
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
RElNTlLNIT IERI

CU TOVARĂȘUL STANE DOLANȚ
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a reintîlnit, vineri di
mineața, cu tovarășul Stane Dolanț, 
secretar al Comitetului Executiv al

Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Stane Dolanț au continuat 
schimbul de opinii in probleme de

interes comun, !ntr-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere reciprocă 
ce caracterizează relațiile dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre.
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Edilii JUDEȚUL SIBIU A ÎNDEPLINIT 
PLANUL CINCINAL

a primit pe consilierul pentru știință 
și tehnologie al președintelui S.U.A.

in întrecere Telegrama adresată C. C,
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean Sibiu al P.C.R.

al P. C. R„ tovarășului Republicii Socialis- 
tovarășul 

primit, în 
pe dr. H. Guyford

Na-am obișnuit, In ultimii ani, »ă fim martorii unei Insuflețitoare 
întreceri socialiste, care-și propune ca obiectiv fundamental dezvolta
rea economico-socială a tuturor localităților țării, mai buna gospodă
rire și înfrumusețare a lor, practic asigurarea unui plus de confort șl 
civilizație pentru viața fiecăruia dintre noi. în mare, și în amănunt, 
obiectivele comune ale acestei largi acțiuni de masă au fost jalo
nate cu claritate, încă de la începutul anului, în cele două chemări 
lansate de Consiliul popular județean Suceava către toate consiliile 
populare județene și de comuna 
comunele.

Gîrla Mare (Mehedinți) către toate

!nscrlindu-se din primele zile 
ale anului pe coordonatele obiecti
vului de interes național — înde
plinirea cincinalului Înainte de ter
men — întrecerea socialistă dintre 
consiliile populare a mobilizat e- 
forturile cetățenilor pentru realiza
rea și depășirea planurilor econo- 
mico-sociale în profil teritorial și, 
ln acest cadru, pentru sporirea și 
dezvoltarea dotărilor edilitare, pen
tru gospodărirea și înfrumusețarea 
tuturor localităților țării.

Antrenînd uriașe forțe umane — 
practic, aproape toată suflarea ță
rii — Întrecerea socialistă între 
localități adună, ca un imens flu
viu, marele potențial de 
inițiativă al cetățenilor 
mai eficient în valoare 
locale, complettnd astfel 
considerabile pe care le 
tul, prin programul de . ,
pentru dezvoltarea multilaterală a 
tuturor județelor. Ar fi, practic, 
imposibil să inserăm lista nume
roaselor obiective de larg interes 
cetățenesc înfăptuite de obște pen
tru folosul ei. (în ultimii doi ani, 
valoarea acestor obiective s-a ci
frat la sume de ordinul a 10 mi
liarde și e de așteptat ca în acest 
an să fie și mai mare). Dar, fie 
că este vorba de reparații și con
strucții de străzi, de construcții de 
școli și edificii sanitare, de alimen
tări cu apă și canalizare, de ame
najarea zonelor de agrement sau 
a terenurilor Bportive, de Întrețineri 
și reparații de drumuri și poduri, 
toate la un loc și fiecare ln parte 
reprezintă un binevenit surplus de 
dotări realizat prin eforturile noas
tre, ale tuturor, pentru mai buna 
gospodărire și înfrumusețare a lo
calităților, pentru creșterea necon
tenită a propriului nostru nivel de 
civilizație.

Pe măsură ce ne apropiem de 
etapa finală a Întrecerii, aflăm

muncă și 
și pune 
resursele 
eforturile 
face sta- 
investiții.

vești deosebit de Îmbucurătoare 
privind realizarea angajamentelor 
asumate de consiliile populare. Co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene Argeș, Caraș-Se- 
verin, Suceava, Olt, Covasna, Mu
reș ș.a. — tocmai ca rezultat al 
bunei organizări a întrecerii, al par
ticipării nemijlocite a locuitorilor 
la efectuarea lucrărilor de interes 
obștesc — au înregistrat, încă de 
la sfîrșitul primului semestru al 
acestui an, realizarea majorității o- 
biectivelor edilitar-sociale stabilite 
pentru acest an (în special clase, 
ateliere școlare și laboratoare, mo
dernizări și întrețineri de străzi, a- 
menajări de zone verzi etc.). în 
schimb, în alte județe — ca Dîm
bovița, Brașov, Vaslui, Harghita, 
Ialomița etc. — deși pe ansamblu 
și aici s-au^ obținut rezultate bune 
în întrecerea între localități — 
o serie de lucrări edilitar-socia
le de larg interes cetățenesc, 
cuprinse în angajamentele con
siliilor populare respective, nu 
se înscriu In întregime în graficele 
„la zi". Ceea ce reclamă, firește, ca 
în aceste județe, și în altele, unde 
mai există situații asemănătoare, 

. consiliile populare respective. îm
preună cu deputății și cetățenii, să 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
aducerea „la zi" a tuturor lucrări
lor, pentru realizarea tuturor an
gajamentelor stabilite în întrecere.

După cum se știe, primăvara a- 
cestui an a supus la grea încercare 
populația unor localități : pentru 
a doua oară în decursul ulti
milor cinci ani furia dezlănțuită 
a apeTor ș-a abătut asupra multor 
orașe și comune. Inundațiile au 
provocat distrugeri, au desfigurat 
fața unor localități. în condițiile 
deosebite ale acestui an — în 
lupta pentru înlăturarea pagu
belor și aducerea orașelor și

Cu bucuria și satisfacția pe care le 
oferă momentele de rodnic bilanț, 
dînd glas celor mai profunde senti
mente de stimă și prețuire, de devo
tament și recunoștință față de dum
neavoastră, inițiatorul și conducăto
rul nemijlocit al întrecerii de am
ploare națională pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen, orga
nizația județeană de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Sibiu raportează, mult iubite 
tovarășe 
nirea la 
planului

încă o
nute eforturi, de ample și strălucite 
izbînzi a fost încheiată cu substan
țiale sporuri de producție, rod al 
hărniciei nedezmințite a oamenilor 
acestor locuri — români, germani, 
maghiari — care au înscris pildui
toare fapte de muncă în cronica în
trecerii socialiste. Pină la finele 
anului economia județului va realiza 
o producție industrială suplimentară 
în valoare de aproape 6 miliarde lei. 
concretizată în 12 412 autovehicule 
transport specializate, piese 
schimb pentru industria ușoară 
valoare de 206 milioane lei, vase 
mailate valorind 270 milioane lei, 
peste 1,5 milioane perechi încălță
minte, aproape 8,2 milioane mp țe
sături de lînă și mătase, 14,7 milioane 
perechi ciorapi, 9,7 milioane bucăți 
tricotaje sintetice, din lînă și mătase, 
confecții textile in valoare de peste 
600 milioane lei și alte produse ne
cesare economiei naționale și 
port.

