice situație, de către fiecare cetă
țean sau organ in parte. In această idee, inaugurăm astăzi rubrica 
LEGEA ÎN COTIDIAN, în cadrul căreia vom publica o serie de convor
biri cu factori de răspundere 
din administrația locală de stat.

în concepția legiuitorului. încadra
rea și promovarea în muncă se fac 
numai în funcție de îndeplinirea anu
mitor condiții : vechime în muncă, 
pregătire profesională, rezultate ob
ținute in realizarea sarcinilor, apre
cierile și recomandările colectivului, 
comportarea în societate, pregătirea 
politică, aptitudinile organizatorice și 
de conducere. Legea nr. 12 din 1971 
— privind încadrarea șî promovarea 
in muncă a personalului din unitățile 
socialiste de stat — prezintă în deta
liu toate aceste condiții : „încadrarea 
și promovarea în muncă a persona
lului se fac pe bază de examen sau 
concurs" (art. 7), care se susțin in 
fața comisiilor prevăzute de lege 
(art. 8) ; ....organul de conducere co
lectivă sau. după caz, conducătorul 
unității va încadra sau promova In 
postul vacant pe acela care pe lingă 
rezultatele obținute are recomandări 
favorabile din partea colectivului 
unde își desfășoară activitatea și a 
primit cele mai bune aprecieri si ca
lificative în ultimii 2 ani" (art. 52) 
ș.a.m.d. Asemenea prevederi, ca și 
altele care s-ar mai putea cita, expri
mate clar — fără posibilitatea 
nici unui echivoc — asigură corecta 
înțelegere, aplicare și respectare a 
legii.

Pentru a putea prezenta o apre
ciere de ansamblu asupra modului 
cum se fac încadrarea și promova
rea în muncă, în lumina legii care le 
reglementează, ne-am adresat — la 
Ministerul Muncii — tovarășului 
Gheorghe Breboi, șeful serviciului 
legislația muncii :

— In virtutea sarcinilor ce ne re
vin. anul acesta specialiștii noștri au 
efectuat peste 214 controale — 36 la 
oficiile raporturi de muncă din ca
drul direcțiilor județene pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri sociale, 
22 la ministere și alte organe cen
trale, 156 la centrale și unități econo
mice. Evident, am avut In vedere toa
te aspectele pe care le implică exe
cutarea dispozițiilor Legii nr. 12. 
Cu prilejul acestor controale și acți
uni de îndrumare — pentru că nu 
ne-am limitat la a controla — am 
constatat că în general legea este în
țeleasă, aplicată și respectată. Spun 
în general, pentru că am întîlnlt și 
excepții, cum ar fi : Încadrarea în 
funcție a unor persoane din catego-

zuală, mijloc important de 
mobilizare a oamenilor 
muncii la îndeplinirea sar
cinilor economice", a avut 
loc la întreprinderea „Tri- 
codava". Au participat res
ponsabili cu problemele de 
propagandă din comitetele 
de partid ale întreprinderi
lor bucureștene de indus
trie ușoară, responsabilii cu 
problemele culturale din 
comitetele sindicale din u- 
nitățile respective, precum 
și activiști ai comitetelor 
de partid ale sectoarelor. 
Referatele susținute de că
tre reprezentanții întreprin-

aspecte de formalism și 
lipsă de inventivitate în 
folosirea mijloacelor de a- 
gitație vizuală în unele în
treprinderi. Masa rotundă 
de la „Tricodava" va 
fi urmată, în viitorul apro
piat, de un șir de vizite pe 
circuitul tuturor întreprin
derilor angajate în schim
bul de experiență. (D. Tîr- 
cob). .

„întrecerea bu
nelor idei".Initiată de 
comuniștii din secția a 18-a

Unde se poate economisi e- 
nergie 7 Ce soluție propu
neți pentru... 7 întrebărilor 
li se asigură o largă publi
citate prin panouri specia
le, prin gazetele de perete 
și stația de amplificare, 
prin agitatori. întrucit pro
blemele suscită un interes 
larg, și răspunsurile sînt 
numeroase. Simplu, direct, 
fără nici un fel de formali
tăți. acestea sînt supuse a- 
tenției și judecății colective 
în cadrul unor adunări ge
nerale de partid, ca și al șe
dințelor de grupă sindicală, 
principalul cadru de dezba-

----------- INFORMAȚII -----------  
din activitatea organizațiilor de partid

derilor „Tricodava", „Cri
nul", „Industria bumbacu
lui", „Postăvăria română" 
și „Dacia", precum și in
tervențiile pe marginea lor. 
prilejuind un amplu schimb 
de experiență, au scos in 
evidentă forța de înrîurire 
deosebită pe care o au in 
rindul colectivelor de mun
că diverse mijloace simple 
și operative ale agitației 
vizuale. Oaspeții au putut 
urmări, în întreprinderea 
gazdă, modalități practice, 
concrete, de orientare a 
întregii agitații vizuale spre 
problemele-cheie ale per
fecționării producției : în
tărirea disciplinei. îmbună
tățirea calității produselor 
și reducerea continuă a 
consumurilor de materii 
prime și materiale. A fost 
subliniat faptul că forța e- 
ducativă a agitației vizua
le sporește cînd aceasta se 
îmbină cu alte forme ale 
muncii politice de masă 
— discuții și convorbiri 
organizate operativ de a- 
gitatori pe marginea pro
blemelor aduse în atenția 
colectivelor de muncă. 
Schimbul de experiență a 
constituit totodată un pri
lej pentru combaterea unor

de la Combinatul chimic 
Făgăraș, această întrecere 
inedită are menirea de a 
antrena toți muncitorii, in
ginerii și tehnicienii la 
rezolvarea problemelor 
complexe, de o mare di
versitate, cu privire la per
fecționarea producției. O- 
biectivele urmărite: utiliza
rea rațională a capacități
lor de producție, gospodă
rirea cit mai judicioasă a 
materiilor prime, a com
bustibililor, a energiei, rea
lizarea unei producții efici
ente, de înaltă calitate, 
pentru export, valorifica
rea deșeurilor. întreținerea 
și exploatarea rațională a 
utilajelor, ridicarea pregă
tirii profesionale a cadre
lor etc. Colectivul coor
donator al Întrecerii, con
dus de un membru al 
comitetului de partid, pune 
în atenția participanților 
„teme de lucru" preci
se, Cităm : Unde se pier
de timp în producție 7 
Unde se fac munci para
lele 7 Unde se poate sim
plifica procesul de produc
ție prin noi măsuri de me
canizare sau automatizare 7

tere a fiecărei idei — pre
zentată și susținută de autor 
ori de colectivul care o pro
pune — rămînînd ședin
țele de producție, la care 
participă întregul colectiv 
al secției, toate cadrele de 
conducere. O idee odată a- 
doptată, se trece neîntîrziat 
la aplicarea ei, aceasta fiind 
dată, îndeobște, în grija 
unui colectiv din care fac 
parte, în mod obligatoriu, 
și autorii. Panouri ale „în
trecerii bunelor idei" apar 
în toate secțiile care au 
preluat inițiativa. Acțiunea 
este puternic stimulată prin 
grija comuniștilor de a face 
cunoscută eficienta ideilor 
propuse, despre care infor
mează operativ un șir de 
alte panouri, intitulate su
gestiv „Efectul bunelor 
idei", „Asa se vor rezolva 
propunerile", „Opinie și gîn- 
dire colectivă". (Maria Ba- 
boian).

Participarea în
tregii obști a satu
lui la lucrările agri
cole i** 1 cels aProap® 
cinci luni care au trecut de

în societatea noastră a-ți spună 
părerea, a face propuneri este nu 
numai un drept, dar și o obligație a 
fiecărui cetățean. Dreptul și obliga
ția — conferite, in spiritul democra
ției socialiste, atit de normele juri
dice, cît și de cele civice — de a ne 
exprima opinia, de a contribui astfel, 
atit cu ideile, cit și cu eforturile 
noastre, la rezolvarea tuturor pro
blemelor care privesc viata colecti
vității in care muncim și trăim. Curo 
funcționează, în practică, mecanis
mul exercitării opiniei cetățenești 7 
Să pornim de la o opinie expri
mată în cadrul unei recente anchete 
realizate pe această temă In muni
cipiul Craiova...

— Ca să fiu sincer — ne spunea 
C. Dobrică, cel care a făcut 14 de
mersuri pentru rezolvarea uneia și 
aceleiași probleme in care nu avea 
dreptate — așa m-a învățat un prie
ten : „Scrie. Dobrică. scrie peste tot. 
că se va găsi cineva care să-ți dea 
ție dreptate".

Intr-adevăr, fiecare avem dreptul 
și îndatorirea de a ne exprima opi
nia. combativ și responsabil, atit in 
numele interesului personal, cit și 
în numele colectivității din care fa
cem parte. Dar întotdeauna, în mod 
obligatoriu. în conformitate cu pre
vederile legale ! Or. în cazul la care 
ne-am referit, in
sistenta cetățea
nului n-a găsit 
audientă pentru 
că solicitarea sa 
era propulsată de 
un interes care 
venea în totală 
contradicție cu 
legea (cerea lo
cuință din fondul de stat, deși figu
rează ca proprietar al unui imobil 
instrăinat fără respectarea prevede
rilor legale).

Modul în care înțeleg în general 
cetățenii Craiovei să-și exprime 
dreptul la opinie și să-și aducă deci 
contribuția la rezolvarea probleme
lor orașului, a acelor probleme care 
vizează atit interesele fiecăruia cît 
și pe cele ale obștii, este ilustrat de 
următorul tablou sintetic : de la în
ceputul anului și pînă în prezent, lo
cuitorii acestui municipiu s-au adre
sat consiliului popular cu 604 pro
puneri și cu 39 430 de scrisori, sesi
zări și reclamații — marea lor ma
joritate fiind analizate, soluționate 
ori în curs de soluționare. Multe în
noiri din viata orașului au avut și 
au ca punct de plecare ideile și pro
punerile cetățenilor și la fel de mul
te au fost înfăptuite cu participare» 
nemijlocită a acestora.

întregul nostru climat social favo
rizează și stimulează exprimarea li
beră, deschisă, a criticilor sau pro
punerilor din partea tuturor cetățe
nilor. în scopul îmbunătățirii activi
tății, în interesul general. Dar toc
mai . existenta acestui climat aduce 
în discuție, pe lingă responsabilitatea 
pentru opinie, și replica ce se cu
vine dată acelor încercări de a altera 
un asemenea drept, de a șicana pe 
cei învestiți cu răspunderea analiză
rii și soluționării opiniilor ce le e- 
mitem în diverse împrejurări. Con
stantin Dolea, în numele dreptului 
Ia opinie, trimite la tot felul de or
gane scrisori In care pretinde că ac
tualii angajați ai asociației de loca
tari CT 2 Valea roșie „sînt necores
punzători" și ar trebui să se ia mă
suri „pentru înlocuirea lor", altfel 
„avutul obștesc va avea de suferit". 
Observați cît de bine sînt gradate 
sesizările, cît de exact sînt ele în
cadrate In principiile pe care noi toți 
le promovăm și le apărăm. Autorul 
opiniei vrea să apară în ochii lumii 
un aprig apărător al avutului ob
ștesc. Am avut însă surpriza să a- 
flăm că zelul său s-a născut după ce 
fusese scos din muncă, pentru că — 
vă rugăm să citiți atenți — „s-a fă
cut vinovat de diverse abateri care 
au culminat cu o condamnare pen
tru abuz în serviciu și delapidare !“

Adeseori, în numele dreptului la 
opinie, unii încearcă nici mai mult 
nici mai puțin decit eludarea legii. 
De mai bine de un an. Sebastian 
Șerban. str. Gh. Doja nr. 8, iși începe 
toate audiențele, scrisorile, contesta
țiile cam așa : „Vă rog să binevoiți 
a-mi aproba continuarea construcției 
la locuința pe care am început-o". 
Ai fi tentat să crezi că solicită ajutor

din ministere și alte organe centrale,

Astăzi despre: încadrarea
șt promovarea in munca 

a personalului din unitățile
socialiste de stat

unor 
publi- 
aces- 
decît 

; con-

ria personalului tehnic, de altă spe
cialitate și administrativ, fără exa
men sau concurs ; susținerea 
examene sau concursuri fără 
carea postului sau publicarea 
tuia intr-un termen mai mic 
cele 15 zile prevăzute de lege 
stituirea comisiilor de examinare in
tr-o altă componentă decit aceea pre
văzută de lege.

...La Direcția pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale a munici
piului București, tovarășul Tiberiu 
Uscătescu — șeful oficiului raporturi 
de muncă — ne preciza și ne argu
menta că dintre aspectele privind 
aplicarea Legii nr. 12. două sînt mai 
frecvente și asupra lor trebuie insis
tat. Cel puțin în Capitală.

— încadrarea fără examen sau con
curs ori fără verificarea cunoștințe
lor profesionale. Trebuie să spun că 
am constatat această abatere In mai 
multe întreprinderi și instituții con
trolate. Dar ea se manifestă In di
ferite forme și are diferite cauze. 
De pildă, la întreprinderea poligrafi
că de ambalaje a industriei ușoare 
s-au făcut încadrări pe posturi va
cante fără examen, fără concurs, in- 
vocîndu-se prevederile articolului 59 
din lege. Intr-adevăr. în acest articol 
se spune că „la unitățile nou înfiin
țate încadrarea în muncă a persona
lului se poate face fără examen sau 
concurs". Dar același articol preci
zează mai departe că „încadrarea pe 
posturi care au devenit vacante (sub
linierea noastră) la aceste unități se
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face conform prevederilor prezentei 
legi". Deci, prin examen sau con
curs 1 Dar ca să se poată organiza 
examen sau concurs ar fi trebuit să 
existe în întreprindere comisiile pre
văzute de lege învârt. 8, în speță — 
comisia de încadrare și promovare a 
personalului TESA. Or, nici la un an 
de la înființarea intreprinderii — in
terval de timp în care numeroase 
posturi deveniseră vacante — o ase
menea comisie nu era constituită. La 
întreprinderea de protecții anticoro- 
sive și utilaje speciale, în schimb, 
comisiile prevăzute de lege erau con
stituite, dar în loc de examen s-au 
făcut... tabele (cum sînt cele datate 18

septembrie, 31 octombrie și 30 noiem
brie 1974), iar examinarea s-a redus 
la... aprobarea acestora de către di
rector. Aici nu mai este vorba — ca 
in situația precedentă — de neobser- 
varea integrală a legii, ci de neres- 
pectarea procedurilor pe care aceas
ta le prevede. In aceeași categorie, 
de exemplu, trebuie inclusă și si
tuația pe care am constatat-o la 
I.C.L. Alimentara din sectorul 1 —
unde încadrările pentru o perioadă 
determinată s-au făcut fără examen 
sau concurs, cu toate că legea nu 
face nici o distincție între personalul 
angaiat oe o perioadă nelimitată și

Noutăți de sezon la „Tirgul de toamnă"
întreprinderilor

din

stofe 
pentru costume, 

rochii, fuste, sacouri, 
, pardesie, paltoane

Magazinele 
comerciale din Capitală și 
întreaga țară oferă în această 
perioadă un bogat sortiment de 
țesături de sezon : stofe din 
lînă și tergal 
taioare, i 
pantaloni, 
(în diferite culori și modele), 
țesături din bumbac, din tercot, 
mătase ș.a„ pentru rochii de 
stradă și casă, pentru lenjerie 
de corp etc. .

La rindul lor, magazinele de 
confecții oferă : pardesie din 
stofă, raglane din tercot și re

Ia înființarea cabinetului de 
informare și documentare 
în domeniul muncii politice 
și organizatorice din comu
na Măciuca, județul Vîlcea. 
acesta a desfășurat, sub 
directa conducere a comi
tetului comunal de partid, 
o seamă de acțiuni cu 
profundă rezonantă în viata 
comuniștilor. a tuturor 
cooperatorilor din localita
te. Dispunînd de o cuprin
zătoare bază materială — 
epidiascop, aspectomat, o 
bibliotecă sistematizată și 
fișată cu peste 5 000 de vo
lume și broșuri de litera
tură politică, hotăririle 
C.C. al P.C.R.. expunerile 
secretarului general al 
partidului, o colecție de 
legi și decrete, colecții de 
ziare șt reviste, schița de 
sistematizare a centrului ci
vic și planul de perspectivă 
al dezvoltării comunei in 
următorii 15 ani — cabine
tul a reușit să atragă nu
meroși participanți la di
feritele activități organiza
te. Instruirile care au avut 
loc aici cu membrii comi
tetului și birourilor organi
zațiilor de partid, cu mem
brii consiliului popular co
munal pe linia populariză
rii legilor — în primul rînd 
a prevederilor legale refe
ritoare la participarea la 
executarea tuturor lucrări
lor agricole — întîlnirile 
periodice intre membrii 
brigăzilor științifice și ță
ranii cooperatori găzduite 
de cabinetul de informare 
și documentare, expuneri
le, discuțiile, serile de în
trebări și răspunsuri au 
constituit tot atîtea pri
lejuri pentru desfășura
rea unei convingătoare ac
tivități educative, pentru 
fructuoase schimburi de 
opinii și de experiență, 
legate nemijlocit de parti
ciparea tot mai activă a 
locuitorilor din comună la 
îndeplinirea sarcinilor din 
agricultură, la dezvoltarea 
economică și socială a lo
calității lor. (Ion Stanciu).

perioadă determi- 
stabilește obligația

calificativelor 
a consulta co- 
încadrare sau 

două încălcări 
in

cel angaiat pe o 
nată. atunci cînd 
verificării cunoștințelor și aptitudi
nilor profesionale.

Lipsa aprecierilor și 
anuale, omisiunea de 
lectivele de muncă la 
promovare sînt alte i 
ale legii pe care le-am constatat 
controalele efectuate. De pildă, la 
I.C.M. 1 și 6. la întreprinderile chi
mice române, la CESAROM și la „Nu
fărul", calificativele și aprecierile pe 
anul 1974 ale personalului TESA nu 
se întocmiseră nici pînă în luna iunie. 
Din care cauză. Ia promovările fă
cute în acest răstimp — și n-au fost 
puține — nu s-a mai ținut seama și 
de părerea colectivelor de muncă. 
Așadar, o prevedere a legii nu s-a 
putut respecta pentru că o altă pre
vedere nu fusese îndeplinită la tim
pul potrivit. Cît despre omisiunea 
consultării colectivelor de muncă, pot 
să vă spun că ea este o lipsă aproape 
generală. Iată de ce imi este mai 
simplu să numesc întreprinderile 
unde se respectă această obligație — 
Metalimportexport, VITROCIM. ICS 
Mercur, Institutul de studii și pro
iectări pentru comerț și uzinele „Re
publica". în rest, nu se respectă.

...Acestea sînt deci constatările di
recte ale organelor de îndrumare și 
control. Exemplele citate demon
strează că în executarea Legii 12 
apar unele fenomene de nerespectare 
a două din principiile sale fundamen
tale, profund democratice, menite să 
asigure încadrarea fiecărui om al 
muncii intr-un post corespunzător 
capacității și aptitudinilor sale, ca si 
promovarea în funcții a celor care 
intr-adevăr sînt cei mai buni dintre 
cei buni. Persistența acestor abateri 
trebuie să constituie pentru respecti
vii factori responsabili un prilej de 
revedere a întregului mod de lucru, 
de revedere a întregului mod de re
zolvare a sarcinilor referitoare la În
cadrarea și promovarea în funcție a 
personalului din unitățile socialiste 
de stat.

Florin CIOBANESCU

Ion pentru copii, femei și băr
bați, rochii de stofă, diftină șf 
poliester pentru fete și femei, 
taioare, fuste, pantaloni și com- 
pleuri din stofă uni și fantezi, 
rochii de casă, cămăși de noap
te și pijamale pentru fete și fe
mei, costume, sacouri și panta
loni din stofă, tergal (pentru 
adolescenți și bărbați), canadie
ne. pantaloni și echipament 
pentru toate sporturile etc.

Toate acestea se pot procura 
de Ia magazinele, chioșcurile șf 
tonetele deschise în cadrul 
„Tîrgului de toamnă".

Atenție, trec micii pietoni
Foto : Gh. Vintilă

Scrie, Dobrică, scrie... să dai 
de lucru la primărie

Anchetă 
cetățenească

VEȘTI DIN
Pe an ce trece, stațiunea A- 

mara, „perla Bărăganului", iși 
sporește zestrea cu noi pavili
oane și baze de tratament, cu 
noi amenajări care atrag un 
număr sporit de oaspeți. în pre
zent sint in curs de finisare lu
crările la noul pavilion al 
U.N.C.A.P. pentru țăranii coo
peratori, prevăzut cu 500 de 
locuri in camere confortabile, cu 
două paturi și grup sanitar, cu 
bază de tratament proprie, săli 
de mese, club etc. De curind au 
început lucrările la viitorul com
plex de odihnă al tineretului. 
Merită remarcat că, Incepînd 
din această iarnă, numărul 
locurilor de tratament șl cazare 
va spori cu 400 de locuri pe 
serie. După cum ne-a spus to
varășul Dumitru Drăghici — di
rectorul O.J.T. Ialomița — lacul 
Amara beneficiază de factori 
naturali cu un efect curativ 
deosebit. Intre care apa sulfata- 
tă-sodică, bromo-iodurată, mag- 
neziană. nămolul negru și izvorul

pentru respectarea unui drept pe 
care cineva i l-ar fi refuzat. „Nu 
puteți continua construcția întrucit 
nu aveți autorizație" și pentru că 
„nu sînteți proprietarul respectivu
lui teren" — i se explică. Dar Se
bastian S. nu vrea să știe decit una 
și bună: să i se aprobe... să încalce 
legea ! O asemenea manieră de a 
înțelege dreptul la opinie nu găsește 
și nu poate găsi audientă la nici o 
autoritate.