Anii actualului cincinal au 
nat pentru județul Sibiu, la 
pentru întreaga țară, o etapă de am
ple acumulări cantitative și calitative, 
de puternic avînt economic și social. 
Sînt ani in care potențialul nostru 
economic a sporit simțitor prin in
trarea tn funcțiune a peste 170 de noi 
obiective industriale și agrozooteh
nice, care valorifică mal intens resur
sele de muncă și materiale ale jude
țului. Pe această bază s-a înregis
trat un ritm anual de 13,8 la sută, 
față de 11,4 la sută planificat, ln 
cursul a numai cinci ani volumul 
producției globale industriale spo-

Nicolae Ceaușescu. tndepli- 
10 octombrie a prevederilor 
cincinal 1971—1975.
etapă de rodnice șl susțl-

de 
de 
in 
e-

la ex-

lnsem- 
fel ca
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suburbane

Pitești. Noul centru are toate atributele unul oraș modern : artere largi de 
circulație, magazine spațioase, numeroase construcții ridicate pe verticalâ

ca și în 
ale 

bine,

detestabilei 
pe acum fugite din

Aici, 
de colțuri 
înțelege

ii;- r-
Ar

Ti

iii i î i L i

Orele mari ale 
gub soarele alb al 
ții de toamnă, 
intensă și zgomotoasă, dar 
nu obositoare, pentru că 
aici spațiul e generos, stra
da respiră prin ferestre 
mari de verdeață, printre 
siluetele zvelte ale blocu
rilor înălțate In ultimii ani. 
Pe măsură ce înaintezi in 
cîmpie, pe axul vestic al 
Capitalei, pămîntul zvîrco- 
lit, brăzdat de caterpilare 
și utilaje grele, barăci, de
pozite de materiale, toate 
vestesc nașterea unor car
tiere noi, adevărate ora
șe în locul mahalalei sau 
al 
de 
memorie, 
alte mii 
țării, poți 
poți recepta cu toate sim
țurile ce înseamnă schim
barea la față a unei socie
tăți și travaliul uriaș al 
procesului revoluționar. în 
acest decor sensul social ai 
existenței poate fi deslușit 
fără prejudecăți și nu te 
vei mira că oamenii pe ca- 
re-i întîlnești par a trăi 
aici de foarte multă vreme, 
adaptați și așezați bine în
tr-un complex de civiliza
ție modernă. Asemeni a- 
cestor tineri despre care 
va fi vorba în însemnările 
de față. I-am aflat la o în
treprindere pe care o cer
cetez mai de mult, uzina de 

(^radiatoare și echipament

orașului 
dimine- 

Circulație

Oi

PORUMBUL
a fost strins de pe 2 milioane de hectare;

rind de la 11 miliarde lei, la aproape 
23 miliarde.

Productivitatea muncii a crescut cu 
peste 50 la sută, eficiența investiții
lor la 1 000 lei fonduri fixe a sporit 
cu 600 lei, ajungînd In acest an la 
2 300 lei ; au fost mobilizate noi re
surse în scopul diminuării substan
țiale a importurilor, punînd in va
loare creația tehnică originală în ca
drul unei ample acțiuni de autoutila- 
re, realizîndu-se utilaje și instalații 
ln valoare de 304 milioane lei. Vo
lumul beneficiilor a crescut an de an, 
însumînd peste 12 miliarde lei ln ac
tualul cincinal.

Succesele obținute ln dezvoltarea 
economică au fost Însoțite de o con
tinuă ridicare a nivelului de viață 
material și spiritual. în acest cin
cinal, în județul Sibiu s-au dat în fo
losință 11 mii de apartamente. 137 
săli de clasă și ateliere școlare. 2 800 
locuri în creșe, grădinițe și internate. 
5 635 locuri in cămine de nefamiliști, 
precum și alte numeroase obiective 
social-culturale.

în aceste momente, în care trăiesc 
bucuria unui mare succes, oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul județu
lui nostru vă exprimă, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Întreaga 
lor recunoștință, cele mai alese senti
mente de gratitudine pentru neoste
nita dumneavoastră activitate pusă în 
61ujba propășirii patriei și poporului 
nostru. Rămîn neșterse în amintirea 
noastră, in cronica acestor ani și 
locuri, vizitele pe care ni le-ați fă
cut, Îndemnurile și sfaturile pe care 
hi le-ați dat cu aceste prilejuri, mo
bilizator program de muncă și ac
țiune, de afirmare a răspunderii și 
conștiinței revoluționare.

învățînd necontenit din exemplul 
viu de muncă și viață pe care-1 ofe
ră strălucita dumneavoastră persona
litate, ne angajăm să facem din vii
torul cincinal o nouă etapă de afir
mare și dezvoltare a județului nos
tru, să punem întreaga noastră pa
siune 
tuiril 
dului 
sulul 
bunăstarea harnicului nostru popor, 
pentru viitorul comunist al țării.

Președintele 
te România, 
Ceaușescu, a 
10 octombrie, 
Stever, consilier pentru știință și 
tehnologie al președintelui S.U.A., 
însoțit de dr. Oswald Ganley, ad
junct al asistentului secretarului de 
stat pentru problemele privind teh
nologii avansate și aplicative.

La întrevedere a participat tovară
șul Ion Ursu, președintele Consiliu
lui Național 
nologie.

A fost de 
ambasadorul

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
șl prietenesc din partea președinte-

Nicolae 
ziua de

pentru Știință și Teh-

față Harry Barnes jr. 
S.U.A. la București.

lui Statelor Unite ale Americil, Ge
rald Ford.

Consilierul american a exprimat, 
totodată, întreaga sa gratitudine 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita uni
tăți de învățămînt și cercetare din 
țara noastră, de a se întîlni cu oa
meni de știință și specialiști români.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspete să adreseze, din 
partea sa, președintelui Gerald Ford, 
un călduros salut și cele mai bune 
urări.

în cadrul convorbirii s-a relevat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România și S.U.A. cunosc o dez
voltare multilaterală, avînd la bază 
înțelegerile și măsurile importante 
stabilite de președinții celor două

întîlnirilor ți con- 
avute la București

țări, cu prilejul 
vorbirilor oficiale 
și Washington.

Președintele Nicolae Ceaușescu : și 
consilierul H. Guyford Stever au 
examinat aspecte ale colaborării ști
ințifice și tehnologice româno-ame- 
ricane, subliniind creșterea ponderii 
acestei conlucrări in ansamblul ra
porturilor dintre România și Ș.U.A.

Schimbul de vederi a evidențiat 
convingerea că amplificarea și apro
fundarea acestor relații științifice 
contribuie la întărirea prieteniei și 
colaborării româno-americane, 
progresul ambelor țări, slujesc 
zei păcii și conlucrării rodnice 
națiuni.

întrevederea a decurs într-o 
bianță de caldă cordialitate.

la 
cau- 
tntre

revoluționară în slujba lnfăp- 
prevederilor Programului parti- 
nostru, a Directivelor Congre- 
al XI-lea, pentru fericirea și

MW#

sanitar, adevărată < 
modernă la marginea 
siei, spre Bolintinu.