Dacă cetățenii slnt datori să-și ex
prime părerile și propunerile cu dis- 
cernămintul și răspunderea pe care 
le Incumbă acest drept civic fun
damental, aceleași exigențe față de 
păstrarea acurateții în relațiile insti
tuțiilor cu publicul stau și în fața 
celor care au misiunea să recepteze 
opiniile. Primăria Craiovei a avut, de 
pildă, o inițiativă excelentă : a in
ventariat, prin asociațiile de locatari, 
prin colectivele obștești, toate proble
mele de ordin edilitar și de gospo
dărire a fondului locativ solicitate de 
cetățeni, precum și propunerile fă
cute de aceștia pentru soluționarea 
lor. Idee pe care locuitorii cartiere
lor au imbrățișat-o cu căldură și cu 
sute de propuneri. Solicităm explica
ții despre stadiul realizării acestor 
propuneri (după trei luni de la în
registrarea lor) tovarășului ing. A. 

Găman, șef de bi
rou la I.J.G.C.L. 
„Care propu
neri 7... Nu cu
nosc nimic ! Ba 
da — stați o cli
pă, parcă mi-aduc 
aminte că a fost 
o ședință la pri
mărie...".

Cineva ar putea spune că în acest 
caz e vorba de o simplă indolență a 
unui om. Oare numai aceasta să fie 7 
Dacă ar fi fost vorba numai de indo
lenta unui funcționar sau a altuia, ar 
fi intervenit — fără îndoială — fac
torii ierarhici corespunzători și lu
crurile ar fi Intrat pe făgașul nor
mal. în realitate, e vorba de o men
talitate mult mai dăunătoare : cel 
care au inițiat această acțiune n-au 
avut din capul locului convingerea 
necesară în reușita ei, In punerea in 
mișcare a tuturor organismelor che
mate să acționeze în acest sens. Alt
fel nu uitau de ea pe toată... filiera 
răspunderilor. Am insistat și insistăm 
asupra acestui caz nu pentru că el 
s-ar Intîlni numai la Craiova. în 
practica unor instituții există, din pă
cate, manifestări de abandonare a 
acțiunilor pe care le inițiază ; mal 
există, de asemenea, funcționari care 
mimează permanent o aviditate de 
idei, de păreri ale cetățenilor, pentru 
a le invoca in ședințe, dar pe care 
apoi le uită chiar a doua zi.

Să ne oprim, în încheiere, și asupra 
unui alt aspect. El invită — poate 
mai mult decit toate de pină aici — 
la o atitudine mai responsabilă față 
de îndatoririle ce revin consiliilor 
populare, altor instituții, în promo
varea opiniilor exprimate de ce
tățeni, in respectarea prevederilor le
gale in acest sens. Serviciile și uni
tățile subordonate primăriei din Cra
iova n-au răspuns In termenul legal, 
in primele 8 luni ale anului, la peste 
5 000 de scrisori I Nu discutăm aici 
despre gravitatea ce-o reprezintă în
săși Încălcarea unei reglementări pri
vind termenele de a se răspunde la 
scrisori. Dar dacă admitem că numai 
jumătate sau un sfert din ele ar fi 
conținut observații și propuneri de un 
real interes pentru viața obștii — 
ceea ce nu-i deloc exclus — înseam
nă că multe din acestea au așteptat, 
și poate mai așteaptă și acum, să le 
vină rindul pentru a fi analizate și 
rezolvate. Un asemenea mod de a 
trata părerile, sesizările oamenilor 
echivalează — s-o spunem deschis — 
cu știrbirea dreptului la opinie.

Așadar, pornind de la aceste exem
ple — întîlnite la Craiova, dar care 
pot fi întîlnite și in alte locuri — în
țelegem că finalitatea părerilor și 
propunerilor cetățenești depinde în 
aceeași măsură de seriozitatea si res
ponsabilitatea cu care sînt exprima
te, cît și de seriozitatea și responsa
bilitatea cu care sînt primite, anali
zate și traduse corespunzător în prac
tică. Este, de fapt, condiția optimă a 
relației cetățean-instituție publică.

Constantin PRIESCU

AMARA
mineral de la Mircești, apa sul
furoasă bicarbonatată. Interlocu
torul ne-a precizat că s-au luat 
și se vor lua în continuare mă
suri de protecție a lacului Ama
ra împotriva poluării de orice 
fel. Potrivit unor studii întoc
mite, în prezent procesul de for
mare a nămolului este deosebit 
de activ, concentrația apei cres- 
cînd in urma evaporațiilor ma
sive din ultima perioadă. Tra
tamentul in stațiunea Amara 
este indicat in numeroase afec
țiuni, Intre care reumatism cro
nic, discopatii, spondiloze, artrite 
și poliartrite, afecțiuni articu
lare și ortopedice, boli ginecolo
gice, vasculare și ale glandelor 
endocrine, boli de rinichi și fi
cat, și altele. Se efectuează un 
mare număr de proceduri, în 
secțiile de nămoloterapie, hidro- 
terapie, termoterapie, electrote- 
rapie, pneumoterapie, masaje, 
gimnastică medicală, și altele.

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scînteii"



SClNTEIA - marți 7 octombrie 1975 PAGINA 3

Obiectivul acestei săptămîni la cules și semănat
PLANUL Șl PROGRAMUL ZILNIC SĂ FIE 

DEPĂȘITE ÎN FIECARE UNITATE
Brigăzi și echipe mixte— 

rezultate foarte bune
Argumente care pledează pentru extinderea acestei forme 
superioare de organizare a muncii în toate cooperativele

timiș : în două zile-10 000 ha sibiu: Totul pentru calitatea semănatului

Pînă luni, în cooperativele agri
cole din județul Teleorman, județ 
cu o importantă pondere agricolă, 
porumbul a fost strins în proporție 
da 94 la sută. Multe cooperative a- 
gricole din județul amintit, unde 
munca a fost temeinic organizată și 
s-au folosit din plin toate forțele 
existente sînt pe terminate cu recol
tatul porumbului și avansate cu ce
lelalte lucrări agricole în comparație 
cu media obținută in județ. Coope
ratorii din Purani mai aveau de 
strins porumbul doar de pe cîteva 
zeci de hectare din cele 718 culti
vate.

„Rezultatele bune pe care le-am 
obținut și le obținem în continuare, 
a precizat Marin Nedea, președintele 
cooperativei agricole. Erou al Mun
cii Socialiste, se datoresc în primul 
rind organizării muncii pe brigăzi și 
echipe mixte compuse din mecani
zatori și cooperatori încă de Ia în
ceputul anului de producție. în 
felul acesta am reușit să întărim 
răspunderea tuturor membrilor bri-, 
găzii și echipei pentru toate lucră
rile ce le efectuează în timpul anu
lui. Mai mult, cînd un membru al 
echipei nu poate participa la muncă 
din cauze obiective, lucrarea este e- 
fectuată de ceilalți membri din e- 
chipă și astfel, în comparație cu alțl 
ani, nu mai sînt lucrări efectuate la 
intervale mari, iar culturile se dez
voltă uniform. Sînt numai cîteva din 
importantele avantaje pe care le 
oferă organizarea muncii în brigăzi 
și echipe mixte pe bază de acord 
global".

Rezultate bune la strîngerea re
coltelor, cit și la celelalte lucrări a- 
gricole de toamnă au obținut și 
cooperativele din Furculești și 
Moșteni, care, de asemenea, au or
ganizat munca pe bază de acord 
global in brigăzi și echipe mixte. Și 
aici reooltatul porumbului e pe ter
minate. Au fost eliberate însemnate 
suprafețe de teren si s-a început 
semănatul griului. Membrii coope
rativei 30 Decembrie, din raza ora
șului Alexandria, au strins porumbul 
de pe întreaga suprafață cultivată — 
793 ha, dar au eliberat de coceni doar 
150 ha. Or. este știut că în această 
perioadă, cînd vremea se poate în
răutăți de la o zi la alta, fiecare lu
crare de eliberat, arat, fertilizat are 
importanță pentru producția anului 
viitor.

Și pe meleagurile județului Olt 
lucrările agricole sînt avansate și 
se depun eforturi ca în cel mai 
scurt timp producțiile să fie adunate 
și bine depozitate. Cooperatorii din 
Scornicești strîngeau porumbul de pe 
ultimele hectare din cele 750 ha cul
tivate. Toate mijloacele de transport

Un metru pătrat disponibil - 
un utilaj in plus!

O acțiune pentru utilizarea completă a spațiilor de producție 
soldată cu bune rezultate

Este lesne de observat că acum 
cînd și la Combinatul de fire sinte
tice Săvinești — unitate de prim 
rang a industriei noastre chimice — 
stadiul realizării prevederilor actua- 
lulu '■‘ncinal se apropie de cota fi
nală, .electivul serviciului plan nu 
mai prididește cu calculele. Ce re
levă o ultimă situație statistică ? 
Practic, la fiecare sortiment sarci
nile de plan au fost depășite. Con
cret, fată de prevederile cincinalului 
„la zi" s-au obținut suplimentar : 
9 960 tone melană, 800 tone fibră 
relon, 500 tone fibre textile. 100 tone 
rețele cord și multe alte produse în 
valoare totală de o jumătate de mi
liard de lei. De menționat că o bună 
parte din produsele amintite, însu- 
mînd peste 140 milioane lei, au fost 
realizate în acest ultim an al cinci
nalului.

Discutînd cu cadre de conducere, 
cu muncitori din secțiile de produc
ție. am desprins cîteva direcții prin
cipale în care a acționat colectivul 
pentru obținerea acestor rezultate : 
depistarea și eliminarea „locurilor 
înguste" apărute în anumite faze ale 
procesului de fabricație, organizarea 
mai bună a producției și a locurilor 
de muncă. Întărirea asistentei tehnice 
în toate schimburile, creșterea gra
dului de siguranță in functionarea 
instalațiilor și, mai ales, utilizarea cu 
eficiență sporită a spațiilor construite. 
De fapt, calculele demonstrează că. 
in cea mai mare măsură, producția 
fizică suplimentară obținută pină 
acum este rodul preocupărilor între
gului colectiv al combinatului orien
tate spre un obiectiv principal : fie
care metru pătrat de spațiu construit 
să fie cit mai bine utilizat în folo
sul producției.

L-am rugat pe tovarășul Dumitru 
Stănescu, directorul general al com
binatului de fibre sintetice, să înfă
țișeze cîteva secvențe ale acestei ac
țiuni.

— Acțiunea a fost declanșată la 
Instalația melană IV, unde existau 
suficiente posibilități de valorificare 
mai eficientă a suprafețelor construi
te. Din inițiativa organizației de 
partid și a comitetului oamenilor 
muncii s-au constituit colective care 
au studiat aceste posibilități. Pe a- 
ceastă bază s-au întocmit cîteva va
riante de valorificare mai bună a 
spatiilor, care apoi au fost supuse 
dezbaterii unei adunări lărgite cu 
activul de partid, cu muncitori de 
înaltă calificare. A fost un bun pri
lej pentru afirmarea capacității si 
inițiativei colectivului nostru, dezba

erau folosite la transportul porum
bului in bazele de recepție, pentru 
a se evita orice risipă și depreciere. 
Cooperatorii din Priseaca, același 
județ, mai aveau de recoltat însem
nate suprafețe cultivate cu porumb. 
Dar nu acesta e aspectul cel mai 
grav, ci faptul că, din cauză că mij
loacele de transport nu sînt folosite 
zi și noapte, porumbul se mai află 
depozitat în grămezi împrăștiate pe 
cîmp. Știuleții de porumb au fost 
aruncați de la distanță spre grămadă 
și în jurul acestora sînt boabe scu
turate care nu mai pot fi recupe
rate. Este necesar ca porumbul care 
a mai rămas de recoltat să fie adu
nat în coșuri și saci pentru a se 
evita risipa.

Organizarea muncii în brigăzi și 
echipe mixte alcătuite din coopera
tori și mecanizatori a avut un efect 
pozitiv și în cooperative din ju
dețul Argeș. Se muncește din zori și 
pînă în noapte la strînsul recoltei, 
eliberarea terenului, efectuarea ară
turilor, pregătirea și fertilizarea so
lului, iar de cîteva zile s-a început 
semănatul griului. Pină acum a fost 
recoltat porumbul de pe 88 la sută 
din suprafața cultivată în C.A.P. 
și s-au pregătit 26 000 ha pen
tru semănatul culturilor de toamnă. 
Măsurile stabilite de comitetul 
județean de partid de a se munci 
în flux continuu la recoltat, e- 
liberat și arat pe o singură 
tarla au contribuit din plin la gră
birea lucrărilor. In acest județ, pre

La C.A.P. Scornicești se lucreazâ cu Intensitate maximd la încărcarea 
și transportul porumbului câtre baza de recepție și fabrica de nutrețuri 

combinate

terea soldindu-se cu zeci si zeci de 
propuneri. în cele din urmă. în spa
țiile de aici au fost montate încă 3 
mașini de rupt cablu, care acum'asi
gură o producție suplimentară de 
2 000 tone pale melană pe an. Și 
cum „pofta" de a produce mai mult 
vine numai... muncind, am trecut 
imediat la o altă analiză în sectorul 
relon. unde studiul privind utilizarea 
judicioasă a spațiilor de producție a 
constituit opera întregului colectiv. 
Astfel, prin amplasarea în aceleași 
spatii a unei noi instalații s-a ajuns 
la o sporire a capacității productive 
a secției corzi-perii și fir-pescar din 
relon cu 150 tone pe an. Se cuvine, 
cred, să amintesc, că o bună parte 
din utilajele montate pînă acum. în 
spațiile existente, au fost realizate

LA COMBINATUL DE FIRE 
SINTETICE DIN SĂVINEȘTI

In cadrul combinatului nostru, prin 
autoutilare.

— Cu prilejul recentei vizite de 
lucru pe platforma de fibre sinte
tice din Săvinești.' tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a stabilit un șir de sarcini 
precise în scopul realizării unei pro
ducții fizice suplimentare pe baza 
utilizării cu eficiență sporită a spa
tiilor construite. Ce măsuri »-au În
treprins pentru înfăptuirea acestor 
sarcini ?

— Timpul scurt care a trecut de 
la această fructuoasă vizită de lucru 
a secretarului general al partidului a 
fost folosit de către colectivul nos
tru pentru a identifica noi posibili
tăți și a găsi cele mai bune soluții 
de utilizare gospodărească a fiecărui 
metru pătrat de suprafață construită, 
în acest sens, am pornit de la expe
riența acumulată. Am început prin a 
explica oamenilor necesitatea ca fie
care să contribuie cu idei, cu propu
neri. la definitivarea studiilor. A 
rezultat, de pildă, că în sectorul me
lană putem amplasa în spatiile exis
tente o nouă linie de fabricație care 
va spori potențialul productiv cu 
încă 5 000 tone pe an. Adică, echiva
lentul a ceea ce se obține în prezent 
la toate cele 4 linii de la melana II. 
în acest caz, este vorba nu numai 
de o bună folosire a ceea ce s-a con
struit pînă în prezent, ci și de o re
ducere substanțială a efortului de in

cum și în altele prin care am trecut 
cu prilejul raidului pe care l-am e- 
fectuat, se resimte o lipsă acută a 
mijloacelor de transport îndeosebi 
atelaje, ceea ce face ca o mare parte 
din porumbul recoltat să rămînă mai 
multe zile pe cîmp. Acest lucru duce 
la manipulări în plus, scuturare și 
depreciere. O echipă de cooperatori 
din brigada a treia Siliștea Argeș 
recolta în coșuri și găleți apoi îl de
pozita în grămăjoare mici. Po
rumbul fiind bine copt, la fiecare 
grămăjoară erau boabe risipite pe 
jos. '

în raidul nostru am intilnit și 
alte aspecte care trebuie să atragă 
atenția organelor de indrumare și 
control. în mai multe locuri am 
constatat că ritmul de predare la 
bazele de recepție a scăzut simțitor, 
deși recoltatul porumbului se des
fășoară din plin.

Aspectele pozitive de bună orga
nizare a muncii, în brigăzi și echipe 
mixte din cooperatori și mecanizatori 
s-au dovedit superioare tuturor for
melor de organizare a muncii din 
cooperativele agricole de pînă acum. 
Exemplele amintite și multe altele 
care au fost popularizate în ziarul 
nostru pledează pentru introducerea 
acestei noi forme de organizare in 
toate cooperativele agricole fără ză
bavă.

Florea CEAUSESCU 

vestiții. Și încă un exemplu care 
ilustrează hotărirea colectivului nos
tru de a traduce neîntîrziat în prac
tică indicațiile secretarului general al 
partidului. Chiar la secția lactama 
III, unitate recent pusă în funcțiune, 
s-au depistat rezerve de utilizare mai 
bună a spațiilor construite. Vom am
plasa aici utilaje care vor asigura un 
spor anual de producție de circa 
3 000 tone lactamă.

De bună seamă, acțiunea de folo
sire cu eficientă sporită a spațiilor 
construite nu este Încheiată. Dimpo
trivă. în lumina sarcinilor subliniate 
la plenara din 21—22 iulie a.c„ colec
tivul nostru este în continuare preo
cupat de depistarea unor noi rezerve 
de spafii, in cadrul cărora, prin am
plasarea de utilaje adecvate, să obți
nem importante sporuri de producție 
cu investiții mici. Avem in vedere, 
bunăoară, unele spații libere care — 
de ce să nu recunoaștem — multă 
vreme au cam fost date uitării. în 
primii doi ani ai viitorului cincinal, 
spre exemplu, așa cum ne-a indicat 
secretarul general al partidului, sîn- 
tem hotărîți să găsim utilizare celor 
peste 300 metri pătrați de spațiu de 
la secțiile melana II și III. prin am
plasarea unei instalații de vopsire a 
fibrei ; pe această cale vom spori 
producția de fibre vopsite — foarte 
solicitate atît de industria noastră 
ușoară, cît și la export — și. impli
cit, vom asigura o creștere a gra
dului de valorificare a materiei pri
me. Avem, de asemenea. în vedere 
recuperarea a 3 000 tone oxizi de 
azot pe an. a circa 1 200 tone deșeuri 
poliamidice și poliacrinolitrilice și 
realizarea, in aceleași spatii, a unei 
instalații pentru fabricarea anuală a 
1 000 tone persulfat de amoniu, pro
dus care în prezent este procurat 
din import.

...Sînt numai cîteva din preocupă
rile care dau contur unei activități 
deosebit de rodnice desfășurate de 
harnicul colectiv de chimiști din Să
vinești în vederea folosirii judi
cioase a spatiilor de producție con
struite. Și așa cum se desprinde din 
cele relatate de directorul general al 
combinatului, cîștigul cel mai de preț 
este permanenta dorință de autode- 
pășire. ceea ce înseamnă că in scurt 
timp colectivul de aici ne va oferi 
alte date inedite In această lăudabilă 
și fructuoasă acțiune gospodărească.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteli"

Duminică și luni, In cooperativele 
agricole și întreprinderile agricole 
de stat din județul Timiș s-au re
coltat 10 000 hectare cu porumb, rea- 
lizîndu-se astfel cea mai mare vite
ză de lucru de la declanșarea cule
sului și pînă acum, superioară celei 
planificate. Cumulate, realizările la 
strinsul porumbului însumează 62 la 
sută din suprafețele cultivate în co
operativele agricole. Am fost în la
nurile de porumb ale cooperativei 
din Recaș. Aici, echipele retribuite în 
acord global încep culesul dimineața 
odată cu ivirea zorilor și-1 lasă seara 
tîrziu. Președintele cooperativei, 
Ioan Peter, ne spune că în ultimele 
zile s-a ajuns la un ritm de lucru la 
cules la 110—120 hectare pe zi. Da
torită folosirii judicioase a mijloace
lor de transport, porumbul este în
magazinat în aceeași zi. Aceeași 
bună organizare și participare masi
vă a țăranilor cooperatori și anga- 
jaților din comune la recoltatul po
rumbului am întîlnit la Topolovă- 
țul Mare, Lovrin. Begheiu Mic și in 
alte cooperative. Recoltatul se apro
pie de sfîrșit și în întreprinderile 
agricole de stat Periam, Buziaș, 
Tomnatic, Variaș, Grabați. Gearma- 
ta, Jimbolia — unități mari cultiva
toare de porumb, unde combinele 
sînt utilizate la întreaga capacitate, 
recolta fiind operativ transportată 
la locurile de depozitare, Pînă luni, 
6 octombrie. 32 cooperative agricole 
au încheiat recoltatul porumbului.

Nu peste tot însă măsurile stabili
te de comandamentele județean și 
comunale se înfăptuiesc întocmai. în 
unitățile din consiliile intercoopera- 
tiste Biled, Peciu Nou, Lugoj, ritmul 
de lucru stabilit nu se realizează din 
cauza slabei participări la muncă a 

Control preventiv, exigent si sistematic
(Urmare din pag. I)

se realizeze. într-un răstimp de nu
mai șapte luni, o economie de peste 
83 milioane lei. Una din problemele 
care stau în fata organelor noastre 
de verificare și control este aceea a 
întăririi disciplinei în rîndurile con
ducătorilor auto, ale șefilor de garaje, 
autobaze și autocoloane. pentru ca 
fiecare mașină a statului să circule 
in condiții de perfectă legalitate, pe 
rute economicoase, cu consumuri re
duse de carburanți, in stare tehnică 
bună și în deplină siguranță.