★
Stancu Mitran vine 

Rahova, dintr-o lume 
n-a trăit ușor în trecut. O

cetate 
i Vlă-

din
care

vorba despre anii 
ucenicie și Mitran

— Să spun drept 
aveam idee despre 
înseamnă experiență 
viață. Pricepeam eu că via
ța, munca, rostuirea pe lu-

tineret
al marilor

Imagine a Combinatului chimic din Slobozia . Cristian

Să scriem o nouă
tresare. 
nu prea 
ceea ce 

de

idealuri și energii
Reportaj de Nicolae JIANU

frămîntată i-a 
gestul puțin și

ereditate 
transcris 
vorba cumpănită, o anume 
liniște caracteristică bucu- 
reștenilor. Dialogul se in-. 
firipă ușor, emoția e mai 
mult a mea, pentru că per
sonalitatea acestui tînăr dă 
măsura timpului, judecata 
și privirea lui sînt limpezi 
și au in vedere o umani
tate scutită de scepticism, 
teamă sau suspiciune. Vine

me, nu sînt o treabă simplă. 
Totuși îmi spuneam că răs
punderea» o au „bătrînii", 
maiștrii, inginerii, părinții, 
iar eu pot trăi așa, fără 
griji. Ajuns în uzină am 
înțeles, din prima zi că s-a. 
sfîrșit ceva și altceva în
cepe. Mai intîi cu oamenii. 
Ziceam că oamenii sînt 
buni și răi, cinstiți, viteji, 
fricoși sau lași, ca în cărți, 

cum să-i cunoști ?

Nu-mi pusesem problema. 
Abia intrat într-un colectiv 
de muncă am văzut cit de 
complicată e lumea. Tre
buia să-mi aflu o busolă, 
un reflex, m-am gîndit la 
comandanții mei din ar
mată, m-am ținut lingă 
maistrul meu, urmărindu-i 
toate mișcările, toate vor
bele, toate gîndurile șl 
ajuns să deslușesc ce 
seamnă răspunderea și 
lidaritatea colectivă, 
prins dragostea muncii 
litice care înseamnă de 
fapt modelarea și călirea 
conștiințelor. Sînt secreta
rul organizației U.T.C. 11 
și nu mă feresc să spun că 
aplic metoda celor care 
m-au învățat să privesc lu
mea cu luciditate, în di
mensiunile ei esențiale : o- 
menie, disciplină, răspun
dere comunistă. Am avut 
un caz, o muncitoare, des
pre care mulți spuneau 
că 
odată 
bună < 
dovedit 
spiritul 
omenească 
nuni. Ea 
de stima 
turor...

Mă uit
.ai interlocutorului meu și 
nu e greu să surprind bu-

am 
în- 
so- 
Am 
po-

care mulți 
n-o să învețe nici- 

meseria, că nu e 
de nimic. Eu le-am 

i că perseverența, 
colegial, căldura 

pot face mi
se bucură acum 

și încrederea tu-

ln ochii limpezi

pe 400000 de
hectare culegătorii se străduiesc să termine recoltarea in

eliberează terenul pentru viitoarea recoltă
Porumbul a fost strîns de pe 84 Ia sutâ din su

prafața cultivata. Iar recolta, în cea mai mare parte, 
a fost depozitata.

In atenția comandamentelor locale, a conducerilor 
de unități agricole trebuie sa se situeze acum:

• GRĂBIREA CULESULUI, îndeosebi în |udețele 
Batu-Mare, Bihor, Cluj, Sălaj;

• TRANSPORTUL DE PE C1MP — direct la bazele 
de recepție șl în pătulele unităților;

• ELIBERAREA TERENURILOR de
a se putea

Organele 
tele locale, 
datoria sâ 
obiectivului
PORUMBULUI, URGENTAREA TRANSPORTULUI Șl 
DEPOZITAREA LUI 1N CELE MAI BUNE CONDIȚII.

coceni, pentru
ara și semâna.
șl organizațiile de partid, 
toți oamenii muncii din 
acționeze stâruitor pentru îndeplinirea
acestor zile: ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII

comandamen- 
agriculturd au

„Românie pitorească"

(Continuare in pag. a V-a)^

Sînt zone în care 
semnele de progres ale 
civilizației tării noas
tre sînt sporite de o 
situație particulară. 
Un loc favorabil a fa
cilitat mersul înainte 
al vieții și a atras cu 
sine o dezvoltare teh
nică și umană puter
nică. Un pas înainte 
gigantic a modificat 
radical sensul vechii 
situații. aduclndu-ne 
un tablou nou al lu
mii și o altă priveliș
te a locurilor, ca și 
cum trăim deodată în- 
tr-o tară diversă, fa
buloasă. nouă, care ne 
deschide perspectiva 
orizonturilor intr-un 
fel schimbat. O astfel 
de situație se întîl- 
neste astăzi în preaj
ma combinatului de 
la Govora. Venind de 
la Rîmnicu-Vîlcea pe 
marea șosea a Oltului 
care merge spre sud 
la Drăgășani. îti dai 
seama că acest drum 
s-a diversificat în mod 
considerabil și aspec
tul vechiului județ în
registrează modificări 
hotărâtoare. Călătoresc 
adesea pe acest drum 
si de fiecare dată im
presia mi se schimbă 
și simțul vieții noi de
vine mai intens și mai 
marcat. Fixez totdeau
na momentul hotărîtor 
al modificării 
iului de 
Govora, 
precoce 
lui si ca 
re spre 
Este ca 
ales din 
tului Vîlcea o altă cale 
spre sud care nu mai 
corespunde celei vechi, 
o cale care a lăsat un
deva în 
tia celei 
curge la 
de viată

Monumentele indus
triei, ca cel de la Go
vora. au: modificat 
sensul Însuși direct al 
vieții noastre, al călă
toriilor noastre coti
diene. și ne găsim as
tăzi sub zodia unei 
alte avansări pe ve
chiul drum către telu
rile vechi și noi. care 
ne sînt Dronrii. Se 
produc In jurul aces
tor monumente o se
rie de elemente noi 
ale existentei. Toate 
aceste transformări

Tnsemnâri de
Dragoș 

VRÂNCEANU

urmă forma- 
vechi si re- 
un alt traseu 
si de istorie.

neisa- 
înaintare. la 

ca un punct 
al itineraru- 
o altă intra- 
satul vecin, 
și cum s-a 

trupul iude-

profunde ale peisaju
lui tării ne amintesc 
necontenit. . viguros, 
noua eră pe care o 
parcurgem. Poate toc
mai de aceea în aceste 
locuri de trecere obli
gatorie. din 
practicate, 
mai evidentă 
excepțională care 
schimbă din _____
Imaginez un itinerar 
al patriei. alcătuit 
deocamdată din aces
te puncte de trecere 
care să anticipeze 
spectacolul de miine 
în sînul căruia se vor 
legăna celelalte gene
rații. /

Aș vedea o sîrguin- 
tă a scriitorilor con
centrată către aceste 
zone speciale care ne 
dau mai repede prive
liștea vieții viitoare, 
cultivînd o nouă „Ro
mânie pitorească", sub 
un alt stil, care să 
facă să pătrundă și 
să Imortalizeze în 
cărți o realitate ieșită

vechime 
ne anare 

vremea 
ne 

temelii.

direct din mîinlle 
noastre. Mi se oare că 
aceasta ar fi o sarci
nă de mare actualita
te a scriitorilor si 
plastici enilor noștri. 
Este o impresie de că
lător care nu poate să 
se oprească de a vedea 
înaintea ochilor evo
carea tării izvorîtă nu 
din ceata trecutului, 
care ne-a zămislit, 
ci din liniile precise 
ale prezentului, desti
nate să alimenteze pa
șii noștri către creație 
și noi împliniri.