— Ce atribuții și răspunderi au, 
tn acest sens, organele de control ale 
C.T.A. ?

— Ori de cîte ori constată o aba
tere, ignorare sau încălcare flagrantă 
a modului în care sînt folosite auto
vehiculele, organele noastre de con
trol au dreptul și obligația să întoc
mească pe loc procese verbale de 
contravenție, să aplice amenzi pînă 
la 2 000 de lei, iar în cazuri grave, să 
întocmească acte de trimitere in 
cercetarea organelor penale. Din pă
cate, cu toată strădania organelor 
noastre de control în organizarea ac
țiunilor de prevenire și suprave
ghere. s-au semnalat și în acest an 
un număr încă mare de abateri. Or
ganele noastre de control au depis
tat — împreună cu lucrătorii de mi
liție — în primele 8 luni din acest 
an, 14 894 de cazuri de autovehicule 
care circulau cu defecțiuni tehnice 
(multe dintre ele punînd in real pe
ricol siguranța circulației). 2 683 de 
mașini care efectuau transporturi 
clandestine de mărfuri. 1 606 aflate 
în curse nelegale. 2 255 rulind în gol 
sau cu încărcătură sub capacitate, 
iar 5 853 erau parcate în alte locuri 
decît cele stabilite. Grav este și fap
tul că 1 776 de șoferi se aflau la vo
lan sub influența băuturilor alcoo
lice. Trebuie să menționăm că multe 
abateri au fost constatate la autove
hicule aparținînd Ministerului Con
strucțiilor Industriale. Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, precum 
și la autovehiculele din unitățile a- 
parținînd consiliilor populare.

— Ce s-a întreprins, ce se face, 
pentru ca asemenea abateri — nu
meroase și grave — să nu se mai 
repete, pentru ca mașinile statului 
să fie folosite cu maximă eficientă ?

— Pe baza legislației în vigoare, 
C.T.A. a stabilit pentru întregul său 
parc auto din dotare reguli și in
strucțiuni ferme. începînd cu obliga
ția completării corecte a foilor de 
parcurs, pină la funcționarea apa
ratului de kilometraj, de la întărirea 
răspunderii pentru verificarea stării 
tehnice a autovehiculelor, pînă la in
struirea lunară a tuturor șoferilor 

cooperatorilor, a deselor defecțiuni 
la utilaje, neasigurării la timp a 
mijloacelor de transport. Sînt și ca
zuri cînd ritmul de lucru este înce
tinit deoarece recolta nu poate fi în
magazinată operativ, întrucît mijloa
cele de transport stau imobilizate Ia 
bază. într-una din zile un convoi de 
tractoare cu remorci pline cu știu- 
leți de la C.A.P. Deta a stat la baza 
din Deta de după masă și pînă 
a doua zi pentru că funcționarii de 
aici plecaseră acasă. Iată neajunsuri 
care lichidate cu hotărîre ar con
tribui la realizarea unui ritm și mai 
intens la culesul porumbului, în ju
dețul Timiș.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteli"

iași: în podgorii
în podgoriile județului Iași, culesul 

strugurilor a început mai devreme 
decît în alți ani și, în același timp, a 
fost mult mai bine organizat. Ca ur
mare, pînă la 5 octombrie s-a strins 
recolta de pe 6 040 hectare, din 6 157 
hectare cultivate cu vii în cooperati
vele agricole și 3 047 hectare din cele 
3 068 hectare ale I.A.S. Strugurii de 
pe ultimele suprafețe, însumind circa 
135 hectare se culeg acum în podgo
ria Cotnari, unde de regulă strugurii 
se coc mai tîrziu. Sînt însă luate toate 
măsurile ca și aici culesul să se 
termine în cel mult 1—2 zile, înche- 
indu-se astfel lucrarea în întreg ju
dețul, După cum ne informează ing. 
Mihail Sîmpetru, directorul întreprin
derii viei și vinului, recoltatul s-a 
făcut peste .tot în bune condiții, iar 
strugurii au fost de bună calitate. 
Bine s-au organizat preluările și 
vinificația, îndeplinindu-se astfel sar
cinile planificate.

din fiecare unitate în parte. în cola
borare cu organele de miliție. în fie
care an efectuăm testarea tuturor 
șoferilor noștri asupra cunoașterii 
regulilor de circulație. începind cu 
1975 am introdus un sistem mai a- 
decvat de selecționare a șoferilor pe 
anumite categorii de autovehicule și 
transporturi, dînd o atenție deosebi
tă transporturilor de persoane și ce
lor interurbane de mărfuri. în ace
lași timp, desfășurăm o activitate 
susținută de ridicare și perfecționa
re a pregătirii profesionale a șofe
rilor — și nu numai a lor — în pri
mul rînd. pentru cunoașterea legilor 
și regulamentelor care-i privesc di
rect. inclusiv a normelor de circula
ție rutieră. Folosim în acest scop foi 
volante, diafilme. filme de scurt-me- 
trai. consfătuiri, schimburi de expe
riență. inclusiv judecarea de către 
instanță a unor abateri grave în u- 
nitatea în care a lucrat inculpatul 
respectiv.

— întrucît C.T.A. deține, în prezent, 
cel mai mare parc auto din țară și. 
In viitor, acesta va spori și mai mult, 
ce măsuri sînt în curs de aplicare sau 
se preconizează să se ia pentru uti
lizarea cît mai rațională și mai eco
nomicoasă a mașinilor statului ?

— Mai întîi se cuvine subliniată 
preocuparea de a se organiza mai 
bine dispecerizarea transporturilor in
terurbane și locale de mărfuri, dota
rea cu autovehicule de mare capaci
tate și cu motoare diesel, pentru evi
tarea transporturilor încrucișate, uti
lizarea mai bună a capacităților, re
ducerea cheltuielilor și consumului de 
benzină. De asemenea, ne preocupăm 
de extinderea mecanizării în opera
țiile de încărcare-descărcare, a trans
porturilor prin conteinere și trans- 
conteinere si de casarea unor auto
vehicule cu grad avansat de uzură și 
consum exagerat de carburanți. Aces
tea ar fi, ca să zic așa. măsuri la or
dinea zilei. Pentru viitorul apropiat 
se preconizează organizarea dispece- 
rizării transporturilor auto de mărfuri 
pe plan național, la nivelul Centralei 
de transporturi auto, care va ridica 
eficienta folosirii autovehiculelor, o- 
dată cu etapa a doua de concentrare 
a parcului auto. De asemenea, se va 
extinde transportul combinat, auto și 
feroviar. Firește — și aceasta nu în 
ultimul rînd — se vor lua in conti
nuare măsuri pentru perfecționarea 
metodelor de selecționare, pregătire, 
testare și educare a conducătorilor 
auto, ca și de Întărire a disciplinei 
rutiere, de intensificare a supra
vegherii și controlului la toate nive
lurile, pentru ca nici o mașină a sta
tului să nu fie folosită decît in inte
resul statului.

Printr-o bună organizare a muncii, 
la baza căreia stau măsuri și iniția
tive ale comandamentului județean 
și comandamentelor comunale — în
tre altele desfășurarea tuturor lucră
rilor în flux continuu, revizuirea și 
repararea mașinilor și agregatelor în 
cursul nopții, repartizarea în fiecare 
cooperativă a tuturor activiștilor de 
partid și de stat ș.a. — ritmul de 
lucru la semănat a crescut de la o zi 
la alta, astfel că pînă luni. 6 octom
brie, erau însămînțate circa 60 la sută 
din cele 24 000 ha planificate în 
cooperativele agricole de producție. 
Comandamentul județean a făcut însă 
observația că, intre diferite unități, 
unele din aceeași zonă, s-au ivit și 
decalaje nedorite, într-adevăr, dacă 
unele cooperative agricole, ca cele 
din Mediaș și Tîrnava au și raportat 
încheierea semănatului, altele ca

se încheie culesul
Concomitent cu culesul și mai cu 

seamă după încheierea acestei ope
rațiuni, viticultorii ieșeni depun 
o activitate intensă și pentru efec
tuarea arăturilor in vii și fertili
zarea solului în special cu îngrășă
minte naturale. Aceste lucrări sînt 
realizate pînă în prezent pe aproape 
80 la sută din suprafețe în I.A.S. și 
70 la sută în cooperativele agricole. 
Fruntașe la executarea acestor lu
crări sînt I.A.S. Bucium și Cotnari, 
precum și cooperativele Comarna, 
Șipote, Movileni, Lețcani, Cîrjoaia, 
Bohotin, Costuleni și altele.

Manole CORCAC1 
corespondentul „Scînteli"

botoșani : Decalajul se menține
în județul Botoșani recoltarea po

rumbului se apropie de sfîrșit, dar 
desfăcatul și transportul la bazele de 
recepție sînt întîrziate. Astfel, desfă
catul s-a făcut doar pe 22 000 hectare, 
din cele 73 000 hectare cultivate, iar 
la bazele de recepție s-au transportat 
circa 11 la sută din cantitățile pre
văzute. Cauzele acestui decalaj se 
află în insuficienta preocupare a u- 
nor comandamente locale de a mobi
liza toate forțele de care dispun co
operativele la efectuarea lucrărilor. 
Sînt cooperative ca cele din Răchiți, 
Crasnaleuca. Ștmbeni. Coșula, Săveni. 
Todireni. Mitoc și altele. în care la 

, desfăcutul în arie a porumbului au, 
ieșit toți Cooperatorii și care au li
vrat mal mult de jumătate din canti
tățile prevăzute la baze. La Corlă- 
teni, de exemplu, brigada Carasa, am 
găsit peste 100 de cooperatori la desfă- 
cat. porumbul fiind trecut prin batoză 
și apoi transportat sub formă de boabe 
Ia baza de recepție. Am întîlnit însă 
și alte exemple. La cooperativa din 
Horniceni. tarlaua Valea Unghiului,

CONTRASTE
Suferințele unui butoi cu bitum

Utilizat în cantități 
mari pe șantierele de 
investiții productive și 
de locuințe, bitumul 
este, de regulă, livrat 
de către rafinării în 
niște saci de hîrtie, 
protejați e drept de un 
fel de butoaie, confec
ționate, la rîndul lor. 
din șipci și acoperite 
cu două capace. Tot 
acest alambicat amba
laj este, în sfîrșit, 
prins în cuie și legat 
cu sîrmă.

Pînă aci. totul e 
simplu, dar și foarte... 
costisitor. Să vedem 
de ce. Mai întîi. pen
tru că In timp ce con
ținutul de bitum cos
tă maximum 45 lei, 
ambalajul nu este cu 
mult mai prejos : costă 
29 lei. Apoi, pentru că 
un astfel de butoi cîn- 
tărește în jur de 110 kg. 
Imaginați-vă ce efor
turi presupune încăr

0 intimplare cu o linie moartă...
La Buzău s-a con

struit un depozit de 
mare capacitate pentru 
păstrarea fructelor. 
Specialiștii ne asigură 
că aici merele și alte 
produse perisabile își 
vor menține prospeți
mea și savoarea, din 
toamnă și pînă în pri
măvară. întrucît de
pozitul urmează să 
primească de la uni
tățile producătoare și 
să livreze beneficiari
lor 7 000 tone de 
fructe pe an, s-a con
struit un racord de 
cale ferată pe o dis
tantă de circa 4 km

Nu e
„Cînd mă gîndesc la 

separatoare mă ia cu 
frig" — se exprima, de 
curind. unui dintre 
constructorii noii fa
brici de produse lac
tate din Suceava. Cau
za : deși fabrica avea 
termen de punere în 
funcțiune luna sep
tembrie a.c., nici acum 
nu au sosit cîteva u- 
tilaje, deloc complica
te, dar indispensabile 
desfășurării normale 
a procesului de pro
ducție. Este vorba 
de un pasteuriza- 
tor cu o capacitate de 

carea, descărcarea și 
nenumăratele manipu
lări la care este supusă 
o asemenea povară. 
Dac-ar fi numai atit ! 
Pentru ca bitumul 
să poată fi folosit, 
ambalajul este desfă
cut și, de obicei, de
vine lemn de foc (1 ?), 
iar blocul de bitum 
este spart, bineînțeles, 
cu mijloace manuale. 
„Excelent" prilej ca 
acest material de con
strucții să se acopere 
de praf, moloz și. 
chiar, de noroi, ceea 
ce atrage o conside
rabilă scădere a pro
prietăților sale izola
toare.

Toate acestea în 
cazul „fericit" în care 
bitumul nu se topește 
pe drum, din cauza 
căldurii — vara — sau 
nu este degradat de 
apă. pe timp ploios. 
Cam astea sînt „sufe

Din primăvară, de 
cînd lima a fost gata, 
și pînă acum nici un 
vagon nu a intrat pe 
poarta depozitului. 
Transportul se face 
cu camioanele, ceea ce. 
evident. costă mai 
scump. Cauza : o mică 
secvență a căii ferate, 
care trece pe sub o 
linie electrică de înal
tă tensiune, nu a fost 
proiectată și execu
tată în concordanță cu 
normele stabilite. Mai 
exact, distanța dintre 
șine și linia electrică 
este mai mică decît

5 000 1 pe oră și de
două separatoare pen
tru 3 000 1 lapte pe
oră. Termenul de li
vrare — așa cum s-a 
prevăzut în contrac
tele încheiate cu între
prinderea „Tehnofrig" 
din Cluj-Napoca — 
era luna iunie a.c. 
Restanțele la separa
toare se semnalează și 
pe șantierele fabrici
lor de produse lactate 
din Oradea, însurăței 
— județul Brăila. Sas- 
cut — județul Bacău, 
și altele. în unele ca

frig la „Tehnofrig" ?

Retiș, Alțîna, Moșna, Seica Mar», 
Micăsasa, Blăjel ș.a. mai au în față 
încă sute de hectare de semănat, fapt 
care le situează cu mult sub media 
realizărilor pe județ. Iată de ce, co
mandamentele comunale au trecut 
peste tot la revizuirea planurilor de 
muncă, stabilind sarcini precise pen
tru fiecare utilaj și mecanizator, pre
cum și grafice pentru fiecare parcelă 
în parte. Acordăm o mare atenție 
calității lucrărilor, problemă de mare 
răspundere pentru noi în condițiile 
secetei prelungite din această toamnă 
— ni s-a spus la direcția agricolă 
județeană. Iată cîteva din măsurile 
speciale luate în acest scop și iniția
tive demne de toată lauda. „Terenul 
fiind tare ca piatra — ne spunea 
Gheorghe Munteanu, președintele 
cooperativei agricole Bolan, discuim 
de două ori arătura din vară, după 
care luăm de la capăt pregătirea pa
tului germinativ. Avem parcele unde 
discuim și de 10 ori, dar avem satis
facția că iese lucru de calitate". 
Iată-ne și în celălalt capăt al jude
țului, la cooperativa agricolă Po- 
rumbacu de Jos. Deși fusese discuit 
de patru ori, terenul de 30 hectare 
din hotarul șoselei Avrigului nu era 
nici acum pe placul inginerului șef 
Radu Vartolomei. A dispus să se facă 
o nouă discuire și o tăvălugire.

Grija pentru calitate se face însă 
mai puțin simțită în unele unități ale 
consiliului intercooperatist Agnita, 
unde deși s-au făcut mai multe 
discuiri, tot au rămas bulgări. Nea
junsuri de acest fel ni s-au semnalat 
și din unități ale consiliului inter
cooperatist Nocrich.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteli"

aproape 100 tone de porumb gata 
desfăcat stau de cîteva zile în arie 
în așteptarea căruțelor sau a mași
nilor. Și în alte părți situația este 
asemănătoare. Cooperative cum sînt 
cele din Dumeni, Lunca, Blindești. 
Bălușeni, Cristinești. neavînd trans
portat de pe arie decît o mică parte 
din porumbul desfăcat.

In ultima ședință a comandamen
tului județean au fost analizate cau
zele decalajului amintit la început și 
s-au stabilit măsuri concrete pentru o 
mai bună organizare a muncii, pen- 

,f ti-.i folosirea la întreaga capacitate a t 
, ,.n>ijl?acejpr Ade, transport mecanice și 

cu tracțiune animală. S-a avut în ve- 
■ ' ‘Bere, în primul rind. concentrarea for* 

tei de muncă la efectuarea lucrări
lor, oamenii fiind organizați în bri
găzi și echipe, folosirea în întregime 
a timpului bun de lucru pentru a pre
veni orice întîrzieri în punerea la 
adăpost a recoltei de porumb.

E. NAZAR1E 
corespondentul „Scînteil"

rințele" unul singur 
butoi de bitum. La ni
velul tuturor șantie
relor de construcții, 
care folosesc anual 
sute de mii de butoaie, 
se înregistrează pa
gube de milioane de 
lei.

Constructorii au pro
pus, cu ani în urmă, 
confecționarea unui 
ambalaj simplu și 
eficient, din mate
rial de polietilenă, a- 
similabil, la topire. în 
masa bitumului. La 
vremea respectivă, 
furnizorii și-au în
sușit această propu
nere. Pe hîrtie nu
mai, deoarece în prac
tică. cu excepția rafi
năriei din Pitești, lu
crurile nu s-au schim
bat. Factorii de re
sort nu înțeleg să ac
ționeze energic.

Stau ca incleiâți în 
bitum.

cea cerută. în a- 
ceastă situație unii 
susțin să se înalțe 
stîlpii rețelei de înal
tă tensiune, alții s-au 
gîndit să adîncească 
linia. Nu ne propu
nem să oferim soluții 
pentru rezolvarea di
lemei — podul sau 
linia. Sperăm că o 
vor face forurile de 
resort — și cît mai 
grabnic, pentru ca va
goanele să nu mai sta
ționeze inutil. Altfel, 
s-ar putea crea con
fuzii — cine stă „pe 
linie moartă".

zuri restantele au fost, 
de bine de rău, aco
perite cu separatoare 
din rezerva minimă a 
unor unități similare 
aflate în funcțiune. E- 
vident, nu este decit 
o soluție de provizo
rat. Pînă la urmă uti
lajele vor trebui li
vrate. Cînd ? Răspun
sul nu-1 pot da decit 
tovarășii din condu
cerea întreprinderi 
„Tehnofrig". Pe el 
nu-i ia... cu frig clnd 
se gîndesc Ia restan
te 7
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TEATRUL SCURT-
teatru al calității

Ultimul festival național al teatre
lor de amatori, ca de altfel activi
tatea cotidiană a cefor mai multe din 
aceste colective artistice, care în pre
zent depășesc numărul de 4 300, a pus 
în evidentă un fapt semnificativ, ai 
cărui germeni au putut fi identificați 
cu mai multă vreme în urmă : sluji
torii neprofesioniști ai Thaliei, tre- 
cînd prin experiențe artistice diverse, 
maturizîndu-se. învătînd din succese, 
ca și din neîmpliniri, au ajuns să se 
apropie cu din ce în ce mai puțină 
sfială de marele repertoriu dramatic, 
național șl universal. Caragiale, Dela- 
vrancea, Sabastian ori Plaut. Goldoni, 
Ibsen sînt tot atîtea repere pe dru
mul unei evoluții artistice meri
tuoase.

Această semnificativă realitate ne 
determină să apreciem că mișcarea 
teatrală de amatori, dacă nu în tota
litate, cel puțin printr-o bună parte 
a sa, a ajuns la un stadiu cînd, pe 
bună dreptate, pretinde texte drama
tice de calitate, pe care să le poată 
tălmăci scenic în spectacole convin
gătoare, cu larg ecou de public. O 
formație care a dovedit că dispune 
de resursele Interpretative pentru a 
juca cu succes Caragiale sau Goldoni 
va avea dreptul să refuze interpreta
rea unui text dramatic fără 
— fie el într-unul sau mai 
acte — neconvingător, cu o 
abia însăilată, cu personaje

Fără a considera, desigur,_ ...
cheiat procesul perfecționării artiș
tilor, problema principală care se 
pune este cea a calității textelor, in
diferent de dimensiunea lor sau de 
modalitățile artistice folosite. Iar a- 
tributele calitative le sînt conferite, 
în primul rînd, de asumarea fermă, 
prin mijloace artistice 
a unor responsabilități 
rice, inspirate nemijlocit 
mal actuale preocupări ale 
muncii, de caracterul direct 
lucrării, de claritatea

linia editării lucrărilor 
scurt. Și chiar dacă nu 
lizările ultimelor luni pot 
nate drept succese, nu 
să nu remarcăm efortul 
învestit 
crări 
in ce mai bine exigentelor formulate.

Un prim punct cîștigat nînă acum 
pe linia îmbunătățirii repertoriului 
alcătuit din piese într-un act ÎI con
stituie apropierea de problematica 
socială contemporană, aducerea pe 
scenă a unor conflicte adevărate, a 
unor personaje reale, desprinse din 
viată.

O succintă trecere în revistă a ul-

de teatru 
toate rea- 

fi oonsem- 
se poate 

evident 
în publicarea unor lu- 

care să corespundă din ce

xamenul de dinaintea examenelor") 
— pînă la confruntările pe teme 
despre răspundere, responsabilitate, 
dăruire, frecvente în existenta colec
tivelor muncitorești din întreprinde
rile noastre industriale („Prima an
chetă" de Cristian Munteanu). Fap
tul că aceste texte au fost preluate 
aproape „din mers" de echipele de 
amatori pentru a fi montate pro
bează „foamea" de teatru de bună 
calitate, reflex direct al întîmplărilor 
vieții. Jucat de mii de oameni, ur
mărit de alte zeci de mii. teatrul 
scurt, fie în interpretarea amatori
lor, fie a profesioniștilor, își vădește 
astfel importantul său rol în comple-

însemnări pe marginea unor ultime
aparițîi de piese într-un act

vigoare 
multe 

intrigă 
palide, 
ca în-

adecvate, 
agitato

din cele 
oamenilor 
militant al 
mesajului 

transmis, de capacitatea lui de a con
vinge și a mobiliza, de a dinamiza 
conștiințe. De aceea, orice discuție 
despre împlinirile sau neîmplinirile 
pieselor într-un act credem că tre
buie să pornească tocmai de la con
fruntarea lor cu astfel de criterii. 
Este punctul de vedere care, în 
prezent, se află în atenția Insti
tutului de etnologie șl dialectologie, 
cel căruia îi revin responsabilități pe

timelor apariții ne relevă că au cîști- 
gat mult în autenticitate in primul 
rînd lucrările consacrate problemati
cii sătești. Dispărînd din scenă, ță
ranii de operetă, uncheșii hîtri care 
vorbeau numai în proverbe au în
ceput, în schimb, din ce în ce mai 
mult să apară personaje adevărate, 
oameni simpli, oameni ai zilelor 
noastre, care trăiesc, muncesc. învață 
în satul contemporan. Astfel, piesa 
„Consiliul" de Paul Everac. se con
stituie într-o veritabilă radiografie a 
felului de a fi și a gîndi, a mentali
tății și comportării țăranului român 
de azi ; totul pe fundalul convingă
tor al unei revelatoare evoluții a în
tregii vieți a satului românesc. La 
rîndul lor, „Navetiștii" și „Detectivul 
comunal", comediile lui Ion Băieșu, 
își îndreaptă ascuțișul satirei tot asu
pra unor aspecte ale vieții sociale, 
sancționînd, așa cum ne-a obișnuit 
autorul și în alte piese, anacronismul 
unor obiceiuri.

Problematica vieții citadine cu
noaște și ea o abordare mai 
nuanțată : de la înfruntările ce pot 
apărea in existența unei familii cu 
prilejul unor momente de răscruce 
din viața membrilor săi — în cazul 
nostru, examenul de admitere la 
facultate (piesa lui Al. Mirodan : „E-

Mesajul tradiției
vz •

și măiestriei
Spațiu! material și 

«piritual pe care îl 
contura în conștiința 
publicului românesc, 
anul trecut, o expozi
ție de importanta ce
lei a descoperirilor ar
heologice din R. P. 
Chineză, ca si nu- 
mferoasele expoziții da 
artă plastică deschise 
anterior, în Capitala 
noastră, se află între
git. în aceste zile, 
printr-o amplă expozi
ție de artizanat. în 
spațioasele Băii de la 
etajul doi ale Muzeu
lui de istorie este pre
zentat 
distinct 
neze, cu 
delungă 
ditie.

Varietatea obiecte
lor și a materialelor 
folosite de artizanii 
chinezi este impresio
nantă. De la sculpturi 
in jad. piatră, lemn, 
bambus la obiecte de 
lac. de la olăria smăl
țuită și obiecte de 
porțelan la textile Si 
broderii, de la împle
tituri de nuiele si ro
gojini la aida prelu
crării metalului, de la 
lanternele colorate la 
obiecte realizate din 
corn, scoici, pene sau 
paie de grîu, vizi
tatorul parcurge o 
gamă vastă de moti
ve decorative si teh
nici artistice specifice. 
Trăsăturile tehnice și 
decorative proprii, 
ilustrate prin aceste 
categorii de obiecte, 
favorizează o privire 
de ansamblu asupra 
artelor și meșteșugu
rilor chineze privite 
atît sub aspect artis
tic. cit și evolutiv. O- 
biectele expuse m e- 
sența lor obiecte ale 
artei populare, mar
chează un proces de 
creație unitar, în ca
drul căruia s-a mani
festat efortul creării 
unor lucrări cu un 
nou conținut pe baza 
moștenirii și dezvoltă
rii tradițiilor artei 
chineze vechi.

Valoarea practică ei 
socială a acestor roa
de ale imaginației și 
îndemînării populare 
se asociază valorii ar-

acest sector 
al artei chi- 
o atît de în- 
istorie si tra-

tistice, continuînd la 
niveluri mereu mai 
înalte tradiții seculare 
și milenare. Astfel, o 
artă străveche ca a- 
ceea a olăritului (cu
noscută încă din e- 
poca neoliticului) sau 
a porțelanului, dezvol
tate si perfecționate 
de-a lungul timpului, 
cunosc astăzi, în Chi
na noi etape de dez
voltare. Numeroase 
vase prezentate in a- 
ceastă expoziție ne 
arată că elementele 
vechi ale artei porțe
lanului au fost valo
rificate în procesul de

Bizuindu-se pe un 
meșteșug prodigios, 
artizanii chinezi au 
știut să realizeze o- 
biecte decorative im
pregnate de substanța 
celor mai caracteristi
ce atribute ale artei 
lor. Este cazul 
tablouri 
diafane, 
ratelor 
zentate

xul edificiu al activității cultural- 
educative de masă de la orașe șl 
sate.

Dacă în ceea ce privește conținutul 
lucrărilor la care ne-am referit ciști- 
gurile înregistrate față de anii trecut! 
sînt evidente, eforturile depuse pe 
planul realizării artistice își așteaptă 
încă împlinirile de substanță. Aceste 
piese se numără totuși printre cele 
mai interesante lucrări ale ultimilor 
ani, atît din punct de vedere al echi
librului compozițional, cit și din cel al 
conturării personajelor, al cursivității 
replicilor etc. în „Consiliul" lui Paul 
Everac. de pildă. autenticitatea 
problematicii sătești este dublată de 
o demonstrație artistică fluentă și 
plină de haz. Construcția dramatică 
alertă permite realizarea unor spec
tacole in care naturalețea limbajului, 
tensiunea replicilor, ineditul situa
țiilor comice se întrepătrund firesc. Și 
acesta nu este singurul exemplu po
zitiv. Dar tot atît de adevărat este și 
faptul că nu toate lucrările se ridică 
la același nivel, că în cuprinsul ace
leiași piese, uneori chîar de la o pa
gină la alta, se pot întîlni inegalități. 
Iată, de pildă, cazul pieselor lui 
Ion Băieșu. Aici satira este acidă, iar 
eroii (îndeosebi Stelu și Stela — din 
„Navetiștii") sînt convingător contu
rați, într-un crescendo în care de la 
ironie se ajunge la șarjă, iar' situa
țiile absurde subliniază caracterul de 
excepție al 
Scriitor cu 
construirea 
Băieșu nu 
întotdeauna convingător 
schițate. Rezolvarea pozitivă din fi
nalul „Navetiștilor" este inconsis
tentă, înseși personajele fiind în 
aceste pasaje mai puțin credibile.

în „Examenul de dinaintea e- 
xamenelor", autorul, furat de în
fruntarea replicilor, de dialogul 
între personaje, care «e stră-

unor astfel de întîmplări. 
un talent remarcabil în 
unor astfel de tipuri, 
reușește însă să rezolve 

conflictele

duiesc să lumineze diversele Impli
cații morale ale 
uneori 
strucția . .
astfel, pe alocuri, momente de ten
siune dramatică mai scăzută. S-ar 
putea ca aceasta să fie și efectul unei 
prea grăbite revederi a textului, din 
punct de vedere al realizării sale 
strict artistice.

Am insistat asupra acestor aspecte 
deoarece dimensiunea redusă nu 
poate diminua exigentele calitative. 
Oricîte eforturi s-ar depune în 
continuare pe linia diversificării te
matice a acestui gen, teatrul scurt 
nu-și va atinge țelul principal — ace
la de a convinge și educa miî și mii 
de spectatori — dacă nu va reuși să 
le capteze atenția, să-1 facă să urmă
rească pasionat înfruntările de pe 
scenă, să rețină personaje și situații, 
adică, într-un cuvînt, dacă mijloacele 
artistice nu se vor subsuma cu ma
ximă măiestrie, convingător, mesaju
lui transmis.

Un element pozitiv pus în eviden
ță de ultimele apariții de „teatru 
scurt" se referă la faptul că în reali
zarea pieselor Într-un act au început 
să fie antrenate, alături de condeie 
prestigioase ale dramaturgiei noastre, 
și alți dramaturgi (pe lîngă Cristian 
Munteanu notăm și pe Marin Radu 
Mocanu, cu evocarea istorică „Efti- 
mie Croitoru"). unii dintre ei chiar 
debutanți. Aceștia au adus o eviden
tă notă de prospețime într-un sector 
al creației în care, de multe ori, ru
tina și inerția erau prezente consis
tente. Chiar dacă s-ar putea formula 
și în acest caz o serie de observații 
legate de arsenalul de mijloace artis
tice, nu întotdeauna folosit cu aceeași 
dibăcie, fapt pe deplin explicabil 
dacă avem în vedere contactul rela
tiv recent al autorilor cu exigentele 
genului, o asemenea preocupare tre
buie continuată cu consecventă ; cu 
atît mai mult cu cit atragerea unor 
noi autori poate contribui la îmbo
gățirea și diversificarea ariei tema
tice a piesei într-un act. a modalită
ților artistice folosite. în acest sens, 
ar fi poate util ca, pornind de la ex
periența fructuoasă a televiziunii sau 
chiar în colaborare cu ea, să se orga
nizeze concursuri pentru astfel de 
lucrări. Nu trebuie pierdută din ve
dere nici activitatea editorială, des
fășurată de unele județe, care, co- 
laborînd cu autori locali, au pus în 
circulație în ultima vreme o serie de 
lucrări ce ar merita să fie cunoscute 
de formațiile de amatori din toată 
tara.

Publicul a probat că așteaptă nu
mai teatru de calitate, indiferent de 
dimensiunea pieselor. Să-i oferim, 
așadar, acest teatru cu un profund 
mesaj educativ, reflex al gîndurilor 
și sentimentelor contemporanilor 
noștri, un „teatru popular", in cea 
mai plenară accepțiune a cuvintului.

Radu CONSTANTINESCU

cazului, a lăsat 
pe planul al doilea con- 

propriu-zisă, care prezintă

leri s-a deschis în Capitală

SALONUL ANUAL 
DE GRAFICĂ

Luni la amiază, în Sala Dalles din 
Capitală s-a deschis Salonul anual 
de grafică 1975. Preluînd tradițiile 
graficii românești, cei peste 200 de 
artiști expozanți conturează semnifi
cativ peisajul social al tării noastre, 
marile idealuri care îl animă pe fău
ritorul realizărilor actuale — poporul. 
Dintre diferitele genuri ale grafi
cii, bogat ilustrate în această expu
nere antologică, se deslușește atenția 
acordată afișului, a cărui prezentă 
completează peisajul citadin. Aceste 
trăsături caracteristice ale actualului 
salon de grafică, semnificația și me
sajul lucrărilor reunite aici au fost 
relevate de criticul de artă Dan Gri- 
gorescu în cuvîntul inaugural al ma
nifestării, la care au participat Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, graficieni 
și alți oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

(Agerpres)

Premiera unui nou 
film românesc

„DIMITRIE CANTEMIR"
O nouă filă s-a adăugat epopeii 

cinematografice naționale prin pre
zentarea în premieră, luni seara, la 
cinematograful „Patria" din Capita
lă, a filmului „Dimitrie Cantemir", 
producție a Casei de filme 5. Străbă
tută de un fierbinte patriotism, noua 
realizare a cinematografiei noastre, 
avînd la bază un scenariu scris de 
Mihnea Gheorghiu, aduce în prim 
plan personalitatea marelui om po
litic și cărturar Dimitrie Cantemir, 
o epocă plină de frămîntări din is
toria țării noastre.

Rolul ilustrului domnitor a fost 
încredințat lui Alexandru Repan, ală
turi de care își dă concursul o am
plă echipă de valoroși actori. Regia 
este semnată de Gheorghe Vitanidis, 
avind drept colaboratori pe operato
rul Nicolae Girardi — imaginea, 
compozitorul Richard Oschanitzky — 
muzica.

(Agerpres)

CARNET

CULTURAL

Activitatea pionierească-școală
a educației revoluționare,

9 ’

patriotice a copiilor țării
Important moment pregătitor al celei de-a IlI-a Conferințe națio

nale a Organizației pionierilor, conferințele județene ale purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor — aflate în plină desfășurare — aduc în 
centrul dezbaterilor problemele principale, deosebit de semnificative 
aie educației comuniste a celor mai tineri cetățeni ai țării, ale formării 
lor active pentru muncă și viață. Sînt analizate cu exigență și înaltă 
responsabilitate, cu spirit critic și autocritic, conținutul activității și 
modalitățile de lucru cu școlarii ale unităților și detașamentelor de 
pionieri, consiliilor locale ale organizației, cadrelor didactice coman- 
danți-instructori, pentru transpunerea în viață a Directivelor Congre
sului al XI-lea, a Programului partidului, a recomandărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind educația revoluționară a tinerei generații. 
Lucrările conferințelor au loc pe secții — ale pionierilor și ale coman- 
danților-instructori și cadrelor care lucrează cu copiii — și în ședințe 
comune.

Expoziția 
de artizanat 

din Republica
Populară 
Chineză

creare a unor vase 
moderne, de exemplu 
în formele vaselor de 
mari dimensiuni pro
duse în provincia 
Kwangtung, in de
corul și textura fină 
a vaselor din provin
cia Kiangsu. („Unel
te de scris chine
zești decorate cu flori 
de prun". „Bol mare 
cu glazură roșie" 
etc.).

Menținerea elemen
telor de structură, și 
nu însumarea exteri
oară. superficială, a 
unor fragmente de or
nament asigură origi
nalitatea acestei crea
ții. Veche de acum 
2 300 de ani. arta o- 
biectelor de lac a cu
noscut. de 
o integrare 
circuitul 
moderne, 
straturi de 
cioplite cu
gală după uscarea la
cului. au dus Ia crea
rea sculpturilor in lac, 
adevărate 
decorative 
uneori cu 
lăcuit din 
Kiangsu").

asemenea. 
firească in 
obiectelor 

Sute de 
vernisare, 

multă mi-

dantelării 
încrustate 

jad (..Vas 
provincia

unor 
incredibil de 
al nenumă- 

sculpturi pre- 
în expozi

ție. Sculpturi în 
deș si jad. cu o 
ditie de 
realizate 
kin și 
sculpturi _  . __
la Chekiang și Hun- 
n.an. sculoturi în lemn 
de la Sanhai și Fu
kien se remarcă deo
potrivă prin finețea și 
precizia execuției, prin 
arta de a pune în e- 
videntă calitățile ma
terialului prelucrat.

Artele metalului, de 
asemenea, cu o vechi
me de mii de ani. au 
cunoscut un deosebit 
reviriment In R. P. 
Chineză. Obiecte de 
aur si argint realiza
te în filigran, obiecte 
de cositor din Kochiu 
sau obiecte din ara
mă bătută realizate în 
provincia Yunnan o 
atestă. Obiectele 
corative fabricate 
materialele cele 
variate, lanternele 
lorate si zmeele care 
conferă o atmosferă 
festivă serbărilor popu
lare. toate obiecte 
create în ultimii ani. 
ilustrează continua 
căutare a autenticită
ții de structură si vi
ziune. dorința de a se 
adresa receptivității 
contemporane cu mij
loacele unei arte în 
care tradițiile 
lare și-au 
prospețimea, 
de detaliile 
sau decorative, obiec
tele acestei expoziții 
aduc poporului român 
mesajul unei spiri
tualități specifice, con
tribuie la o mai bună 
cunoaștere si apro
piere între popoarele 
noastre prietene.

Sensul poetic al
fil- 
tra- 
ani. 
Pe-

3 000 de 
acum la
Kwangtung,

in piatră de

de- 
din 
mai 
co-

nopu- 
oăstrat 
Dincolo 
tehnice

Marina PREUTU

toa- 
ba- 

(An- 
care 
tre-

Etalată cu pregnan
ță, valoarea poetică 
a adresării coregra
fice transpare în 
te compozițiile 
letului „Rambert" 
glia). companie 
a evoluat zilele
cute la Sala Palatu
lui, în fața publicu
lui bucureștean. Este 
o remarcă legitimă cu 
atît mai mult cu cit 
căutarea și abordarea 
unor modalități ine
dite de expresie nu a- 
tenuează, ci. dimpo
trivă, întărește sensul 
poetic al gestului. 
Mai mult decit atît, 
probitatea profesiona
lă a coregrafilor com
paniei „Rambert" re
velează o deschidere 
largă, în afara unor 
idei preconcepute, că
tre stiluri diverse de 
dans, de la compozi
țiile coregrafice de 
factură neoromantică, 
de acum trei decenii, 
ale lui Antony Tudor 
(Elegii cernite), pînă 
la simbolistica poetic 
elaborată coregrafic a 
lui Christopher Bru
ce. el însuși dansator 
de înaltă clasă. Poate 
tocmai 
cauză 
zintă 
bert" i 
egală i

sumara 'Via? de mij
loace coregrafice ac
tuale, grefate puter
nic pe fondul, în per
manență prezent, al 
baletului clasic căruia 
i se alătură sugestiile 
unor realizări de epo
că datorate unor mari 
coregrafi al timpului

Spectacolele 
baletului 
britanic 

„Rambert"

i din
ceea 

baletul
pare a 
măsură

nostru. Dar, pe dea
supra fondului deja 
existent, inteligent 
preluat, pe deasupra 
spectaculozității miș
cării, a ineditului u- 
nor formulări core
grafice, primatul ideii 
politice, animatoare 
a dansului, poate fi 
recunoscut 
cîteva 
levată 
tică. 
vorba 
plastic exprimată în 
gest — prospețimea 
interioară iradiantă, 
contaminantă a „For
melor în mișcare", ima
ginată de Robert North, 
sau avîntul teluric.

teatre

în 
montări 
valoare 

Fie că 
doar de

cele 
de e- 
artis-

este 
o id ee

confruntat cu cel al 
efemeridelor, în „A- 
ripi", simbol al trud
nicelor ajungeri, fie 
că, pe de altă parte, 
este utilizat un așa- 
numit scenariu expri
mat coregrafic — „An
tice voci de copii", 
creat de Bruce după 
texte de Federico 
Garcia Lorca, în toa
te aceste creații ima
ginea unor 
nențe umane 
cende nu ca 
al mișcării, ci 
al realizării < 
fice.

Poate din 
cauză dansatorii en
glezi au creat o func
țională 
între 
dual 
făi’ 
cart, 
gent .
le ale grupului de ba
lerini. Prilej de cu
noaștere, de adecvată 
informare artistică, 
turneul balerinilor en
glezi ne-a oferit — 
în egală măsură — 
satisfacția aprecierii 
unei tradiții vii, aduse 
în contemporaneitate 
cu mijloace și idei de 
înaltă valoare core
grafică.

Dumitru 
AVAKIAN

perma- 
i trans- 

pretext 
ca ideal 
coregra-

această

interferență 
dansul 

și cel de
indivi- 

grup, 
iră delimitări stricte, 
ire solicită inteli- 

posibilitătile rea-

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Deschiderea ci
clului „Muzica și celelalte arte". 
Comentează prof. George Bălan — 
19.
• Teatrul de operetă : Victoria șl 
al el husar — 19.30.

• Teatrul de Comedie : Noaptea 
la Madrid — 19,30.
• Teatrul „* “
dra" (sala din 
reanu) : Hedda 
din str. Alex.
vals — 19.30.
• Teatrul Gluleștl : Cu oltencelo 
nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Uite că 
tac — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Ileana 
ana — 17. (sala din str. 
miel) : Sir și elixir — 18.

,Lucia Sturdza Bulan- 
bd. Schitu Măgu- 
Gabler — 19, (sala 
Sahia) : Titanic

Ți
nu

din
Sinzi- 

Acade-

„ARTIS-CLUB"

Orașul Tecuci a găzduit prima 
reuniune a „Artis-clubului". 
manifestare periodică ce iși pro
pune să sprijine educația artis
tică a oamenilor muncii din lo
calitate. Au participat iubitori 
ai artelor din întreprinderile și 
instituțiile tecucene, din școli. 
Cu acest prilej au avut loc ver
nisajul unei expoziții de pictură, 
un recital poetic și o audiție 
muzicală, „Artiș-club“ va avea 
reuniuni lunare, In. cadrul că
rora se vor efectua dezbateri pe 
probleme de educație prin artă, 
lansări de cărți, întîlniri cu 
creatori din localitate si din 
tară, recitaluri, vernisaje etc. 
(Dan Plăeșu).

„SADOVENIANA"

Cea de-a 6-a ediție a tradițio
nalei manifestări cultural-edu
cative de masă „Sadoveniana" a 
debutat sub semnul împlinirii a 
95 de ani de la nașterea marelui 
scriitor, prin organizarea la bi
blioteca municipală din Piatra 
Neamț a unei expoziții de carte 
„Ediții ale operei sadoveniene" 
și a unui moment evocator cu 
participarea membrilor cenaclu
rilor literare din județul Neamț, 
în continuarea acestei presti
gioase manifestări, vor fi orga
nizate expoziții de carte, coloc
vii, seri literare, un simpozion, 
excursii documentare, precum și 
un festival de film „Opera sa- 
doveniană în transpunere cine
matografică". (Ion Manea).