Industrializarea țării 
este 
fată, 
nere 
care 
cide 
în faza ei _____
Nu este vorba numai 
de o 
mersul 
de o . __
adîncuri, cu mari, e- 
norme implicații de
mografice, sociale, 
morale. Trăim o re
voluție fără egal, o 
nouă perspectivă filo
zofică a vieții. Sîn- 
tem nu doar contem
platori, ci spirite an
gajate într-un proces 
gigantic. Am prins 
momentul „împingerii 
către soare" a veacu
lui nostru, prin reca- 
librarea existentei u- 
mane la o înălțime 
universală. recălind. 
cum s-a spus, toate 
posibilitățile noastre 
spre îndeplinirea aces
tui tel. în această ab
sorbitoare muncă de 
creație vedem si locul 
scriitorilor și al artiș
tilor. posibilitatea u- 
luitoare ca aceste mi
nunate prefaceri ma
teriale să îmbrace 
haina desăvîrsită a e- 
ternitătii artei.

o schimbare la 
este o recompu- 
enormă a vieții 

transformă și de- 
soarta noastră, 

modernă.
schimbare in 
economiei, ci 
prefacere in

ÎN ZIARUL DE AZI:
* politico-educafivă să stimulez*e interesul, să spo
rească răspunderea pentru producția destinată exportului
• Pregătind recolta de grîu a anului viitor: Să însămînțăm 
acum, cît mai repede, cu grijă, în ogor bine lucrat ® Concret 
„despre sprijin" în relația centrală-întreprindere • Salonul 
de grafică • Rubricile noastre : Faptul divers ; Dispeceratul 
public al cooperării întreprinderilor; Sport; De la corespon

denții noștri ; De pretutindeni
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I faptul;
DIVERS
Via... Cosmos

De vreo 10 ani de cind a de
venit un radioamator pasionat, 
timișoreanul Iuliu Șulli rivnea 
să atingă fi el o performanță 
mai acătării. Rivnea, dar nu se 
grăbea. Sau, vorba poetului, se 
grăbea încet, pregătlndu-se te
meinic fi cu răbdare. Și iată că 
inginerul timișorean a devenit 
autorul unei performanțe unice 
plnă acum la noi in țară. Prin 
intermediul unui satelit artifi
cial al Pămintului, el a stabilit 
legături radio pe unde ultra
scurte la distanțe de 8 000 km 
depărtare. Mărturie stau mesa
jele primite de la radioamatori 
din Omsk (U.R.S.S.) și New 
Jersey (S.U.A.), prin care aceș
tia confirmă succesul radioama
torului român. Pe cind o con
firmare fi de pe... Lună ?

Cascadori?

Munca politico-educativă să stimuleze 
interesul, să sporească răspunderea 
pentru producția destinată exportului

Una din problemele economice majore asupra căreia a stăruit in 
mod deosebit Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale din 21—22 iulie a.c. se referă la 
necesitatea realizării unui comerț exterior echilibrat, a suplimentării 
exportului și limitării la strictul necesar a importului, de aceasta de- 
pinzind intr-o foarte mare măsură transpunerea cu succes in viață a 
programului de dezvoltare economico-socială a patriei. Firește că 
aceste importante obiective trebuie să se afle in centrul muncii poli
tico-educative a organizațiilor de partid.

Prin prisma acestor cerințe am desfășurat investigația noastră în 
cîteva organizații de partid din întreprinderile județului Brașov.

Afa s-ar părea, privind ima
ginea de mal jos. In realitate, 
este vorba de un accident de 
circulație produs in orașul Hu
nedoara. Autori: arădeanca Ju
lia T. (autoturismul l-AR-6620) 
și buzoianul M. Lungu (Dacia 
l-BZ-2376). Arădeanca n-a acor
dat prioritate, iar buzoianul a 
intrat în intersecție cu viteză 
excesivă. Urmarea : din izbitură, 
autoturismul buzoianului a fost 
invîrtit ca un titirez, după care 
s-a cocoțat cu spatele pe un 
stilp de telegraf—

înainte de orice, este demn de re
levat faptul că acțiunea inițiată de 
comitetul județean de partid de a se 
evalua în fiecare întreprindere posi
bilitățile de suplimentare a exportu
lui și de reducere, la strictul necesar, 
a importului — a găsit un puternic 
ecou în marea majoritate a organiza
țiilor de partid, care s-au preocupat 
ca această acțiune să nu rămină doar 
la nivelul specialiștilor, ci să cuprindă 
colectivele largi de lucrători, să se 
sprijine pe fondul lor de inițiativă și 
pricepere. în acest sens au fost orga
nizate o serie de acțiuni menite să le 
explice oamenilor semnificația poli
tică și economică a acestui imperativ, 
să-i antreneze practic la identificarea 
și valorificarea rezervelor existente. 
Angajamentul luat de întreprinderea 
„Electroprecizia" din Săcele. de a 
realiza pînă la sfîrșitul anului pro
duse suplimentare pentru export în 
valoare de 7 milioane lei, este rodul 
dialogului cu masele de muncitori. 
Colectivul secției motoare electrice 
s-a angajat, în urma dezbaterilor, să 
dea pentru export o producție supli
mentară în valoare de 300 000 lei va
lută. Apoi, muncitorii de la secția de 
prelucrări au lansat o chemare către 
celelalte secții de a-și spori angaja
mentele. Chemarea a fost dezbătută în 
toate colectivele. Concomitent, s-a 
editat o foaie volantă, la gazetele de 
perete s-au publicat 
cole care chemau 
examinarea atentă a 
tăților. la adoptarea 
a măsurilor practice 
rificării lor.

Semnificativ este faptul că aseme
nea dezbateri au pus în lumină și noi 
mijloace de realizare a unor economii 
valutare. Numai prin înlocuirea unei 
benzi laminate la rece, care pînă

mai multe arti- 
muncitorii la 

tuturor poslblli- 
cu operativitate 
în vederea valo-

acum era procurată din import, cu un 
tip special de tablă fabricată în țară, 
se vor realiza, la nivelul unui an. eco
nomii în valoare de circa 3.4 milioa
ne lei.