„SARMIS 75"

Începînd de duminică, în loca
litățile județului Hunedoara se 
desfășoară festivalul cultural- 
artistic „Sarmis ’75“ aflat la cea 
de-a 6-a ediție. Cu acest prilej 
au Ioc expuneri, colocvii econo
mice și tehnico-științifice. sim
pozioane, seri de întrebări și 
răspunsuri, de literatură con
temporană. spectacole artistice 
ce se vor desfășura in cadrul 
unor săptămini distincte : săp- 
țămîna manifestărilor politico- 
ideologice, a literaturii, artelor 
plastice și filmului, a științei și 
tehnicii, ultima săptămină fiind 
dedicată teatrului și muzicii. La 
manifestări, alături de localnici, 
participă prestigioase formații 
artistice din București și din 
țară, personalități de seamă ale 
artei și culturii, ale vieții noas
tre politice, sociale și științifice. 
(Sabin Ionescu).

Pe fondul unui bogat bilanț de 
manifestări și acțiuni politico-educa
tive, culturale și sportive, initiate pe 
plan local sau Ia scară națională, 
participanții la conferințe au reliefat 
cu pregnantă rolul important pe care 
îl joacă prezenta activă a comuniș
tilor — fie ei comandanti-instructori 
sau muncitori și specialiști, activiști 
de partid și de stat, care sînt 
invitați frecvent la acțiunile a- 
cestora — în viata unităților și de
tașamentelor de pionieri. Această în
drumare nemijlocită de către organi
zațiile de partid a determinat o o- 
rientare fermă a întregii activități 
educative spre obiectivele majore ale 
formării profilului moral-politic al 
copiilor, constructorii de miine ai so
cialismului și comunismului. Practic, 
întreaga societate se ocupă cu grijă 
părintească de educația cetățenească 
a. celor 2 milioane de pionieri, de 
formarea lor pentru muncă, pentru 
viață.

Așa cum au 
subliniat nume
roși vorbitori, o 
preocupare prio
ritară o constitu
ie dialogul direct, 
viu și deschis cu 
copiii, pentru ca 
aceștia să cunoas
că și să Înțeleagă politica parti
dului șl statului nostru de edificare 
socialistă și comunistă a tării, să 
participe de mici, după puterile lor, 
la înflorirea și progresul ei. în Va
lea Jiului a devenit o tradiție pre
zenta pionierilor la momentele mal 
însemnate, de bucurie și de muncă, 
ale minerilor : sărbătorirea unor re
corduri de producție și a fruntașilor, 
evocarea unor evenimente marcante 
din lupta revoluționară a poporului 
nostru pentru libertate și o viată mai 
bună, cinstirea marilor sărbători na
ționale. După cum. aici, ca și în alte 
părți din tară, a devenit tradiție 
desfășurarea adunării solemne de 
primire a copiilor în organizația 
pionierilor. în prezența comuniștilor, 
în m.aj-i unități economice, la locuri 
de profundă rezonanță istorică etc. 
La Hunedoara, siderurgiștii au con
siderat că cea mai convingătoare 
„lecție" despre muncă și conștiință 
politică, cetățenească este să arate 
pe viu copiilor, in secțiile combina
tului. cum se elaborează șarje din 
metalul vechi colectat de ei. Chiar 
discuțiile din secția pentru pionieri 
a Conferinței județene Hunedoara 
au fost organizate la Termocentrala 
de Ia Mintia, după ce în prealabil 
copiii s-au întîlnit cu conducerea în
treprinderii. au vizitat cîteva din 
secțiile sale.

N-au lipsit în conferințe nici justi
ficate accente critice, propuneri 
constructive ale unor participant! la 
dezbateri. „Sintem invitați adesea și 
venim cu plăcere în mijlocul copii
lor — spunea maistrul furnalist Ni
colae Mărculescu. Erou al Muncii 
Socialiste. Dar poate că nu e bine 
că, de multe ori, ne limităm numai 
la a le vorbi copiilor, a le da sfaturi. 
Cred că întîlnirile noastre ar trebui 
să aibă un caracter mai concret, cu 
fiecare prilej încercînd să-i învățăm 
și ceva practic, ceva folositor pentru 
viață".

Dincolo însă de succesele înregis
trate. de numărul mare de unități și 
detașamente de pionieri fără cori- 
genti sau repetenți. fruntașe în ac
țiunile de muncă patriotică și pro

CONFERINȚELE JUDEȚENE 
ALE ORGANIZAȚIEI 

PIONIERILOR

ductivă, în competițiile cultural-ar- 
tistice și sportive, cei mai mult! 
participant! la discuții — coman- 
danți-instructori și pionieri, deopo
trivă — au semnalat și unele insuc
cese, analizînd în spirit critic și 
autocritic cauzele acestora, făcînd 
sugestii și propuneri pentru reme
dierea lor. Dezbaterea cu mai mult 
simț de răspundere a problemelor 
învățăturii în detașamentele și uni
tățile de pionieri (Iași), evitarea ex
cesului de festivism și verbalism în 
adunările pionierești, stimularea Ini
țiativei și spiritului de autocondu- 
cere al pionierilor (Caraș-Severin), 
întărirea conlucrării organizației de 
pionieri cu școala, cu familia (Hu
nedoara) — toate acestea. îmbinate 
cu preocuparea pentru inițierea unor 
forme de manifestare cit mai adec
vate specificului de vînstă și prefe
rințelor școlarilor, le vor stimula 
răspunderea fată de învățătură, vor 
contribui la formarea unor deprin

deri trainice de 
muncă ordonată, 
la cultivarea spi
ritului de întraju
torare potrivit de
vizei pionierești 
„Toți pentru u- 
nul, unul pentru 
toti !“.

în forme vii, pline de prospețime 
și ingeniozitate, pionierii au înțeles 
să transpună în viată principiile în
scrise in Programul partidului, tn 
Codul principiilor și normelor mun
cii și vieții comuniștilor, ale eticii ți 
echității socialiste. Un adevărat „cod 
etic al pionierului", formulat la cel 
de-al IV-lea Forum național, se con
turează din dezbaterile pionierilor în 
secțiile conferințelor. Dragostea fier
binte de patrie, slujirea cu devota
ment a cauzei partidului și poporu
lui, munca și învățătura ca îndatoriri 
patriotice de frunte ale fiecărui pio
nier, participarea activă la viața 
școlii, a familiei, a societății, contri
buția la promovarea democrației. 1- 
nitiativei. disciplinei și autocondu- 
cerii pionierești, caracterul moral al 
atitudinii fată de sine, fată de alții, 
fată de societate, se regăsesc în mul
te acțiuni : „în fiecare zi din viata 
de pionier, cit mai multe fapte dem
ne de viitori comuniști" (inițiată de 
pionierii din Valea Jiului ți extinsă 
în întreaga țară), „De la comuniști 
învățăm cutezanța" (județele Sucea
va, Dîmbovița, Prahova), „Ne pregă
tim să devenim demni urmași ai co
muniștilor" (județul Bistrița-Nă- 
eăud). Dar. așa cum menționau unii 
participanti la dezbateri, este nevoie 
încă de mai multă atenție fată de 
conținutul politico-educativ al activi
tății pionierești pentru a-i întări 
puterea de convingere, de influen
țare educativă.

Măsurile dezbătute ți adoptate tn 
cadrul conferințelor sint menite să 
sporească contribuția organizației 
pionierilor la educația revoluționară, 
patriotică a copiilor, la antrenarea 
lor plenară In inițierea și organiza
rea propriilor activități. în același 
timp, ele consemnează angajarea 
fermă ți responsabilă a cadrelor di
dactice. a tuturor educatorilor comu
niști, sub Îndrumarea organelor ți 
organizațiilor de partid, de a oferi 
copiilor, pionierilor, celor mai tineri 
cetățeni ai tării, exemplul moral 
înaintat al comunistului — în mun
că, în viata și activitatea obștească, 
în familie și societate.

Florlca DINULESCU

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
10,00 Bucuria vieții. Chipul femeii 

în arta plastică românească.
10,20 Film artistic : „Prințesa" — 

producție a studiourilor sue
deze.

11,50 Telex.
11,55 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă franceză. 
17,00 Telex.
17,05 Pentru sănătatea dv. : Regi

mul de viată și muncă reco
mandat gravidei

17,15 Scena.
17,35 Muzică populară.
18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18.30 De-o vîrstă cu țara — mon

taj de versuri dedicate pa
triei și partidului.

18,45 Seara Televiziunii din Repu
blica Democrată Germană: 
Actualități ; Călătorie in Tu-

ringîa ț ,.1000 de ani — Wei
mar".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Anchetă socială î D. M. H. 

(Direcția Mișcării Hlrtll- 
ior) (HI).

20,40 Seara Televiziunii din Repu
blica Democrată Germană. 
Film artistic : „Eva si Adam", 
în distribuție : Ursula Ka- 
russelt, Dletmar Rich terț
Relnlck, Horst Drinda. Joi 
chim Zschocke, Angelica 
Ddmrose. Regia : Horst
Brandt.

22.15 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 8
20,00 Film seria! : „Calea cea lun

gă" (episodul IV) — produc
ție a televiziunii cehoslovace.

20,40 Idei contemporane. Perfec
ționarea relațiilor șl organi
zării sociale — cerință majo
ră a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

21,05 Telex.
21,10 Tezaur de cîntec românesc.
21.30 Din filmoteca TV : Actori 

mai puțin obișnuițl.
22.20 închiderea programului.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
(Urmare din pag. I) 
proape vertical. Intre 1966 
și 1975 : o creștere de a- 
proape trei ori.

Cifrele, datele scrise pe 
grafice ne vorbesc, de fapt, 
despre deprinderea profe
siei, proces nu tocmai les
nicios. Sînt cuprinse între 
cele două niveluri ale pro
ductivității. la intervalul 
unui deceniu, și acumulă
rile cantitative și cele cali
tative ale tinerilor care lu
crează In sectorul de cer
cetare științifică. Ei au pus 
umărul cu nădejde la îm
bunătățirea structurii pro
ducției. Au făcut să crească 
ponderea produselor supe
rioare. „.De pildă, a cără
mizilor aluminoase. Pro
ducția acestor cărămizi a 
crescut de 20 de ori. Dar 
oamenii — cit au crescut ?

Oare cite nopți nedormi
te în fabrică și nedormite 
acasă a acumulat. în acest 
deceniu, electricianul-ino- 
vator Petre Constantinescu? 
Tînăr, maturizat profesio
nal, în pas cu întreprinde
rea. a învestit în bunul

mers al utilajelor tot ce au 
putut crea abnegația și de
votamentul său. A creat, de 
pildă, în locurile de muncă 
unde transportul este efec
tuat pneumatic sau prin 
electroplane, comenzile au
tomatizate. Și acesta este

cite unei cute pe frunte, 
dar tot ei sînt. Mereu aco
lo, adică mereu în frunte.

...De pildă, acești oameni 
de ispravă se încruntă și 
acum cînd își amintesc cum 
roșeau în fata tovarășilor 
din conducerea uzinei care

mai mult. Datori cu exem
plul și experiența lor.

Dar „Refractara" n-a fost 
doar... cărămida de temelie 
a unei industrii moderne 
aici, pe malul Mureșului. 
Ea a pus și bazele unei ur
be muncitorești moderne, a

Un deceniu, un colectiv muncitoresc
un singur exemplu, dintre 
foarte multe altele.

De ani de zile, maiștrii și 
muncitorii Gherman Bujor, 
Teodor Brustur, Maria 
Tein, Petru Tripșa, Teodor 
Secară și alții au luat parcă 
in „antrepriză" panoul de 
onoare. Desigur, din an în 
an apar nume și chipuri 
noi. Dar numele și fotogra
fiile celor de mai sus nu 
lipsesc niciodată. Se schim
bă cifrele succeselor — 
pentru că tot cresc — se 
înlocuiesc fotografiile, iar 
cele noi trădează apariția 
unor arginți la tîmple, *

le citeau reclamatiile otela- 
rilor din Hunedoara sau 
din Cîmpia Turzii cu privi
re la calitatea necorespun
zătoare a unora dintre cără
mizile refractare produse 
de ei. Un adevărat coșmar 
au fost și rebuturile... Dar 
toate au trecut „Veteranii" 
de la întreprinderea de pro
duse refractare se simt azi 
ca după un urcuș greu, a- 
junși pe un platou înalt. De 
unde se deschid alte orizon
turi. Căci se simt datori 
față de ei Înșiși, ca și fată 
de mai tinerele colective de 
muncă din localitate, să facă

unui superb cartier, inau
gurat de muncitorii ei. 
Pentru ca noile eșaloane 
de muncitori să trăiască în 
condiții de confort și civi
lizație, cu un deceniu in 
urmă s-au pus temeliile 
cartierului de blocuri de pe 
Platoul Romanilor. Acum, 
numărul apartamentelor a 
ajuns la 5 000, dar toată 
lumea știe că „refractariș- 
tii“ locuiesc în primele a- 
partamente construite la 
Alba Iulia. în „A “-uri, 
fiindcă așa începe, și aici, 
ca pretutindeni, alfabetul 
edilitar.

S-au construit, pe lîngă 
întreprinderi, un liceu me
talurgic și o școală profe
sională pentru pregătirea 
cadrelor. La fel cum pe 
platforma industrială de pe 
Șoseaua Clujului, pe care o 
inaugura, întreprinderea de 
produse refractare nu a 
rămas un pion izolat. S-a 
înălțat aici întreprinderea 
de utilaje și piese de 
schimb, se înaltă turnăto
ria de piese din fontă pen
tru mașini-unelte. Pe a- 
ceastă platformă. în cinci
nalul 1976—1980 se vor am
plasa și alte obiective in
dustriale. Astfel. în numai 
10 ani. această întreprin
dere din Alba Iulia a ajuns 
„veterana" unei Industrii 
tinere, intr-un oraș în vlrstă 
de... 2 000 de ani.

Cum scriam la început: 
cînd spui Alba Iulia. te 
gîndești la istorie. La isto
ria străveche. Ia cea de 
dată recentă... Și, firesc, la 
cea viitoare. Care se fău
rește acum, sub ochii noș
tri.

TENIS
Circuitul olandez de tenis a fost 

cîștigat de românul Ilie Năstase, cu 
5 victorii (setaveraj 9—3), urmat de 
suedezul Bjorn Borg — 5 victorii 
(8—4), americanul Marty Riessen — 
1 victorie (3—6) și Ion Tiriac — 1 
victorie (3—8).

în ultima rundă (a Vl-a), desfășu
rată la Utrecht, Borg l-a întrecut cu 
6—2, 5—7, 7—5 pe Năstase, iar 
Riessen a cîștigat cu 6—3, 6—2 la 
Tiriac.

ȘAH
în orașul iugoslav Pola a început 

unul dintre turneele zonale ale 
Campionatului mondial feminin de 
șah. în prima rundă, maestrele 
românce Margareta Teodorescu și 
Suzana Makai au încheiat remiză 
partida disputată între ele.

Alte rezultate : Veroczy — Porub- 
ski remiză ; Katinger — Lemaciko 
0—1 ; Lackmann — Ferrer 0—1 ; Be- 
lamarici — Kalchbrenner remiză.

BASCHET
Turneul Internațional masculin de 

baschet de la Wroclaw a fost cîști
gat de formația locală Gwardia,

care în ultimul meci a întrecut cu 
scorul de 82—68 echipa poloneză 
Gornik Walbrzych.

Echipa Universitatea Cluj-Napoca, 
care a pierdut cu scorul de 67—87 
jocul susținut cu formația ceho
slovacă Tesla Pardubice, s-a clasat 
pe locul șase.

FOTBAL
Aproape 100 000 de spectatori au 

urmărit luni la Kiev al doilea meci 
dintre echipele de fotbal Dinamo 
Kiev, cîștigătoarea „Cupei Cupelor", 
ți Bayern Munchen, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni". Fotba
liștii sovietici au terminat învingă
tori cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
punctele marcate de Blohin. în pri
ma întîlnire, disputată Ia Miinchen, 
echipa Dinamo Kiev obținuse victo
ria cu scorul de 1—0.

ATLETISM
Cea de-a 45-a ediție a maratonu

lui de la Kosice a fost dominată de 
atleții din R.P.D. Coreeană, care au 
ocupat primele trei locuri în clasa
ment ! învingătorul cursei, Ciu 
Chang Sov, a parcurs clasica dis
tanță de 42,195 km în 2h 15’47” 8/10 
(nou record al probei), întrecîndu-1

pe linia de sosire pe compatriotul 
său Go Ciun Son, creditat cu același 
timp. Pe locul trei s-a clasat Kim 
Ciang Son — 2h 16’36” 6/10.

Au participat 127 de concurenți din 
17 țări.

AUTOMOBILISM
Campionatul mondial de automo

bilism rezervat piloților de formulai 
a fost cîștigat de sportivul austriac 
Niki Lauda, care a totalizat 64,5 
puncte. Pe locurile următoare, in 
clasamentul final s-au situat : fostul 
deținător al titlului, brazilianul E- 
merson Fittipaldi — 45 puncte, ar- 
gentineanul Carlos Reutemann — 37 
puncte, englezul James Hunt — 33 
puncte și elvețianul Clay Regazzonl 
— 25 puncte. Pentru prima oară o 
femeie și-a Înscris numele în pal
maresul competiției : automobiliste 
italiană Leila Lombardi, clasată pe 
locul 21.

Ultima cursă a campionatului — 
„Marele Premiu al S.U.A." — g-a 
desfășurat pe circuitul de la Wat
kins Glen și a revenit lui Niki 
Lauda („Ferrari”), care a parcur» 
320,665 km în lh 42’58”, cu o medie 
orară de 186,843 km.

%25e2%2580%259e.De
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT SCRISORILE DI ACREDITARE

a ambasadorului Regatului
Lui nd cuvîntul în cadrul ceremo

niei de prezentare a acrișorilor de 
acreditare, ambasadorul Sanong Ni- 
salak a subliniat interesul și impor
tanta pe care tara sa le acordă dez
voltării legăturilor de prietenie și 
colaborare româno-tailandeze. „Cu 
toate că sînt situate la mari depăr
tări geografice — a spus ambasado
rul tailandez — popoarele noastre 
conlucrează tn realizarea unor pro
grame de cooperare în domeniile 
cultural, tehnico-științific si econo
mic, iar ca țări iubitoare de pace 
Tailanda și România luptă pentru 
un viitor mai bun“. Relevind bunele 
perspective care există pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
bilaterale dintre România și Tailan
da, cit și pentru conlucrarea celor 
două țări în viata internațională, in 
procesul de destindere și de demo
cratizare a raporturilor dintre state, 
ambasadorul tailandez a exprimat 
hotărlrea sa de a depune toate efor
turile pentru a Contribui la promo
varea unei prietenii și colaborări cît 
mai fructuoase între cele două tărl 
și popoare.

A luat apoi cuvîntul președintele

a ambasadorului Republicii Arabe Libiene
Tn cadrul ceremoniei da prezen

tare a scrisorilor de acreditare, am
basadorul Iahia Zaharia Al-Mukada- 
mi a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cald salut și urări de 
sănătate și fericire personală, pre
cum și de bunăstare și prosperitate 
pentru poporul român din partea co
lonelului Moamer El Geddafi, pre
ședintele Comandamentului Revolu
ției, și a membrilor Comandamen
tului Revoluției al Republicii Arabe 
Libiene.

Evocînd vizita pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o în țara 
sa, ambasadorul libian a subliniat 
că întîlnirea și convorbirile de la 
Tripoli dintre cei doi șefi de stat 
„au avut rezultate pozitive, reflec
tate în prezent în dezvoltarea rela
țiilor noastre, care cuprind diferite 
domenii de cooperare economică, 
tehnică și culturală". „îmi revine 
sarcina — a spus, în continuare, am
basadorul libian — de a acționa pen
tru lărgirea și consolidarea acestei 
cooperări, în interesul celor două 
popoare, al întăririi legăturilor de 
colaborare dintre ele, ceea ce va 
contribui la prosperitatea lor".

Referindu-se apoi la o serie de 
probleme ale vieții internaționale 
actuale, vorbitorul a subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor în 
vederea instaurării păcii în Orientul 
Mijlociu.

„Noi, în Republica Arabă Libiană 
— a spus ambasadorul — urmărim 
cu atenție eforturile pe care le de
pune România, sub conducerea dum
neavoastră, pentru a contribui la în
tărirea păcii și securității in lume, 
unde dorim să domnească dreptatea 
între oameni".

în încheierea alocuțiunii sale, am-

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți și să transmiteți, poporului și guvernului României cele 

mai călduroase mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj cu ocazia 
Zilei independentei Ciprului.

Exprim, de asemenea, profunda mea apreciere pentru bunele urări de 
succes în apărarea și consolidarea independenței, suveranității și integrității 
teritoriale a țării noastre.

Arhiepiscopul MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Plecarea reprezentantului P.C.R. 
intr-o vizită de prietenie in Iugoslavia

Tovarășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a plecat, luni 
după-amiază. la Belgrad, unde va 
face o vizită de prietenie la invita
ția C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Pe aeroportul Otopeni erau pre
zenți tovarășul Stefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Exț.‘ iv. secretar al C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

Erau de față Petar Dodik. ambasa

CU PRILEJUL CELEI DE-A 26-A ANIVERSĂRI A R.P. CHINEZE

Întîlnire prietenească Ia C. A. P. 
Goicea Mare

Cu prilejul celei de-a 26-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, la cooperativa agri
colă de producție din comuna Goicea 
Mare, județul Dolj, a avut loc o în
tîlnire prietenească, la care au luat 
parte Li Tin-ciuan. ambasadorul 
R.P. Chineze la București, și mem
bri al ambasadei.

Au participat reprezentanți a! or
ganelor județene de partid și de stat, 
precum și ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

Președintele cooperativei agricole 
de producție a prezentat oaspeților 
unele din realizările și preocupările 
actuale In sporirea producției agri
cole. in Înfrumusețarea comunei și 
creșterea nivelului de viață al coope
ratorilor. în continuare, oaspeții au 
vizitat cîteva sectoare de producție, 
s-au întreținut prietenește cu țăranii 
cooperatori.