Succesul acțiunii de sporire a ex
portului și de limitare a importului 
este strîns legat de preocuparea pen
tru valorificarea din plin a inteli
gentei tehnice de care dispun Între
prinderile — iar astăzi fiecare uni
tate este Încadrată cu specialiști de 
înaltă calificare. în măsură să facă 
față pe deplin solicitărilor în acest 
domeniu. Demnă de menționat în 
acest sens este acțiunea inițiată de 
comitetul de partid din cadrul Com
binatului chimic Făgăraș de a sti
mula fabricarea, prin eforturile pro
prii ale colectivului combinatului, 
a unor produse importate pină in 
prezent. în cadrul acestei acțiuni 
ample, munca politică joacă un rol 
activ, dinamic. Astfel, au fost amena
jate vitrine In care sint expuse piese 
de schimb, materii prime și materiale, 
importate pînă acum, organizîndu-se 
In jurul lor dezbateri cu muncitorii 
și specialiștii privitoare la posibilită
țile ca aceste produse să fie fabricate 
în întreprindere. în vederea stimulă
rii creației tehnice proprii a fost 
lansată inițiativa „întrecerea bunelor 
idei". Pentru susținerea ei slnt utili
zate asemenea forme ale muncii poli
tice cum ar fi panoul inovatorilor, 
sint popularizate prin intermediul 
stațiilor de radioamplificare șl al ga
zetelor de perete economiile cu care 
se va solda aplicarea diferitelor solu
ții tehnologice etc.

Pilduitoare pentru ceea ce Înseam
nă încrederea in propriile capacități 
tehnice și umane este și acțiunea de

la întreprinderea Colorom din Codlea. 
Aici, comuniștii s-au angajat să asi
gure In trimestrele III și IV, în ca
drul capacităților de producție exis
tente. circa 100 de sortimente de co- 
loranti. importați pînă în prezent, 
ceea ce va conduce la economisirea a 
10 milioane lei valută. în vederea 
realizării acestui obiectiv, comitetul de 
partid a initiat o dezbatere largă cu 
specialiștii, stabilindu-se un plan de 
măsuri tehnice si organizatorice. Con
comitent. au intrat în acțiune agitato
rii. expllcind muncitorilor avantajele 
cu care se soldează pentru economia 
națională producerea acestor colorant! 
cu propriile posibilități, popularizind 
rezultatele obținute în această acți
une. Sînt exemple care vorbesc de 
la sine despre aportul muncit politice 
atunci cind este judicios orientată șl 
bine organizată.

Cu atît mai regretabilă este lipsa 
de inițiativă și de promptitudine a 
unor organizații de partid In folosirea 
multiplelor ei mijloace. Așa cum a 
reieșit din discuția purtată la între
prinderea „Rulmentul", angajamentul 
luat de această unitate de a reduce 
importul cu 690 mii lei va fi realizat 
mal ales prin contribuția sectorului de 
autoutilări. în mod firesc, am vrut să 
vedem ce s-a întreprins pe linia mun
cii politice In acest sector. Nu mică 
ne este surprinderea cind aflăm că da 
fapt cifrele nu fuseseră Încă defalcate, 
nefilnd cunoscute precis nici de con
ducerea secției. Nici la nivelul Între
prinderii la data documentării nu 
fusese Întreprins nimic notabil în 
acest domeniu pe linia muncii poli
tice. Or, este dt se poate de clar că 
o acțiune care își propune să valo
rifice toate rezervele dintr-o unitate 
in ce privește reducerea importului șl 
suplimentarea exportului trebuie, 
pentru a fi Încununată cu deplin suc
ces, să înceapă cu consultarea celor 
care cunosc cel mai bine asemenea 
resurse, care pot evidenția noi posi
bilități incă nefructificate, și sint 
efectiv In măsură să le pună in va
loare.

O deosebită importanță pentru creș
terea eficientei «ctlvitătii de export o 
are imprimarea unei exigente sporite

un

s-a 
in-

privind calitatea produselor, perfec
ționarea caracteristicilor tehnico-eco- 
nomice și funcționale ale acestora. 
Tocmai de aceea organizațiile de 
partid sînt chemate să dezvolte răs
punderea colectivelor din întreprin
deri pentru realizarea produselor la 
un nivel calitativ superior, cu 
grad sporit de competitivitate.

La întreprinderea „Tractorul" 
desfășurat în această privință o
tensă muncă politică, folosindu-se 
multiple forme, cum ar fi organizarea 
de vitrine ale calității, evidențierea, 
prin intermediul panoului de onoare, 
a celor care se preocupă continuu de 
perfecționarea calitativă a produse
lor, de îmbunătățirea parametrilor 
tehnico-funcționali. De menționat că 
periodic comitetul de partid a organi
zat mese rotunde, cu participarea ce
lor mai buni specialiști, unde s-au 
analizat aprecierile primite de la 
beneficiari cu privire la calitatea pro
duselor binecunoscutei întreprinderi 
brașovene, stabilindu-se măsuri con
crete în această privință. Și neîndoiel
nic că exigenta imprimată de orga
nizațiile de partid în privința calită
ții produselor a adus o contribuție 
importantă la introducerea în fabrica
ție a noi tipuri de tractoare, cum ar 
fi tractorul 650 super, la perfecțio
narea celor existente, produsele în
treprinderii fiind tot mai mult solici
tate pe plan extern.

Pentru a înlătura deficientele din 
domeniul calității produselor, organi
zațiile de partid de la Întreprinderea 
„Steagul roșu" au inițiat largi dezba
teri cu comuniștii și ceilalți oameni al 
muncii, soldate cu măsuri concrete.

Sînt numai cîteva din multiplele 
aspecte ale activității desfășurate de 
organizațiile de partid pentru redu
cerea importurilor și suplimentarea 
exporturilor. Ele pledează pentru o 
mai fermă angajare a muncii poli
tico-educative. a tuturor formelor și 
mijloacelor sale, în scopul înfăptuirii 
acestei cerințe major» puse de con
ducerea partidului.

Nicolae MOCANU 
Paul DOBRESCU

Și acum urmează răspunsul 
la întrebarea t ce au pățit cei 
doi 1 Ei bine — nici arădeanca, 
nici buzoianul n-au pățit nimic. 
Slnt teferi. Dar ar fi putut să 
se intimple o mare tragedie. Cu 
numai o jumătate de minut 
înainte, exact prin punctul unde 
»-a produs tamponarea, trecu
seră cinci fcolari...