Pe traseele turistice arădene
Acordînd o atenție sporită 

dezvoltării și modernizării rețe
lei de unități cu profil turistic, 
Uniunea județeană a cooperati
velor de consum Arad s-a pre
ocupat, în ultimul timp, de fi
nalizarea unor noi obiective 
care să ofere tuturor oaspeților 
acestor meleaguri — din țară 
sau de peste hotare — condiții 
cît mai bune de cazare și re
creare. Pe lîngă unitățile cu
noscute — Valea Frumoasă 
(aflată pe drumul național 
Deva-Arad) și „Sălașul de la 
Răscruce" (pe șoseaua Arad- 
Nădlac) — în acest an au fost 
date în folosință două moderne 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Adresînd ambasadorului tailandez 
o călduroasă urare de bun venit în 
țara noastră, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat :

„România promovează o largă co
laborare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului reci
proc, a nerecurgerii la forță și la a- 
menințarea cu folosirea forței în ra
porturile internaționale",

„Tara noastră — a spus în conti
nuare tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— participă activ la viata politică 
mondială, militind ferm pentru pace 
și securitate în lume, pentru stinge
rea focarelor de conflicte și încor
dare, înfăptuirea dezarmării — în 
primul rind a celei nucleare — pen
tru lichidarea subdezvoltării și in
staurării unei noi ordini economice 
și politice internaționale, care să asi
gure accesul egal al tuturor popoa
relor la cuceririle civilizației mo
derne".

basadorul Libiei a exprimat hotărî- 
rea sa de a acționa ferm pentru în
tărirea și dezvoltarea continuă a re
lațiilor româno-libiene.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru urările ce i-au 
fost adresate, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
președintelui Consiliului Comanda
mentului Revoluției, colonelul Moa
mer El Geddafi, și membrilor Co
mandamentului Revoluției al Repu
blicii Arabe Libiene un salut prie
tenesc și urări de sănătate și feri
cire, de progres și prosperitate pen
tru poporul libian prieten.

Arătînd că în România sînt urmă
rite cu interes și satisfacție realiză
rile poporului libian pe calea pro
gresului economic și social, a dez
voltării sale independente, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Noi dăm 
o înaltă apreciere relațiilor priete
nești dintre România șl Libia, care 
— desfășurîndu-se în spiritul con
vorbirilor cordiale și al înțelegerilor 
convenite în timpul vizitei pe care 
am efectuat-o în țara dumneavoas
tră — au cunoscut o puternică dez
voltare, îndeosebi în domeniul coo
perării economice. Rezultatele obți
nute pînă în prezent ne îndreptățesc 
să afirmăm că există perspective 
pentru intensificarea în continuare a 
colaborării româno-libiene, în inte
resul celor două popoare, al cauzei 
cooperării internaționale".

Arătînd că România promovează 
în mod ferm o politică îndreptată 
spre extinderea relațiilor cu toate 
stateje lumii, fără deosebire de orîn
duire socială, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat hotărîrea tării 

dorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul „Beograd", 

tovarășul Cornel Burtică a fost în- 
tîmpinat de Todo Kurtovici, secre
tar în Comitetul Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., șefi de secții 
la C.C. al U.C.I. și de alte .per
soane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Belgrad, Virgil Cazacu, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

în cinstea oaspeților, cooperatorii 
au oferit o masă. Președintele coope
rativei agricole de producție și am
basadorul R. P. Chineze au toastat 
în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Mao 
Tzedun, pentru continua dezvoltare a 
prieteniei dintre cele două partide, 
țări și popoare, pentru succese tot mai 
mari în opera de construire a socia
lismului în cele două țări.

★
Cu ocazia vizitei efectuate în ju

dețul Dolj, ambasadorul Li Tin-ciuan 
și ceilalți membri ai ambasadei 
chineze au fost primiți de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean.

A avut loc o convorbire, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească.

moteluri în localitățile Vinga 
(pe drumul național Arad-Ti- 
mișoara) și Lipova. Motelul de 
la Vinga — ne spune tovarășul 
Traian Neagu, directorul co
mercial al U.J.C.C. Arad — 
dispune de camere confortabile 
de cazare, de un restaurant, un 
bar și o braserie. Tot aici a fost 
amenajat un loc de parcare 
pentru autovehicule și au fost 
instalate mai multe căsiuțe cam
ping. La rîndu-i, motelul de la 
Lipova este prevăzut, de ase
menea, cu camere modern mo
bilate, un restaurant și o mo
dernă grădină de vară. (C. Si- 
mion).

Tailandei
Exprimînd convingerea că Româ

nia și Tailanda vor conlucra tot mai 
strîns pe plan internațional pentru 
a-și aduce contribuția la soluționa
rea complexelor probleme care con
fruntă astăzi omenirea, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat în în
cheierea alocuțiunii sale : „Consider 
că este în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii, să se intensifice 
cooperarea și schimburile reciproc 
avantajoase dintre România și Tai
landa".

Urîndu-i succes în îndeplinirea 
misiunii încredințate, președintele 
Nicolae Ceaușescu l-a asigurat pe 
ambasadorul Tailandei de întregul 
sprijin al guvernului român și al său 
personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul Regatului Tai
landei, Sanong Nisalak.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

noastre de a conlucra strîns. pe arena 
mondială, pentru stingerea focarelor 
de tensiune și conflicte, pentru cauza 
securității și destinderii, a instaură
rii unei noi ordini politice și econo
mice internaționale, pentru democra
tizarea raporturilor interstatale.

Referindu-se la problemele din 
zona Mării Mediterane. președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Așa cum 
am subliniat și la Conferința șefilor 
de state și de guverne europene de 
la Helsinki, o importanță deosebită 
are continuarea eforturilor pentru 
crearea unui climat de destindere, 
înțelegere și colaborare în bazinul 
mediteranean. în acest context, con
sider că se impun eforturi și mai 
intense din partea tuturor statelor 
pentru soluționarea deplină, pe cale 
politică, a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pornindu-se de la retrage
rea trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967. de la satisfacerea dezideratelor 
legitime ale poporului palestipean, 
inclusiv de constituire a unui stat 
palestinean independent".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
succes în îndeplinirea misiunii ce i 
s-a încredințat și l-a asigurat de 
sprijinul său și al guvernului român.

După primirea scrisorilor de acredi
tare. președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut. într-o atmosferă cor
dială. cu ambasadorul Republicii 
Arabe Libiene, Iahia Zaharia Al- 
Mukadami.

La ceremonia prezentării scrisorilot 
de acreditare și la convorbire au 
participat George Macovescu. miniș
trii! afacerilor externe, și Silviu 
Cuțticeatiu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Manea Mânescu. primul 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, luni 
după-amiază. pe tovarășul Gerhard 
Schilrer, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-au analizat rezultatele 
încheierii acțiunii de coordonare a 
planurilor între Republica Socialistă 
România si Republica Democrată 
Germană pe perioada 1976—1980, care 
prevede o creștere importantă a 
schimburilor economice fată de cin
cinalul actual. Au fost convenite mă
surile pentru realizarea unor acțiuni

*
Tovarășul Manea Mănescu, prim- 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit. luni, 
pe Zora Tomic, președintele Comi
tetului Federal pentru Sănătate șl 
Asistentă Socială al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, care 
se află într-o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirilor care au 
avut loc cu acest prilej, desfășurate

Semnarea Protocolului privind rezultatele coordonării 
planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale 

Republicii Socialiste România și Republicii Democrate 
Germane pe perioada 1976-1980

Tovarășii Mihai Marinescu, vice
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, și Gerhard Schiirer, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, pre
ședintele Comisiei de Stat a Planifi
cării, au semnat luni, la București, 
Protocolul privind rezultatele coor
donării planurilor de dezvoltare a 
economiilor naționale ale Republicii 
Socialiste România și Republicii De
mocrate Germane pe perioada 1976— 
1980.

Pornind de la indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Erick 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., privind intensificarea pe 
multiple planuri a relațiilor dintre 
cele două țări, protocolul prevede o 
creștere a livrărilor reciproce de 
mărfuri, în viitorul cincinal, de pes
te 2 ori fată de Acordul de lungă du
rată pe perioada 1971—1975 și cu pes
te 160 la sută față de realizările pre
liminate pe această perioadă. O con
tribuție de seamă la creșterea volu
mului schimburilor de mărfuri in 
viitorul cincinal revine acțiunilor de 
cooperare economică și specializare 
în producție, cît și schimburilor de 
sortimente, mai ales in domeniile 
construcțiilor de mașini, metalurgiei 
și industriei chimice. Produsele In
dustriei construcțiilor de mașini vor 
reprezenta circa 70 la Sută din vo
lumul total al livrărilor reciproce.

Republica Socialistă România va 
livra in R.D. Germană : utilaje me
talurgice, echipamente energetice, 
utilaje pentru industria chimică, uti
laje și instalații de foraj, locomoti
ve Diesel hidraulice, vagoane, auto

Cronica zilei
George Macovescu. ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor 
externe si cultelor al Republicii Ar
gentina. Manuel Guillermo Arauz 
Castex. cu prilejul numirii sale în 
această Înaltă funcție.

★
La invitația Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Produc
ție. luni a sosit în Capitală o dele
gație a Uniunii federale a țăranilor 
cooperatori din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, condusă de Erwin Zi- 
dek, secretar general al uniunii, care 
face o vizită în tara noastră.

★
Ieri a avut loc în Capitală ședința 

comună a Consiliului pentru coordo
narea și Îndrumarea activității de 
aprovizionare și prestare de servicii 
către populație și Consiliului de con
ducere al Ministerului Comerțului 
Interior, la care au participat cadre 
de conducere din ministere și alte 
Instituții centrale și președinții con
siliilor județene de aprovizionare.

în cadrul ședinței, tovarășul Janos 
Fazekas. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului interior, a 
subliniat sarcinile imediate care stau 
în fața lucrătorilor din toate siste
mele comerciale, acțiunile care tre
buie Întreprinse pentru buna apro
vizionare a populației cu produse ali
mentare și nealimentare în trimestrul 
IV al acestui an.

★
Cu prilejul celei de-a XXXI-a ani

versări a Zilei Armatei populare 
cehoslovace, atașatul militar și aero 
al Republicii Socialiste Cehoslovace 
la București, general-maior Josef 
Gumulka, a oferit luni un cocteil.

Au participat general-colonel Ion 
Coman, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, general-colonel Sterian 
Tîrcă, adjunct al ministrului apărării 
naționale, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cvartetul lituanian, ansamblu eme

rit al U.R.S.S.. întreprinde primul său 
turneu în tara noastră, în cadrul pro
tocolului de schimburi dintre Agenția 
română de impresariat artistic — 
A.R.I.A. și Goskconcert din Uniunea 
Sovietică. După ce a fost oaspetele 
studenților Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu". ansamblul a susținut 
luni seara. în sala mică a Palatului 
Republicii, un concert al cărui pro
gram a cuprins cvartete de Beetho
ven, Șostakovici și Brahms. în con
tinuare. instrumentiștii lituanieni vor 
mai concerta la Iași și își vor da con
cursul la festivalurile „Toamna mu
zicală clujeană" și „Cibinium" — 
Sibiu.

(Agerpres)

A APĂRUT

NUMĂRUL 10/1975
AL REVISTEI 

„MAGAZIN ISTORIC"

de cooperare «i specializare în pro
ducție. îndeosebi in domeniile con
strucțiilor de mașini, metalurgiei, e- 
lectronicii si electrotehnicii, chimiei 
si industriei extractive.

în cadrul convorbirilor s-a stabilit 
programul de lucru pentru definiti
varea Acordului comercial de lungă 
durată între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

La primire au participat tovarășii 
Mihai Marinescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, si Ion 
St. Ion. secretar general al Consiliu
lui de Miniștri.

A luat parte dr. Hans Voss. amba
sadorul R. D. Germane la București.

* )
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost discutate probleme ale cola
borării In domeniul sănătății și asis
tenței sociale între cele două țări.

La primire au participat Radu 
Păun, ministrul sănătății. Ion $t Ion, 
secretar general al Consiliului de 
Miniștri, precum și Petar Dodik. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. (Agerpres) 

camioane, autoturisme de oraș și de 
teren, mașini-unelte. motoare elec
trice, transformatoare de putere, 
componente electronice, produse ale 
tehnicii de calcul și alte pro
duse ale industriei electrotehnice și 
electronice, centrale telefonice auto
mate etc.

R.D. Germană va livra în România: 
utilaje pentru exploatări miniere la 
suprafață, mașini-unelte, utilaje me
talurgice, utilaje pentru industria 
construcțiilor și materialelor de con
strucții, pentru turnătorii, pentru 
industriile textilă, poligrafică și chi
mică, nave și echipamente navale, 
vagoane, componente electronice, 
produse ale tehnicii de calcul și 
alte produse ale industriei electro
tehnice și electronice, centrale tele
grafice automate etc.

Protocolul prevede, de asemenea, 
livrări reciproce crescinde de pro
duse ale industriei chimice, produse 
metalurgice, ale industriei lemnului, 
celulozei și hîrtiei, precum și 
bunuri de consum (produse ale in
dustriei ușoare și agroalimentare).

Totodată, s-au convenit măsuri 
pentru dezvoltarea in continuare a 
colaborării economice și a schimbu
rilor de mărfuri în viitorul cincinal 
și după anul 1980, mai ales pe baza 
extinderii acțiunilor de cooperare Și 
specializare în producție.

La semnare au fost de față mem
brii celor două delegații, precum șl 
reprezentanți ai conducerii unor mi
nistere economice și instituții cen
trale. ■

A fost prezent, de asemenea, Hans 
Voss, ambasadorul R.D. Germane la 
București.

*
Luni după-amiază, tovarășul Ger

hard Schilrer * părăsit Capitala.

Sărbătoarea națională a poporului

prieten al R. D. Germane

26 de ani de la întemeierea republicii
Tovarășului ERICH HONECKER

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat. Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român șl al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din Germania, Consi
liului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului Re
publicii Democrate Germane, cordiale felicitări și un 
salut frățesc cu ocazia celei de-a XXVI-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate Germane.

Comuniștii, întregul popor român urmăresc cu viu in
teres vasta operă creatoare a oamenilor muncii din 
R.D. Germană, sub conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania, pe calea făuririi societății socialiste dez
voltate, a bunăstării și fericirii ți se bucură sincer de

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

al Republicii Democrate Germane
BERLIN

succesele remarcabile obținute în dezvoltarea economiei 
naționale, a științei și culturii, în creșterea continuă a 
prestigiului primului stat german al muncitorilor și ță
ranilor pe plan internațional.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că legă
turile multilaterale de prietenie și colaborare frățească 
dintre partidele, statele și popoarele noastre se vor dez
volta și adinei continuu, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, spre binele 
celor două popoare, în interesul unității țărilor socia
liste, al cauzei păcii și socialismului în lume.

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă urăm dumneavoas
tră. stimați tovarăși, tuturor oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană, noi și tot mai mari suc
cese în activitatea de edificare a societății socialiste 
dezvoltate în patria dumneavoastră.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Se împlinesc 26 de ani de !a în
temeierea Republicii Democrata 
Germane, primul stat german în 
care poporul muncitor a devenit 
stăpinul propriului destin. încunu
nare a luptei dirze duse de forțele 
cele mai înaintate ale societății, in 
frunte cu comuniștii, actul de la 7 
octombrie 1949 a deschis perspectiva 
unor profunde transformări înnoi
toare în toate domeniile — politic, 
economic, social. Crearea R.D. Ger
mane a însemnat. în același timp, 
apariția in centrul Europei a unui 
nou "și important factor de progres 
ți pace.

Sub conducerea Partidului Socia
list Unit, oamenii muncii din R. D. 
Germană au înlăturat.. într-o pe
rioadă istorică scurtă, urmările 
marilor distrugeri ale războiului 
declanșat de hitlerism. au asigurat 
consolidarea puterii populare, au 
înfăptuit o vastă operă revoluțio
nară. reînnoind din temelii condi
țiile întregii lor existente sociale. O 
dezvoltare impetuoasă a cunoscut 
industria socialistă, harta economi
că a tării îmbogățindu-se cu noi și 
importante obiective si centre in
dustriale. Dinamica potențialului e- 
conomic este sugestiv exprimată de 
faptul că. în numai șase săptămîni, 
industria țării realizează o produc
ție echiyalentă cu cea a întregului 
an 1949. Creșteri substanțiale a în
registrat producția agriculturii. 

suisToate ; aceste succese plasează 
R. D. Germană printre statele a- 
vansate ale lumii din punct de ve
dere al dezvoltării economice, al 
venitului național pe locuitor si 
nivelului de trai al populației. în

..Dacă cu ani In urmi 
oamenii de știință îsi o- 
rientau cercetările în func
ție de cerințele partene
rilor din industrie. în pre
zent se manifestă tot mai 
pregnant legăturile în dublu 
sens ale colaborării lor. 
Din ce în ce mai des, în- 
treDrinderi. combinate și 
instituții vor să știe ce fel 
de cercetări consideră A- 
cademia că ar avea per
spective practice și la ce 
concluzii trebuie să se aș
tepte" — aprecia, Intr-o 
convorbire recentă, Her
mann Klare, președinte
le Academiei de știin
țe a R.D.G., referindu-se 
la fundamentele moder
ne ale activității de cer
cetare în tara prietenă și 
la tendințele de dezvolta
re a acestei activități. Cu 
alte cuvinte, cerințele e- 
conomiei naționale. ale 
progresului economic și 
social impun ca știința si 
producția să-și iasă re
ciproc în întâmpinare, înte- 
grîndu-se reciproc.

în prezent. în R. D. Ger
mană lucrează în dome
niile cercetării științifice și 
proiectării peste 155 000 de 
persoane. Locul de muncă 
al marii majorități a aces
tora — aproximativ 90 la 
sută — este tn combinate 
si Întreprinderi industriale. 
In construcții, transporturi 
și agricultură. în institute
le academiilor, precum șt 
la centrele de cercetare ale 
universităților lucrează nu
mai o zecime din totalul ce
lor ocupați în domeniile 
cercetării și proiectării. în 
R.D.G., cercetarea funda
mentală nu constituie doar 
un privilegiu al academi
ilor, după cum cercetarea 
aplicativă nu este o sarci
nă exclusivă a industriei. 
Tocmai de aceea au fost 
initiate forme corespunză
toare de colaborare intre 
toate centrele tehnico-stiin- 
tifice de cercetare si pro
iectare sî unitățile produc
tive. acestea urmărind tn formări

*
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România. 
Nicolae Giosan. a transmis președin
telui Camerei Populare a R. D. Ger
mane. Gerald Getting, o telegramă 
de felicitare cu prilejul celei de-a 
XXVI-a aniversări a Întemeierii Re
publicii Democrate Germane.

Cu același prilej, a trimis o tele
gramă de felicitare ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost răcoroa

să. Cerul a fost variabil, cu tnnorări 
mal accentuate în nordul și estul tării. 
Au căzut ploi locale și sub formă de 
averse în Moldova și cu caracter izo
lat în Maramureș, estul Transilvaniei 

prezent, clasa muncitoare, țărăni
mea. intelectualitatea muncesc cu 
însuflețire in vederea întâmpinării 
prin noi și noi succese a apropia
tului Congres, al IX-lea. al 
P.S.U.G.

Marile realizări doblndite în toate 
domeniile construcției economice și 
sociale, politica externă de pace 
promovată de R.D.G. au dus la creș
terea continuă a prestigiului inter
național al acestei țări, ceea ce își 
găsește expresie in recunoașterea sa 
de către peste HO state, ca și tn 
primirea sa în Organizația Națiu
nilor Unite.

Poporul român urmărește cu sen
timente de sinceră bucurie activita
tea constructivă rodnică a oameni
lor muncii din R. D. Germană, vă- 
zînd în aceasta, ca si tn propriile 
sale succese, o contribuție la creș
terea forței si atracției socialismu
lui în lume.

Pentru comuniștii români, pentru 
poporul nostru, aniversarea de azi 
este un nou si fericit prilej de a 
evoca relațiile frătesti de colaborare 
multilaterală care se dezvoltă atît 
de fructuos între România si R. D. 
Germană. în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare si asistentă 
mutuală încheiat cu trei ani in 
urmă la București.

O înrlttrire hotărîtoare asupra a- 
costor raporturi o exercită legătu
rile de colaborare șl solidaritate in- 

i terinationalistă dintre P.C.R. ți 
P.S.U.G., contactele. întâlnirile și 
schimburile de vederi între condu
cerile de partid și de stat ale țări
lor noastre. Convorbirile fructuoase

principiu ea ideile si cu
noștințele pe care le pune 
Ia dispoziție cercetarea 
fundamentală, prin inter
mediul cercetării aplicate, 
să fie concretizate cît mai 
grabnic în noi construcții, 
instalații, tehnologii, pro
duse.

Firește, cercetarea mo
dernă reclamă fonduri im
portante. în acest scop, sta
tul a prevăzut, pentru dez
voltarea cercetării științifi
ce în perioada 1971—1975, 
f.onduri cu 86 la sută mai

loc sî tn universități si 
școli superioare, unde cele 
700 de institute de care 
dispuneau acestea si-au 
concentrat potențialul, al
cătuind 180 de institute 
centrale de cercetare si în- 
vătămint. Ca urmare a a- 
cestor schimbări, institute
le centrale sînt în măsură 
să acționeze cu promptitu
dine in concordantă cu 
cerințele progresului tehni- 
co-științific.

Numeroase sînt exemple
le privind strînsa coopera

ȘTIINȚA, 
ÎN UZINE

CORESPONDENȚA DIN BERLIN

mari decît tn cincinalul 
precedent. Avîndu-se în 
vedere importantele obiec
tive fixate activității teh- 
nico-știintifice, se urmă
rește ca fiecare marcă din 
fondurile destinate cercetă
rilor să fie folosită cu ma
ximum de eficientă.

Introducerea în practica 
industrială a celor mai im
portante rezultate științifi
ce — preocupare căreia 
conducerea de partid si de 
stat ii acordă deosebită a- 
tentie — a devenit o parte 
componentă a planului 
dezvoltării economiei na
ționale. Totodată, in acti
vitatea științifică au fost 
Introduse forme moderne de 
organizare. De pildă, in ca
drul Academiei de științe au 
fost reunite institutele cu 
obiective de cercetare în
rudite. formîndu-se institu
te centrale puternice. Trans- 

similare au avut

re ce se desfășoară între 
institutele Academiei de 
științe si unități industria
le ale tării. întreprinderi 
din industria electrotehnică 
și electronică din Berlin si 
din alte orașe, de pildă, 
cooperează cu cercetătorii 
institutelor de electrofizi- 
că. fizică nucleară si de 
cercetare în domeniile izo
topilor și iradiatiilor. In
stitutul de cercetări tn do
meniul iradiatiilor din 
Leipzig, In cooperare cu 
Combinatul chimic Bitter
feld. a pus la punct un nou 
procedeu de sporire a efi
cientei substanțelor de 
protejare a culturilor agri
cole. Cercetătorii Institutu
lui pentru fizica corpurilor 
solide și materialelor din 
Jena împreună cu specia
liștii întreprinderilor 
Industria electronică 
lectrotehnîcă au

★

România, George Macovescu. către 
ministrul afacerilor externe al R. D. 
Germane. Oskar Fischer ; Consiliul 
Național al Frontului Unității Socia
liste a transmis Consiliului Național 
al Frontului Național al Germaniei 
Democrate o telegramă de felicitare 
cu ocazia celei de-a XXVI-a aniver
sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane.

Consiliul Central al Uniunii Gene-

șl nordul Dobrogel. în zona de munte, 
local, s-au semnalat ceață și chiciură. 
Vtntul a suflat slab plnă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 10 grade la Joseni șl Miercurea 
Cluc șl 20 grade la Bălleștl, Drăgășanl, 
Stolnici. Videle, Budeștl șl Buzău, tn 
București : Vremea a fost răcoroasă, cu 
cer variabil. Vîntul a suflat slab.

Timpul probabil pentru silele de », 
» șl 10 octombrie. In tară « Vreme ră
coroasă la început, apoi tn curs de în
călziră ușoară. Cerul va fl variabil. 

dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker au des
chis. în acești ani. noi perspective 
pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie ți colaborare pe multiple 
planuri dintre țările noastre.

An de an s-au intensificat rela
țiile economice, schimbul de mărfuri 
a cunoscut o creștere rapidă. R.D.G. 
fiind unul din principalii parteneri 
ai tării noastre în domeniul comer
țului exterior : totodată, se extind 
formele noi. moderne de cooperare. 
Pornindu-se de la rezultatele obți
nute în acest an, au fost în
cheiate noi documente privind dez
voltarea cooperării și specializării 
în ramuri de vîrf ale industriei, co
laborarea tehnico-știintifică pe ter
men, lung. precum și în alte dome
nii. cum sînt învățămîntul ți cul
tura.

în spiritul orientării de principiu 
a tării noastre, de a situa consec
vent pe prim plan dezvoltarea mul
tilaterală a colaborării si solidarită
ții cu toate țările socialiste. Româ
nia va acționa neabătut pentru in
tensificarea ne mai departe a rela
țiilor de conlucrare frățească cu 
R. D. Germană. în interesul reci
proc. al cauzei întăririi unității ță
rilor socialiste, consolidării păcii.

Felicitând din inimă poporul din 
R, D. Germană ct^.prijejul sărbăto
rii șale naționale, poporul român 
ti adresează urarea de a obține noi 
Si importante succese în construirea 
societății socialiste. în lupta pentru 
o pace trainică si securitate In Eu
ropa. pentru dezvoltarea colaborări! 
Internaționale.

punct un material pentru 
memorizatoarele compu
terelor. prin folosirea că
ruia pot fi înregistrate cu 
aproximativ de 100 de ori 
mai multe informații decît 
cu procedeele de oină a- 
cum. Duoă sute de expe
rimentări întreprinse în 
cooperare cu mai multe în
treprinderi de construcții, 
un colectiv de cercetători 
de la Școala superioară de 
ingineri din Wismar a 
prezentat o metodă de us
care a construcțiilor afec
tate de umezeală, care a 
trezit un mare interes, in
clusiv în cercurile de spe
cialitate de peste hotare. 
Cheltuielile sînt pe jumă
tate mai mici decît in cazul 
aplicării metodelor cunos
cute.

Anul trecut. Consiliul de 
Miniștri al R. D. Germane 
a aprobat planul de dez
voltare pe termen lung a 
cercetării fundamentale In 
domeniile științelor naturii 
și matematicii, precum și 
al cercetării fundamentale 
în principalele domenii teh
nice. în cadrul acestui plan 
au fost alcătuite opt pro
grame de cercetare pri
vind. între altele, mecani
ca. cibernetica si prelucra
rea informațiilor, fizica, 
chimia, biostiintele. bazele 
științelor inginerești etc. 
Sintetizînd experiența acu
mulată în domeniul colabo
rării dintre cercetare și 
producție, olanul preconi
zează forme de cooperare 
superioare, avi nd ca scop 
o armonizare deplină între 
orientarea activității de 
cercetare si dezvoltarea e- 
conomiei naționale, inten
sificarea si accelerarea a- 
plicării tn producție a re
zultatelor muncii de cerce
tare — obiective menite să 
asigure noi și mari pro
grese In toate sectoarele e- 
conomiei socialiste a R. D. 
Germane.

C. VARVARA

din 
si e- 

pus la
*

rale a Sindicatelor din România, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist. Consiliul National al 
Femeilor. Comitetul foștilor luptă
tori antifasciști, alte organizații ob
ștești si instituții centrale din tara 
noastră au transmis, de asemenea, 
telegrame de felicitare organizațiilor 
si instituțiilor similare din R. D. 
Germană.

(Agerpres)

înnorărl ma! accentuate se vor sem
nala tn nordul tării, precum șl tn zona 
de deal și de munte, unde vor cădea 
plot locale și cu caracter de aversă. In 
rest — ploi izolate. Vtntul va sufla mo
derat. Minimele vor fl Cuprinse între 
< șl 14 grade. Izolat mal cobortte la 
început. Iar maximele Intre 13 șl 23 
grade. local mai ridicate la sftrșitut In
tervalului. tn București s Vreme ră
coroasă la început, apoi tn încălzire. 
Cerul va fl variabil, favorabil aversei 
de ploaie.
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SESIUNEA ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U.

Imperativul edificării unei noi ordini economice 
internaționale — temă predominantă în Comitetul 

pentru problemele economice
NAȚIUNILE UNITE 6 — Cores

pondentul nostru transmite : Evalua
rea rezultatelor strategiei interna
ționale a dezvoltării constituie punc
tul de referință esențial al dezbate
rilor de politică generală din Comi
tetul pentru problemele economice al 
adunării. în analiza activității aces
teia sînt evidențiate îndeosebi ine
chitățile șl inegalitățile din raportu
rile comerciale internaționale și pro
bleme legate de transferul de tehno
logie și resurse financiare pentru 
progresul economic și social al state
lor în curs de dezvoltare.

Se apreciază că rezultatele dezvol
tării economice a acestor state in pri
ma jumătate a celui de-al doilea de
ceniu al strategiei dezvoltării sînt 
total nesatisfăcătoare, iar eforturile 
lor nu au fost sprijinite corespunză
tor prin măsuri concrete și necesare 
din partea statelor industrializate, 
care nu și-au îndeplinit obligațiile a- 
sumate în cadrul respectivului dece
niu.

Deși se apreciază că obiectivele 
strategiei sînt viabile și nu trebuie 
modificate, se consideră, totuși, că 
evoluțiile intervenite în ultimii ani 
în starea economică a lumii justifică 
adoptarea de obiective și măsuri su
plimentare capabile să adapteze stra
tegia mondială a dezvoltării la ce
rințele noii ordini economice inter
naționale.

Reprezentanții unor state socialis
te și nealiniate au insistat asupra a- 
doptării de măsuri suplimentare pen
tru transpunerea în viată a prevede

rilor strategiei, între care măsuri 
pentru compensarea pagubelor ma
teriale cauzate de colonialism și neo
colonialism, măsuri pentru controlul 
activităților corporațiilor transnațio
nale, în scopul prevenirii amestecului 
acestora în afacerile interne ale sta
telor și al garantării drepturilor su
verane ale statelor în curs de dez
voltare asupra resurselor lor natu
rale, măsuri pentru neutralizarea 
consecințelor negative ale inflației și 
recesiunii exportate de statele in
dustrializate occidentale în țările 
mai puțin dezvoltate, măsuri pentru 
aplicarea de reforme sociale și eco
nomice, măsuri pentru introducerea 
planificării în economiile naționale 
și subordonarea sectoarelor particu
lare ale acestora intereselor națio
nale.

Dezbaterile evidențiază imperati
vul democratizării procesului de a- 
doptare a deciziilor in instituțiile fi
nanciare și economice internaționale, 
permitînd, astfel, o participare mai 
mare a statelor în curs de dezvoltare 
la dezbaterea și hotărîrea probleme
lor care 'privesc interesele generale.

între factorii comuni ai discursuri
lor rostite pînă acum în comitet se 
identifică dorința și hotărîrea ma
jorității reprezentanților statelor 
membre ale organizației de a conti
nua și aprofunda, în cadrul O.N.U., 
procesul dezbateri-negocieri început 
la sesiunea extraordinară precedentă 
a Adunării Generale, pentru edifica
rea unei noi ordini economice inter
naționale.

TEHERAN

întrevedere
TEHERAN 6 (Agerpres). — în 

drum spre R.P.D. Coreeană, tovară
șul Emil Bobu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a făcut o escală la Tehe
ran. s La aeroportul international 
Mehrabad. tovarășul Emil Bobu a 
avut o întîlnire cu primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda, care,

BELGIA

Vizita delegației
BRUXELLES 6 (Agerpres). — Luni 

au avut loc la Bruxelles convorbiri 
între delegația Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. Miu Do- 
brescu. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R.. Constan
tin Drăgoescu, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R., și delegația Parti
dului Socialist Belgian, condusă de 
tovarășii Andre Cools și Willy Claes, 
președinții P.S.B. Au fost prezenti 
Andre Leonard și Gerrit Kreveld, 
secretari naționali, și alti membri ai 
Biroului National al Partidului Socia
list Belgian.

Tovarășul Leonte Răutu a transmis 
tovarășilor Andre Cools și Willy Claes 
un cald mesaj de salut prietenesc din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Proiecte de rezoluții in problema lichidării 
discriminării rasiale

NAȚIUNILE UNITE 8. — Cores
pondentul nostru transmite : în Co
mitetul pentru problemele sociale, u- 
manitare și culturale al Adunării 
Generale s-au încheiat dezbaterile 
asupra primului punct el agendei 
sale — „Lichidarea tuturor formelor 
de discriminare rasială" — Ia care 
au luat cuvîntul 73 de reprezentanți 
ai statelor membre ale organizației.

In timpul dezbaterilor au fost a-

vansate mai multe proiecte de re
zoluții vizînd aplicarea prevederilor 
Deceniului de acțiune pentru com
baterea rasismului și discriminării 
rasiale, lansat în anul 1973, convo
carea unei conferințe mondiale asu
pra combaterii rasismului și discri
minării rasiale, precum și o serie de 
măsuri de embargo asupra livrărilor 
de armament, echipament si muniții 
către regimul de la Pretoria.

În sprijinul înfăptuirii țelurilor 
înscrise în Carta O. N. U.

A 25-a adunare plenara a F.M.A.N.U
MOSCOVA 8. — Corespondentul

Agerpres transmite : La 8 octombrie, 
la Moscova s-a încheiat cea de-a 25-a 
adunare plenară a Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru Națiunile 
Unite (F.M.A.N.U.), care reunește 
asociații naționale din peste 70 de 
țări, între care și România.

Participanții la adunarea plenară 
au examinat, între altele, contribuția 
asociațiilor naționale și a federației 
la promovarea principiilor fundamen
tale ale O.N.U. pentru asigurarea 
păcii și securității în lume, necesi
tatea întreprinderii de acțiuni con
crete în direcția instaurării unei or
dini economice si politice Internatio

LISABONA

Manifestări consacrate 
aniversării Republicii 

Portugheze
LISABONA 8 (Agerpres). — Cu 

prilejul împlinirii a 65 de ani de la 
proclamarea Republicii Portugheze, 
în întreaga tară au avut loc, la 5 oc
tombrie, diverse manifestări, infor
mează agenția portugheză de presă 
„A.N.O,P.“. Cea mai importantă din
tre aceste acțiuni a fost organizată la 
Lisabona, în prezența președintelui 
țării, generalul Francisco da Costa 
Gomes.

în discursul rostit cu acest prilej, 
președintele a atras atenția asupra 
pericolului pe care îl reprezintă ac
țiunile care duc la divizarea forțelor 
necesare mersului înainte al Portu
galiei spre socialism. Președintele 
Francisco da Costa Gomes a lansat, 
în încheiere, un apel general la re- 
instaurarea autorității, disciplinei, 
spiritului de economie și ordinii in
dispensabile continuării procesului 
revoluționar.

nale. a creșterii rolului asociațiilor 
naționale și al opiniei publice în în
făptuirea telurilor înscrise în Carta 
O.N.U.

Delegațiile României și Belgiei 
au propus o rezoluție, aprobată de 
adunarea plenară, prin care se ex
primă dezaprobarea față de actele 
inumane ale autorităților spaniole, 
se cer încetarea persecuțiilor, resta
bilirea imediată a drepturilor și li
bertăților fundamentale ale poporu
lui spaniol. Rezoluția declară solida
ritatea totală cu forțele democratice, 
patriotice șl antifasciste în lupta 
neîncetată pentru înfăptuirea idealu
rilor și aspirațiilor legitime ale po
porului spaniol.

La actuala reuniune au fost pri
mite în federația mondială două noi 
asociații naționale pentru Națiunile 
Unite : din Filipine și Columbia.

Adunarea a ales în funcția de pre
ședinte al F.M.A.N.U. pe Rend 
Maheu, fost, director general al 
UNESCO. Șeful delegației române, 
prof. Alexandru Bălăci, a fost ales 
în Comitetul Executiv al federației.

prietenească
referindu-se la recenta sa vizită în 
România, l-a rugat să transmită pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, un 
călduros salut și cele mai bune urări 
de sănătate și noi succese in nobila 
sa activitate. Aceleași bune urări au 
fost adresate primului ministru al 
guvernului, tovarășul Manea Mă- 
nescu.

C.C. al P.C.R.
Mulțumind pentru mesajul trans

mis. președinții P.S.B. au adresat, 
la rîndul lor. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și succes.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, s-a făcut un schimb de 
vederi privind preocupările actuale 
ale celor două partide și au fost abor
date unele aspecte ale vieții interna
ționale.

A fost exprimată dorința ambelor 
părți de a extinde în continuare și 
adinei bunele raporturi de prietenie 
existente între cele două state în in
teresul celor două popoare, al cauzei 
păcii și conlucrării internaționale. A 
fost relevată, de asemenea, importan
ta lărgirii relațiilor dintre cele două 
partide în contextul intensificării pe 
multiple planuri a colaborării dintre 
România și Belgia.

La convorbiri a fost prezent, de 
asemenea, Dimitrie Stănescu, însăr
cinat cu afaceri a.i. al României Ia 
Bruxelles.

Alegerile parlamentare din Austria
Partidul socialist și-a consolidat pozițiile

VIENA 6 (Agerpres). — în alege
rile parlamentare desfășurate dumi
nică în Austria. Partidul Socialist 
al cancelarului Bruno Kreisky a în
trunit 50,61 la sută din sufragiile ex
primate. obtinînd majoritatea abso
lută și în noua componentă a Consi
liului Național (parlament) — 94 din 
cele 183 de mandate. Principalului 
partid de opoziție — Partidul Popu
list — îi vor reveni 78 de mandate.

celelalte 11 mandate fiind repartizate 
Partidului Liberal.

Observatorii apreciază că nu este 
exclus ca, în urma numărării a încă 
270 000 de voturi exprimate prin cores
pondentă. un mandat să treacă de la 
socialiști la populiști, dar aceasta nu 
ar aduce nici o modificare majoră a 
raportului de forțe, Partidul Socia
list dispunînd de o majoritate care 
îi permite să guverneze singur.

AGENȚIILE
DE PRESĂ TRANSMIT:

Protocol comercial româ-
no-guineez. La Conakry, capita
la Republicii Guineea, a fost semnat 
protocolul comercial pe anii 1975— 
1976 încheiat între guvernele român 
și guineez. Din partea română, do
cumentul a fost semnat de Valeriu 
Georgescu, ambasadorul României la 
Conakry, iar din partea guineeză de 
Abdoulaye Toure. ministrul comer
țului exterior.

In Partidlll Comunist Fran- 
ț^Z au intrat, de la începutul a- 
cestui an. aproximativ 75 000 de noi 
membri.

Delegația guvernamen
tală iugoslava,condusă de Ge- 
mal Biedici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
și-a încheiat, luni, vizita în R.D. Viet

nam, anunță agenția V.N.A. La Hanoi 
delegația a avut convorbiri cu dele
gația guvernamentală vietnameză, 
condusă de primul ministru. Fam 
Van Dong, privind extinderea rela
țiilor bilaterale și asupra unor pro
bleme internaționale actuale.

Secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, urmează 
să efectueze o vizită în R. P. Chine
ză în zilele de 19—23 octombrie, in
formează agenția China Nouă.

La exploatarea petrolieră 
Ras Sudor 8 sosit srui)ul dG 
tehnicieni americani cărora guvernul 
egiptean le-a cerut să studieze in
stalațiile petroliere ale bazinului Abu 
Rhodeis. din Sinai, în vederea pre
luării lor de către autoritățile egip
tene, a anunțat un purtător de cu- 
vînt al O.N.U..

DIN ȘTIRILE DE DUMINICĂ
• Procesul de preluare de către 

Egipt a terenurilor petrolifere din 
nordul Sinaiului a Început in cursul 
nopții de duminică spre luni. în 
conformitate cu prevederile acor
dului interimar de dezangajare mi
litară în această zonă dintre Egipt 
și Israel.

• Cel de-al 26-lea Congres al 
Partidului Social-Democrat din Sue
dia a adoptat noul program al par
tidului. în funcția de președinte al 
P.S.D. a fost reales Olof Palme.

• Necesitatea Instaurări! unei no! 
ordini economice internaționale a

fost relevată de președintele Sene
galului, Leopold Sedar Senghor, 
care face în prezent o vizită în Al
geria.

• Cu prilejul celei de-a șaptea 
aniversări a revoluției peruane, 
președintele Francisco Morales Ber
mudez a rosiit un discurs reliefînd 
prefacerile structurale petrecute în 
Peru și măsurile necesare in ve
derea aprofundării lor.

• Operațiunile de evacuare a ba
zei militare franceze din Sahr, in 
sudul Ciadului, și preluarea aces
teia de către autoritățile autohtone 
au luat sfîrșit sîmbătă seara.

La Pekin8 ^OEt dat publicității 
comunicatul comun semnat la 4 oc
tombrie. la New York, de către mi
niștrii de externe ai R. P. Chineze 
și Republicii Bangladesh, prin care 
se anunță stabilirea de relații diplo
matice. la rang de ambasadă. între 
cele două țări.

Un nou val de violență 
a fost înregistrat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute în diferite orașe ale Ar
gentinei, și îndeosebi în capitala țării. 
Grupuri înarmate au atacat sediul 
Serviciului de informații al armatei 
(S.I.E.) din Buenos Aires și cazarma 
regimentului 29 infanterie din loca
litatea Fermosa. Un alt grup înarmat 
a deturnat un avion „Boeing 737“ al 
companiei „Aerolineas Argentinas". 
S-au înregistrat numeroși morți și 
răniți.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

paris Un proiect bugetar 
sub semnul incertitudinii

Săptămina trecută 
guvernul francez a 
adoptat proiectul de 
buget pe anul 1976, 
care va fi supus dez
baterii Adunării Na
ționale în sesiunea de 
toamnă. Cifrat la 294 
miliarde de franci, vii
torul buget își pro
pune să urmărească 
trei obiective princi
pale: un ritm moderat 
de dezvoltare econo
mică — 4,7 la sută ; 
echilibrarea cheltuie
lilor și a veniturilor 
statului : orientarea
către o oarecare redu
cere a discrepantelor 
sociale prin anumite 
măsuri fiscale.

Prezentînd proiec
tul de buget, minis
trul economiei și fi
nanțelor, Jean-Pierre 
Fourcade, arăta : „Ma
rea problemă a a- 
nului 1976 va fl. pro
babil, lupta împotri
va inflației, iar buge
tul încearcă să per
mită menținerea ac
tivității economice șl 
să lupte, totodată, îm
potriva creșterii pre
turilor. Orice preve
dere tinzînd la o creș
tere mai ridicată ar 
fi fost primejdioasă". 
După cum consta
ta ziarul LE FIGARO : 
„După un an de re
cesiune, economia

franceză intră în con
valescentă. Dar dato
rită reculului înregis
trat în acest an. gu
vernul nu păcătuiește 
printr-un exces de 
ambiție. E un semn al 
vremii : condițiile dez
voltării economiei 
mondiale s-au schim
bat în mod radical în 
ultimii doi ani".