Cit de ușor te poți
face de ocară

Le-a pierit 
somnul

Vrind să afle, la fața locului, 
«am ce păzesc cei puși să pă
lească averea obștii, cîțiva lu
crători de miliție au efectuat la 
miez de noapte un control in 
comuna Seini, județul Maramu
reș. La C.A.P., paznicul loan 
Bumb se afla de mult in bra
țele lui Morfeu, iar Gavril Mol
dovan de la S.M.A. sforăia de 
mama focului, că se auzea de 
la o poștă. La cooperativa meș
teșugărească „Someșul", Andrei 
Bertici făcea economie de... ve
dere, iar colegul de la coopera
tiva de consum, Gheorghe Si- 
laghi, adormise buștean, că pu
teai tăia și lemne pe el. Numai 
paznicul de la o fermă I.A.S., 
Mihai Chiș, nu dormea; se 
mai lupta cu... tulburelul. De 
prisos să mai spunem că au fost 
treziți cu toții să semneze pro- 
cesul-verbal de contravenție. 
După care le-a pierit somnul...

De, acum ce să mai 
mare daraua 
Pentru știule- 
făcui de rîs. 

ce i-ai luat 7

Magazinul universal „Oltul" — unul din noile șl modernele edificii din
centrul orașului Slatina Foto : S. Cristian

Pentru ca apa, aerul 
și petalele florilor

să rămină mereu proaspete

Cetățenii 
intervin

Cetățenii care treceau la ora 
aceea pe una din arterele cen
trale din Cluj-Napoca și-au în
crucișat pașii cu un individ care ■ 
abia se mal ținea pe picioare. | 
Apoi, văzindu-l că se urcă I 
In cabina unui autocamion, au I 
anunțat imediat agentul de cir- 
culație, In intenția de a nu-l 
lăsa să pornească la drum in 
starea in care se afla, fiind un 
pericol grav pentru circulație. I 
Sosit la fața locului, agentul de 
circulație a reușit, cu ajutorul I 
cetățenilor, să-i smulgă cheile . 
din mină și să-l legitimeze. 
Cine credeți că era individul 7 
Marin Voicu, fără ocupație, care 
furase, cu numai o zi înainte, 
un alt camion din Oradea, pe 
care il abandonase la Sibiu. 1

Țapi, dar I
nu ispășitori |

Șeful gării C.F.R. Miroși (Ar- | 
geș), Petre Grosu, are o mare 
pasiune : păsările. Crește omul I 
zeci și zeci de găini, rațe, gîște. . 
curci, bibilici. Foarte bine pînă 
aici. Răul e altul. Cind le | 
apucă dorul de grăunțe sau 
boabe, orătăniile iau cu asalt I 
grămezile de pe rampă, unde 
găsesc de toate, din belșug. • 
Inclusiv loc de zbenguială ■ 
și scormoneală, cocoțate pe I 
grămezile de grîu sau po- | 
rumb. Dar șeful gării mai are 
o pasiune : țapii. Șl unde nu 
zici că și-a făcut rost de 5 țapi 
Încornorați și bărboși, care-i 1 
viră pe călători in sperieți. ; 
Unul, sărmanul, s-a suit din gre
șeală in alt tren, alergat din I 
spate de un țap întărîtat. Dacă . 
șeful gării tot s-a pornit pe... 
pasiuni, fie-ne Îngăduit să-l În
trebăm : pe cind și niște mistreți 
In gară 7 Sau poate vreun Moș 
Martin 7

Rubrlcâ redactatâ de .
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
„Scîntell"

spun 7 Mai 
decît ocaua, 
tii ăștia mă

— Dar de
— Hm... Nu știi matale 

cum e omu’ 7 Cine zice că-i 
ajunge 7...

— Ceilalți 
mult 7 Atîta 
tita a ieșit, 
Atunci, de 
munca lor, să-ți faci dum
neata „parte" mai mare 7

— Acu’ văd și eu că am 
greșit și 
meni...

...„Am 
șine de 
suri aproape identice ale 
unor membri ai C.A.P. din 
Bolintin Deal, surprinși 
cînd încercau să sustragă 
din recoltă. Cum ajung u- 
nii la asemenea „gre
șeli" și ce părere are obștea 
satului despre ele 7

Sîntem în plină campanie 
•ie recoltare. Cu mic cu 
lare, conform Legii organi

zării producției și a mun
cii în agricultură, toată su
flarea satului se află acolo 
unde se hotărăște soarta 
recoltei — în cîmp. Dar 
dacă există o lege a orga
nizării producției și a mun
cii în agricultură, după care 
timpul de muncă trebuie 
să fie în funcție de timpul 
optim al lucrărilor agricole 
— și care adeseori coincide 
cu ziua-lumină — aceeași 
lege vorbește, la modul im
perativ, și despre datoria 
sfintă a fiecăruia de a 
păstra, a apăra și întări 
avuția obștii. Nu-i suficient 
să ieși, spre exemplu, în 
cîmp dimineața la ora 4, 
dacă hărnicia nu este du
blată de grijă fată de avu
tul tuturor și al fiecăruia ; 
dacă nu se adoptă o atitu
dine fermă împotriva celor 
ce atentează Ia această a- 
vuție. Aparent, în majori
tatea cazurilor de sustra
gere e vorba de cantități a- 
parent neglijabile. Dar toa- 

■ te acestea, adunate într-o 
singură grămadă, dau tota- 
luri impresionante.

Am stat de vorbă cu 
mai multi dintre cei că- 
zuți în păcatul „îndestu
lării" proprii pe seama ob
știi. In același timp am în
cercat să aflăm și pozițiile 
celorlalți, opinia 
despre asemenea 
Cum califică satul

primesc mai 
au muncit, a- 
atîta primesc, 

ce să iei din

mi-e rușine de oa-

greșit... mi-e ru- 
oameni..." Răspun-

accepțiunea de opinie pu
blică — asemenea fapte 7 
Să luăm un caz : lntr-una 
din zilele lui august, la 
plecarea spre casă, mai 
mulți membri cooperatori, 
în frunte cu șeful de echi
pă G. R., au fost surprinși 
cu produse din grădina de 
zarzavat.

— Luasem de poftă, se 
dezvinovățește șeful de e- 
chipă.

— După cantitate, se pa
re că „pofta"...

— Apăi am greșit...
— Da’ ce. dom’le. au fă

cut crimă 7 sare în apăra
re cooperatoarea Gherghi
na T. Gh. A luat de la 
străini ?! A luat de la cea-

— Am întărit paza, am 
făcut controale inopinate, 
pe cei prinși i-am „prelu
crat", i-am mai speriat că-i 
afișăm la gazeta de pere
te, că îi dăm ca exemplu 
negativ în foaia volantă... 
Dar, vorbind deschis. nu 
peste tot s-au luat măsurile 
cuvenite și nu s-a creat o 
opinie sănătoasă contra ce
lor care fură. De aceea, 
uneori, ceilalți chiar li com
pătimesc pe cei prinși...

Sigur, numărul coopera
torilor care încearcă să-și 
sporească veniturile pe 
seama muncii tuturor e în 
scădere. Pe plan organiza
toric, comitetul comunal de 
partid a tradus în fapt cî-

ANCHETĂ SOCIALĂ

satului 
fapte.

— in

peu ; noi nu sîntem ai cea- 
peului ?!