In acest context, co
mentatorii constată că, 
prevăzînd în 1976 o 
creștere a prețurilor 
de 7,5 la sută, minis
trul economiei și fi
nanțelor dă dovadă de 
un anume optimism și 
că, ținînd seama de 
acest procent, proiec
tul reprezintă, în rea
litate, o diminuare de 
circa 8 la sută fată de 
bugetul anului 1975.

Pe de altă parte, în 
comisia de finanțe a 
parlamentului o serie 
de deputați au criti
cat „modestia efortu
lui în favoarea creă
rii de noi locuri de 
muncă". în schimb, 
numeroși observatori 
au relevat semnificații
le adoptării unor im
pozite și taxe fiscale a- 
supra veniturilor și 
beneficiilor prea mari, 
ca și a unor măsuri 
care urmăresc, prin 
mijloace fiscale, să re

ducă consumul de tu
tun și alcool, pre
cum și invazia fil
melor pornografice 
Astfel, o taxă de 17,5 
la sută va afecta tu
tunul, iar alta — de 14 
la sută, alcoolul. De 
asemenea, filmele in
terzise minorilor vor 
suporta o taxă de 33,3 
la sută.

în general Insă, pre
vederile proiectului 
de buget incită pe co
mentatorii politici și 
economici de aci la 
un anumit scepti
cism. Pentru LE 
MONDE, de pildă, „bu
getul pe 1976 riscă să 
limiteze efectele pla
nului de redresare din 
4 septembrie", in vre
me ce FRANCE SOIR 
relevă că proiectul 
„prezintă această par
ticularitate cu adevă
rat ciudată: el Ignoră 
total criza economică. 
Mai mult ca orieînd. 
proiectul de buget 
poartă amprenta in
certitudinii".

Toate aceste ele
mente îi determină pe 
observatori să preva
dă o dezbatere aprin
să a proiectului în 
cursul apropiatei sesi 
uni parlamentare.

P. D1ACONESCU

WASHINGTON
De 20, 30 și uneori 

chiar de 40 de ori pe 
zi, liniștea cartierului 
new-yorkez Bronx este 
sfișiată de sunetele a- 
surzitoare șl prelungi 
ale sirenelor mașini
lor pompierilor. In 
1974, peste 12 300 de 
incendii au mistuit 
străzi întregi, trans- 
formind in refugiați 
mii de familii sărace 
și provocind pagube in 
valoare de milioane 
de dolari in sudul a- 
cestui cartier. In pri
mele cinci luni ale a- 
cestui an, aici au iz
bucnit 5 200 de incen
dii. Investigațiile in 
curs relevă că 30—40 
la sută din acestea au 
fost provocate deli
berat !

„Alarmate, oficiali
tățile consideră că es
caladarea numărului 
incendiilor provocate 
in mod deliberat este 
facilitată, cel puțin in 
parte, de recesiunea 
economică" — scrie 
„U.S. News and World 
Report". Sau, după 
cum arată James L. 
Smith, șeful biroului 
pentru anchetarea in
cendiilor din orașul 
Lexington, statul Ken- 
tuky, „pe măsură ce 
economia se afundă in 
recesiune, numărul in
cendiilor provocate 
deliberat crește"

Potrivit Asociației 
naționale pentru pro
tecția împotriva in

Business cu flăcări...
cendiilor, in fiecare zi 
in Statele Unite sini 
auto-incendiate, in me
die, 139 uzine sau fa
brici, 215 magazine, 
restaurante sau clă
diri pentru birouri, 215 
blocuri de locuințe, 33 
de școli și 1 500 case, 
răpunind viata a 34 oa
meni și provocind în
semnate pagube mate
riale.

Numărul unor astfel 
de incendii a crescut 
intre 1964—1973 cu 300 
la sută, iar in acest an 
a mai înregistrat un 
spor de circa 24 la su
tă față de perioada 
corespunzătoare a a- 
nului 1973.

In încercarea de a 
stăvili această tendin
ță, guvernul a creat 
„Administrația națio
nală de control și pre
venire a incendiilor" 
(NFPCA), care, in co
laborare cu F.B.I., or
ganele de poliție și o- 
ficiile de investigații 
ale serviciilor de pom
pieri, a pornit o veri
tabilă ofensivă con
tra incendiatorilor. In 
multe incendii autori
tățile federale au des
coperit mina mafiei. 
Unii incendiatori — 
spunea Bruce Potts, a- 
gent de investigata din 
Atlanta — ciștigă peste 
300 000 dolari pe an 
numai din 4—5 in
cendii Au fost desco
perite cazuri in care 
mafiotii au cumpărat

cartiere întregi de lo
cuințe, după care și 
le-au vindut fictiv în
tre ei cu prețuri exor
bitante, pentru a pu
tea justifica asigurarea 
lor pe sume mari; 
imediat după aceea 
le-au dat foc pe rind, 
colectind de la agen
țiile de asigurare su
me de două și chiar 
trei ori mai mari de- 
cit valoarea reală 
a locuințelor.

La New York a fost 
descoperită o „agenție" 
de incendiatori, care 
își oferea serviciile 
contra unui procent 
din suma primită de 
proprietari de la asi
gurări. La Detroit au
toritățile au dat de ur
mele unei complicate 
rețele de incendiatori, 
afaceriști, constructori, 
proprietari de imobile, 
care timp de ani de 
zile au cooperat in 
construirea (in pripă) 
asigurarea și, apoi, in
cendierea de blocuri 
de locuințe.

Pină nu de mult, po
trivit cifrelor oficiale, 
doar 1 la sută din in
cendiatori erau prinși 
și condamnați, iar res
tul de 99 la sută con
tinua să se bucure de 
libertate. „Scopul nos
tru, au declarat oficia
litățile NFPCA. este 
să reducem in cițivo 
ani raportul la 50—50“

C.AJLEXANDROAIE

Convorbiri Leonid Brejnev - Erich Honecker
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Luni, 

la Kremlin, au avut loc convorbiri 
între Leonid Brejnev, Nikolai Pod- 
gornîi și Aleksei Kosîghin, și delega
ția de partid și de stat a R. D. Ger
mane, condusă de Erich Honecker,

și din care fac parte Willi Stoph și 
Horst Sindermann.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., au fost discutate probleme 
ale relațiilor bilaterale și ale situației 
internaționale actuale.

încheierea convorbirilor ungaro-vietnameze
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — Luni 

s-au încheiat la Budapesta convor
birile ungaro-vietnameze. Delegația 
ungară la convorbiri a fost condusă 
de Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., iar delegația viet

nameză de Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam. Au fost discutate 
probleme ale relațiilor bilaterale și 
probleme internaționale de interes 
comun.

Procesul de unificare a forțelor 
democratice spaniole

Un interviu al secretarului
PARIS 6 (Agerpres). — într-un in

terviu acordat săptămînalului fran
cez „Le Nouvel Observateur". San
tiago Carrillo, secretarul general al 
Partidului Comunist din Spania, s-a 
referit la situația din această țară 
în urma executării celor cinci mili- 
tanți antifasciști, la valul de protes
te internaționale, subliniind că nici
odată mișcarea de reprobare și de 
condamnare a regimului franchist și 
a metodelor sale nu a luat o aseme
nea amploare și nu a fost atît de u- 
nanimă.

„Cred încă — a spus Santiago Car
rillo — că, în ciuda ultimelor asa
sinate ordonate de Franco, se va pu
tea evita un război civil și va putea 
fi instaurată democrația fără izbuc
nirea unor violente generalizate. 
Dar, dacă regimul aplică noi sentin
țe capitale, el riscă să declanșeze o 
răscoală populară, condamnînd. ast
fel, Spania la o baie de sînge" — a 
arătat secretarul general al P.C.S. 
„Am apreciat întotdeauna că nu 
poate exista o tranziție fără ruptură. 
Este imposibil — a subliniat el — 
să se treacă de la un regim fascist 
la un regim democratic, prin simplă 
evoluție. Nu va fi suficient ca Fran
co să fie înlocuit de Juan Carlos 
(succesorul desemnat — nr.). pentru 
a deschide astfel calea democrației". 
El a apreciat că „Procesul de demo
cratizare a Spaniei se va realiza fără 
Juan Carlos, dacă nu chiar împotri
va lui", evocînd. în acest context, 
amploarea mișcărilor antifranchiste 
organizate în ciuda așa-numitei „legi

Conferința P.C. 
din Danemarca

COPENHAGA 6 (Agerpres). — La 
Aarhus au luat sfîrșit lucrările Con
ferinței Partidului Comunist din Da
nemarca. Participanții la conferință 
au discutat proiectul noului program 
al partidului ce va fi supus apro
bării Congresului al XXV-lea al 
P.C.D., din 1976. Au fost adoptate, 
de asemenea, rezoluții cu privire la 
situația internă și internațională.

Luînd cuvîntul, președintele P.C.D., 
Knud Jespersen, a relevat creșterea 
numărului rîndurilor P.C.D., arătînd 
că aceasta rămîne o sarcină primor
dială a partidului.

Plenara C. C. 
al P. C. Finlandez

HELSINKI 6 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc plenara C.C. al 
P.C. Finlandez, care a dezbătut re
zultatele recentelor alegeri parla
mentare și situația politică internă, 
în cadrul plenarei au prezentat ra
poarte președintele P.C. Finlandez. 
Aarne Saarinen, precum și Taiste 
Sinisalo si Olavi Hanninen. vicepre
ședinți ai partidului. A fost adoptată 
o rezoluție privind situația politică 
internă. în care se subliniază necesi
tatea cooperării forțelor de stingă si 
de centru în vederea obținerii satis
facerii revendicărilor oamenilor 
muncii.

general al P.C. din Spania
antiteroriste" recent adoptate : gre
va generală din Țara Bascilor, ma
nifestațiile de la Madrid. Alican
te. Barcelona și Valladolid.

Secretarul general al P.C. din 
Spania s-a referit apoi la procesul 
de unificare a forțelor care se opun 
franchismului, amintind acordul de 
principiu intervenit între Junta de
mocratică și Platforma de conver
gentă democratică. „Dacă unitatea 
opoziției se va realiza, aceasta va 
beneficia de un sprijin amplu din 
partea actualului aparat de stat și în 
armată" — a spus Carrillo, arătînd 
că în armata spaniolă, numeroși ge
nerali sînt convinși că Franco duce 
țara la pierzanie ; de asemenea, — a 
spus el — a sporit neîncrederea șl 
chiar ostilitatea bisericii spaniole 
față de Franco, inclusiv a reprezen
tanților cercurilor capitaliste spanio
le afectate de reprobarea unanimă a 
Europei.

Sărbătorirea unor

ziare frățești
„GRANMA"

HAVANA 5 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu ocazia aniver
sării unui deceniu de la apariția zia
rului „Granma" — organ al Comite
tului Central al P.C. din Cuba — in 
sala teatrului „Jurcios Lima" din Ha
vana a avut loc o adunare festivă.

Jorge Enrique Mendoza, directorul 
ziarului, și Antonio Perez Herrero, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba, au rostit alocuțiuni in 
care au evidențiat drumul parcurs de 
ziar in cei zece ani de apariție, sar- 
tinile sporite ce stau in fața presei 
de partid din Cuba.

Asiștența a primit cu aplauze me
sajele transmise de ziare de partid 
din țările frățești, intre care și zia
rul „Scinteia", organ al C.C. al P.C.R.

„V0IX OUVRIERE"
GENEVA. — Festivalul ziarului 

„Voix Ouvriere", organ al Partidului 
Elvețian al Muncii, a reunit, timp de 
patru zile, in sala Plainpalais din Ge
neva, un bogat program de manifes
tări cu caracter politic și cultural. Mii 
de oameni ai muncii din Geneva și 
din alte cantoane s-au intilnit cu can- 
didații partidului comuniștilor pentru 
alegerile parlamentare de la 26 oc
tombrie. Discuțiile in jurul proble
melor politice, economice și sociale 
care preocupă in prezent opinia pu
blică elvețiană au culminat cu parti
ciparea la un mare miting popular, 
in cadrul căruia a luat cuvîntul Jean 
Vincent, președintele partidului.

Manifestările au prilejuit reafirma
rea sentimentelor de solidaritate in- 
ternaționalistă a Partidului Elvețian 
al Muncii cu forțele angajate in lup
ta pentru pace și progres social din 
întreaga lume.

La manifestări au luat parte dele
gați ai organelor de presă frățești 
din diferite țări, intre care reprezen
tantul „Scinteii", Petre Dragu.

C. E. E. Reuniunea miniștrilor de externe
LUXEMBURG 6 (Agerpres). — 

Sub președinția ministrului de ex
terne al Italiei, Mariano Rumor, la 
Luxemburg au început, luni după- 
amiază, lucrările reuniunii de două 
zile a miniștrilor de externe din ță
rile Pieței comune. Cei nouă mi
niștri au convenit să acorde Portu

galiei o sumă de 150 milioane de 
unităti de cont (o unitate de cont 
egală cu 1,20 dolari), ce va fi ram
bursată în doi ani, cu o dobîndă pre
ferențială de 3 la sută. Portugalia 
va beneficia, de asemenea, de cre
dite pe bază bilaterală, din partea 
unor țări membre ale Pieței comune.

în decurs de un an, dublarea șomajului
în țările

Săptămînalul „L’Express" a publicat 
o semnificativă situație privind crește
rea. in ultimul an. a șomajului în tă-

O. E. C. D.

EVOLUTION DU CH0MAGE 
DEPUIS UN AN 
DANS L'ENSEMBLE
DES 23 PAYS DE L'Q.C.D.E.

15 millions

1974 1975

rile Organizației pentru cooperare eco
nomică și dezvoltare (O.E.C.D.), res
pectiv țările capitaliste cu gradul cel 
mai înalt de dezvoltare. După cum re
iese din această situație, numărul total 
al șomerilor aproape s-a dublat, atin- 
gînd, în 1975, 15 milioane, față de 8 mi
lioane cu un an în urmă.

Pe țări, în Japonia se înregistrează 
900 000 de șomeri (2 la sută din popu
lația activă). în Italia 790 000 (3 la sută), 
în Marea Britanie 820 000 (3,8 la sută), 
în Franța 840 000 (4 la sută), în R.F.G. 
1 100 000 (4,7 la sută) și în S.U.A. 
8 500 000 (9 la sută).

Departe de a se constata vreo reme
diere, situația continuă să se înrăută
țească, multe din aceste cifre fiind de
pășite chiar în momentul publicării si
tuației. Directorul general al Orgapiza- 
ției Internaționale a Muncii. Francis 
Blanchard, arată că țările industriali
zate sînt confruntate, în prezent, cu 
cea mai dificilă situație pe frontul 
muncii de la ultimul război mondial, 
numărul șomerilor din aceste țări a- 
propiindu-se de 20 de milioane. Com
ponentă — alături de inflație, penu
ria de materii prime și energie, pertur- 
bațiile financiare etc. — a manifestă
rilor de criză prin care trec în prezent 
țările lumii capitaliste, creșterea șoma
jului este însoțită de o combativitate 
sporită a oamenilor muncii, care cer 
adoptarea de măsuri hotărîte menite să 
pună capăt acestor fenomene negative.

SITUATION ACTUELLE DANS LES 
PRINCIPAUX PAYS DE L'O.C.D.E.

JAPON ITALIE

•n % da la k 
population activa *

an ctiiffres absdus )

.2%

900 000

GRANDE-
BRETAGNE

3% 3,0%

790 000 820 000

FRANCE

840000

ALLEMAGNE ETATS-UNIS

4,7%

1 100 000 8 500000 .

DL PRETUTINDENI
• TELECOM ’75. Gene- 

va găzduiește între 2 și 8 octom
brie primul Tîrg internațional 
al telefonului, organizat de 
Uniunea internațională a tele
comunicațiilor. 300 de între
prinderi specializate din 35 de 
țări expun cele mai moderne 
tehnici de telecomunicații, prin
tre care stații terestre portati
ve care lucrează cu ajutorul sa
teliților geostationarl. în cadrul 
demonstrațiilor făcute pentru 
vizitatori, de cel mai mare in
teres s-a bucurat pînă în pre
zent legătura „videofonică" 
Paris-Geneva, cu ajutorul sate
litului franco-german „Sym- 
phonie".

• HECATOMBELE 
PROVOCATE DE AUTO
MOBIL Cu prilejul unei con
ferințe asupra securității rutie- 
reebare a avut loc la Paris, spe
cialistul american Norbert Tie
man a prezentat o situație care, 
la prima vedere, pare de ne
crezut : în decursul existenței 
sale de mai puțin de un secol 
(modele prevăzute cu motor cu 
combustie internă au apărut în 
1885), automobilul a provocat 
moartea a circa 25 milioane de 
persoane. Cu alte cuvinte, după 
războaie, automobilul reprezintă 
a doua cauză principală a pier
derii în condiții tragice de vieți 
omenești. Un motiv și un în
demn în plus pentru maximum 
de atenție din partea tuturor 
conducătorilor auto.

• INSULA DE OJEL 
De curînd în R.F.G. a fost 
inaugurată, în dreptul estuare
lor fluviilor Elba și Weser, o 
adevărată insulă de oțel, care 
se înalță cu 35 de metri deasu
pra crestelor înspumate ale 
valurilor. Ea este dotată cu a- 
parate și instalații moderne de 
prospecțiuni miniere, de sonda
je meteorologice, de detectare 
a bancurilor de pești etc. Pen
tru diversele echipe de cercetă
tori și echipaje care își vor des
fășura activitatea pe această 
platformă plutitoare, în greuta
te de 1 500 de tone, stau la dis
poziție laboratoare, locuințe 
confortabile și un cabinet me
dical cu personal de speciali
tate.

• COSMOSUL Șl 
MICROPARTICULELE. In 
jurul Pămîntului nu există nori 
de praf, au stabilit oamenii de 
știință sovietici după studierea 
microparticulelor înregistrate de 
aparatele aflate la bordul sate
liților din seria „Cosmos" și 
cercetarea datelor transmise la 
centrele de observare a evo
luției sateliților pd orbite cir- 
cumterestre. Preluarea acestor 
date atestă că în jurul planetei 
noastre se află un număr redus 
de microparticule. Afirmațiile 
unor oameni de știință despre 
existența unor nori de praf în 
jurul Pămîntului formați ca re
zultat al descompunerii meteo
riților se dovedesc, ca atare, ne
fondate.

• FĂRĂ BRAILLE. In 
Olanda a fost realizat de cu
rînd un aparat numit „Dacto- 
scop", care permite orbilor să 
„citească" cu ușurință orice fel 
de text tipărit cu litere normale, 
fără a fi necesară transcrierea 
în alfabetul „Braille". Trecînd 
pe textul tipărit un mic capta
tor plasat pe degetul arătător, 
lectorul primește impulsuri elec
tronice care „scot în relief" ca
racterele tipărite. Sînt suficien
te 5 puncte minuscule pentru a 
realiza toate combinațiile nece
sare reconstituirii tuturor lite
relor alfabetului. Pentru a citi 
în mod curent, cu ajutorul aces
tei tehnici, sînt suficiente șase 
luni de exerciții.

• „LUPI DE MARE" ÎN 
VERSIUNE FEMININĂ. 
Rupînd cu tradiția, una din ma
rile companii de navigație ma
ritimă din Marea Britanie a ad
mis ca la cursurile de pregătire 
a viitorilor marinari să partici
pe și femei. Trei tinere urmează 
să devină ofițeri de marină, 
ceea ce va schimba imaginea 
clasicului „lup de mare" englez.

• GORILE PREISTORI
CE. Pe unul din versar;^ ’ 
Muntelui Sahand, în nord-veș- 
tul Iranului, au fost descoperite 
fosile de animale preistorice 
avînd o vechime de 6—9 milioa
ne de ani. Printre fosilele des
coperite sînt și cele ale unei go
rile cu înălțimea de aproxima
tiv 2,40 metri.

• UN NOU SEMN 
DE CIRCULAȚIE. Intr8 *- 
rașele vest-germane Herbern și 
Eringhausen, din Ruhr, a apă
rut pe șosea un nou indicator : 
„Atențiune — porțiune muzica
lă". Pe această porțiune de șo
sea, în momentul cînd autove
hiculele depășesc vitezele per
mise, dispozitivele care s-au 
instalat din loc în loc emit un 
sunet de alarmă.

• DISPARIȚIA CORA
LILOR. Frumoasele „grădini 
de corali" din jurul Malayeziel 
sînt pe cale de dispariție. Nu
meroși turiști amatori de „a- 
mintiri" au împuținat în ulti
mele decenii cordoanele corall- 
fere aflate la mică adîncime. în 
prezent, insulele Tioman, Auhr, 
Pankghor, de lingă coasta Ma- 
layeziei, care atrăgeau nume
roși turiști pentru coralii lor, 
au rămas aproape pustii.

• TAIFUNUL CORA. 
Potrivit unui bilanț provizoriu. 
Taifunul „Cora", care s-a abă
tut, duminică noaptea, asupra 
Insulelor Izu (la sud de Tokio), 
a provocat moartea a cel puțin 
42 persoane. Peste 4 000 locuințe 
au fost distruse sau avariate.

Au fost Înregistrate, de ase
menea. pagube importante în 
regiunea capitalei nipone și în 
alte zone de pe coasta Pacificu
lui.
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