Sigur că 
ului. Dar. 
C.A.P.-ului 
Intervenția 
na trădează un mod greșit 
de gîndire, după care bu
nurile obștii ar fi așezate 
undeva intr-o zonă imper
sonală. Și nu numai în 
concepția ei (din păcate 
cazurile de atentare ia bu
nurile obștii sînt încă frec
vente). Pentru unii, nără- 
viți să bage mina in gră
mada de alături. în rodul 
muncii tuturor, obiceiul ca 
atare 
nat 
decît 
tivei.
C.A.P.-ului ar fi nu izvo
rul din care-și trage 
care avuția personală, 
avere fără identitate, 
care fiecare se poate 
frupta cum poate și 
poate.

— Față de anii trecuți, 
anul acesta sustragerile 
sint mult mai puține și 
fără importantă. Am avut 
cîteva cazuri care au fost 
trimise la comisia de ju
decată — ne-a informat to
varășul Hie Dumitrescu, 
secretarul comitetului co
munal de partid și prima
rul comunei Bolintin Deal.

— Ce măsuri de influen
țare, de prevenire, a luat 
organizația comunală de 
partid 7

slnt ai C.A.P.- 
oare, bunurile 
ale cui sint 7 
țaței Gherghi-

n-ar trebui condam- 
deoarece n-au luat 
din avuția... coopera-
Ca și cum avuția

fie- 
ci o 
din 
in
cit

teva măsuri luate de comi
tetul județean de partid, 
cum ar fi întărirea pazei, 
controale permanente, an
trenarea gărzilor patriotice 
la apărarea recoltei, opera
tivitate in transportarea 
recoltei de pe cîmp etc. E 
foarte bine. Dar pe planul 
educației, în domeniul cel 
mai delicat, dar și cel mai 
sigur al prevenirii unor a- 
semenea abateri ?

Ne spunea primarul des
pre o atitudine de neînțeles 
a satului, de „compătimire" 
față de cei care fură. Care 
să fie explicația acestei ne
intervenții ? Cu o listă de 
cazuri din ultimul timp, 
am pornit la întîmplare să 
aflăm și noi opinia satu
lui :

— Cum, a Iu’ Tuleaje, a 
fost prinsă cu porumb 7 Eu 
acu’ te aud pe matale dă 
chestia asta. Șl a lu’ Cra- 
iu 7 Ia te uită, dom’le, cine 
ar fi crezut I... (Al. Mihai, 
cooperator).

— Bine, dar munciți îm
preună, chiar nu știți ni
mic ?!

— De unde să știm ?! Ce, 
ne spune cineva 7 (Marin 
E., cooperator).

— Eu auzisem de niște 
castraveți. Ziceau cîteva fe
mei cum că a cășunat pe 
ele... (Dumitra V.. coopera
toare).

— într-un timp se zvo
nise că i-a amendat. Să
racii. au plătit cu vîrf și

îndesat cîțiva porumbi. 
(Niculae F. — paznic).

— Eu n-am văzut pe ni
meni afișat la gazetă. Ar fi 
bine, să-i știm, i-am mai 
lua și noi in tărbacă și s-or 
îndrepta. Da’ de unde să-i 
aflăm 7 Eu acu’ aflu, de la 
dumneata... Aoleu, ce le-aș 
face... Eu trag toată vara 
si ei agonisesc din ce 
nu-i al lor I... (Niculae I., 
cooperator).

Cele cîteva 
la întîmplare, 
dență o stare 
cruri. Se plîngea secretarul 
de partid de lipsă de opi
nie împotriva celor ce a- 
tentează la averea obștii. 
Dar oare se poate vorbi de 
indiferenta obștii cînd cel 
mai multi nu cunosc ase
mene» cazuri 7 Cum s-a 
făcut 7 publicitate în jurul 
sustragerilor, cum s-a ac
ționat pentru formarea 
unei opinii sănătoase îm
potriva lor 7 Totul, sau 
aproape totul, a rămas la 
stadiul de „atenționare” a 
celor prinși asupra faptu
lui, sau al judecării — 
cînd s-a produs un aseme
nea eveniment — i 
creție, la comisia < 
cată. Pregătirea 
publice, formarea 
titudini sănătoase 
nă muncă concretă 
cație, de explicare exactă a 
faptelor, a consecințelor 
dăunătoare ale unor ase
menea stări de lucruri. 
Informarea oamenilor doar 
de la... sursa zvonurilor 
care mai circulă prin sat 
nu poate avea drept re
zultat decît o atitudine 
bazată pe zvonuri. Care 
am văzut în ce parte 
eșuează : nu la înfiera
rea sustragerilor, ci la... 
compătimirea făptașilor. 
Ceea ce e foarte dăunător 
spiritului intransigent, de 
muncă, de ordine și disci
plină care trebuie să dom
nească și în agricultură. 
Acest spirit nou de muncă 
înseamnă, așa cum am mai 
spus, ieșirea în cîmp la 4 
dimineața, ordine și disci
plină în îngrijirea și strîn- 
gerea recoltei fără pierderi, 
grijă responsabilă 
păstrarea avutului 
pentru asigurarea 
drepte împărțiri a 
lor, In 
munca fiecăruia.

păreri, luate 
pun in evi- 

gravă de lu-

cu... dis- 
de jude- 

opiniei 
unei a- 
inseam- 

i de edu-

pentru 
obștesc, 

unei 
roade- 

conformitate cu

Emil MARINACHE

(Urmare din pag. I)
comunelor afectate la un „puls 
de viață" normal — conștiin
ța civică a maselor și-a dovedit 
imensa ei forță : răspunzînd cu 
abnegație și conștiință patriotică la 
chemarea adresată de conducerea 
partidului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, sute de mii 
de cetățeni au acționat fără pre
get, săptămîni de-a rîndul, mai în- 
tîi pentru efectuarea a numeroase 
lucrări de îndiguiri, de protecție 
împotriva apelor, iar apoi pentru 
refacerea fondului locativ, pentru 
a reda localităților respective chi
pul urbanistic avut înainte de inun
dații. Eforturile organizațiilor de 
partid și consiliilor populare din

localitățile afectate de inundații 
merită — prin ele însele — un pre
miu de frumusețe civică și morală.

Intrată in etapa finală.' întrece
rea patriotică pentru gospodărire 
este chemată să-și amplifice forțe
le. să aducă in bilanțul acestui an 
realizări cit mai bogate, menite să 
contribuie tot mai mult, atît la în
frumusețarea fiecărei localități, cit 
și la prosperitatea vieții locuitori
lor ei. Acest impuls este dat și de 
organizarea, la sfîrșitul anului, a 
primului congres al deputaților și 
al președinților consiliilor populare 
— eveniment politic de mare rezo
nanță în viața țării, care are me
nirea de a dezbate problemele fun
damentale ale activității consiliilor 
populare, ale muncii reprezentan

ților aleși ai cetățenilor. în întîm
pinarea acestui moment deosebit 
trebuie să se asigure în continuare

Realizări 
în industria 

locala 
botosăneana 

si

In acest an, întreprinderea 
județeană de industrie loca
lă Botoșani înregistrează o de
pășire de 6,3 milioane lei la 
producția-marfă, din care 2,1 
milioane lei pentru fondul pie
ței. Acest rezultat este urmarea 
aplicării unui judicios plan de 
măsuri tehnico-economice, a 
perfecționării organizării mun
cii și aprovizionării, a reproiec- 
tării și introducerii în fabricație 
de noi bunuri. în 1975, de exem
plu, au fost realizate 35 noi sor
timente de bunuri de larg con
sum din metal, lemn și cerami
că. Venind în întîmpinarea ce
rințelor unor categorii diverse 
de cumpărători, întreprinderea 
livrează comerțului diferite ti
puri de mobilă, printre care 
dormitoarele „Arieșul", „Ipo- 
tești", „Perinița", „Tineret", a- 
pfeciate pentru funcționalitatea, 
calitatea și prețul lor accesibil. 
Aceeași întreprindere realizea
ză mobilier școlar pentru grădi
nițe și binale pentru construcții 
școlare, care sînt solicitate și in 
alte județe. în baza contracte
lor de cooperare încheiate cu 
diverse întreprinderi din țară, 
întreprinderea botoșăneană par
ticipă la realizarea de mașini și 
instalații industriale complexe, 
livrind însemnate cantități de 
piese turnate din fontă și me
tale neferoase, precum și con
fecții metalice. Angajamentele 
față de marile întreprinderi be
neficiare sînt onorate la timp și 
cu respectarea condițiilor de 
calitate. Prin darea recentă în 
exploatare a unei noi turnătorii 
de fontă s-a creat posibilitatea 
realizării unor comenzi supli
mentare față de sarcinile 
plan. (E. Nazarie).

în județul Arad, comisia județea
nă pentru protecția mediului încon
jurător, avînd sprijinul organelor de 
specialitate și al altor factori înves
tiți prin lege cu răspunderi în acest 
sens, desfășoară o susținută activitate, 
ale cărei rezultate n-au întîrziat să 
se arate.

Dotarea unor întreprinderi — ca 
întreprinderea de vagoane. Între
prinderea de strunguri, combinatul d« 
prelucrare a lemnului, secția de aco
periri galvanice de la I.A.M.M.B.- 
Arad ș.a. — cu instalații si dispoziti
ve de epurare și neutralizare a sub
stanțelor care pot 
polua aerul ; des
congestionarea u- 
nor artere de cir
culație din muni
cipiul Arad de 
transportul greu t 
dotarea transpor
tului în comun cu 
mijloace rapide și 
silențioase ; plantarea a peste 112 000 
arbori si arbuști si amenajarea unor 
perdele vegetale de protecție in jurul 
marilor întreprinderi pentru purifi
carea aerului si reducerea zgomotu
lui ; inventarierea surselor de polua
re a apei : construirea a noi statii da 
epurare în municipiu și județ ; sta
bilirea de amplasamente pentru ram
pele de gunoi menajer din Arad, din 
cele șapte orașe ale ludetului. precum 
și din comunele Petica. Sîntana. Vin- 
ga. Grăniceri etc. — sînt lucrări care 
au însumat peste 100 milioane lei in
vestiții. Lor li se adaugă alte șl alte 
acțiuni : 
desecări 
roziunli 
siliului
unitate etalon pe județ pentru lu
crări agricole executate în sistem de 
agrotehnică antierozională la terenu
rile in pantă : împădurirea, in pe
rioada 1974—1975. a peste 3 500 ha — 
din care cu răsinoase 2 272 ha ; regu
larizarea văilor, consolidarea maluri
lor. stingerea torentilor si alte lucrări 
de combatere a alunecărilor de te
ren în zona localităților Dezna. Mo- 
neasa, Vărădia de Mureș, Petriș, Li- 
pova etc.

Analizînd recent. Intr-o sesiune a 
consiliului popular județean, ceea ca

Cum se aplică Legea 
privind protecția mediului 
înconjurător în județul Arad

efectuarea unor lucrări da 
si îndiguiri ; combaterea e- 
solului ; constituirea Con- 

intercooperatist Tlrnova ca

«-a făcut, dar mai ales ceea ce nu 
s-a făcut si este imperios necesar să 
se facă in municipiul si județul Arad 
pe linia protejării mediului înconju
rător — deputății au adoptat, pen
tru perioada următoare, un amplu si 
concret program de măsuri cu ter
mene ei responsabilități precise. 
Printre altele, sesiunea a fixat ur
mătoarele obiective mai importante 
pentru municipiul Arad : curățirea 
si dezinfectarea canalului Mureșel I 
rezolvarea problemei apelor uzate, 
industriale si menajere din cartierul 
Aradul Nou și din zona Fabricii de 

spirt si drojdie ) 
soluționarea defi
nitivă a defecțiu
nilor de la statia 
municipală de e- 
purare a apel u- 
zate; darea In 
folosință a mai 
multor colectoare 
principale aflate 

In prezent In construcție (cum sînt 
cele de oe Calea Armatei Roșii, stră
zile Mărășeștl si Gh. Dimitrov) ; con
struirea unei fabrici de ecarisaj. Da 
asemenea, s-au mai prevăzut: exe
cutarea — In mod eșalonat, pînă 
1980 — a unor statii de epurare 
Moneasa. Chisineu-Cris. Nădlac. Pin- 
cota, Sebis. Pecica. Sîntana si Vin- 
ga ; regularizarea unor văi In zona 
localităților Săvîrsin si Chisindia: 
extinderea zonelor verzi permanente 
prin plantarea, anual, a minimum 500 
ha cu rășinoase ; extinderea supra
fețelor plantate cu specii de arbuști 
rezistent! la nocivități în zonele cu 
grădinițe si erase etc.

în paralel cu activitatea pentru 
îndeplinirea acestor obiective, vor fi 
întreprinsa măsuri pentru intensifi
carea muncii de popularizare a Le
gii nr. 9. de educare a cetățenilor, 
astfel Incit fiecare să devină un 
factor activ in acțiunea de protecție 
a mediului In care trăim, spre a rea
liza — cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Conferința Națională a 
partidului din 1972 — asigurarea 
nealtexată a frumuseților patriei, 
pentru a transmite generațiilor vii
toare darurile cu care natura a hă
răzit România.

In 
la

Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scînteii

NOI UNITĂȚI COMERCIALE IN SATELE BIHORENE
Uniunea județeană a coope

rației de consum Bihor a acor
dat și în acest an o atenție 
sporită construirii de noi uni
tăți comerciale și modernizării 
celor existente, cu prioritate in 
mediul rural. în localități înde
părtate. Astfel, din cele 38 ma
gazine prevăzute a se da In fo
losință pînă la sfîrșitul acestui 
an, un număr de 29 sînt ampla
sate în localități rurale. în pa
ralel, 36 de unități comercia
le au fost reamenajate și mo
dernizate. astfel că la finele 
anului suprafața magazinelor 
nou construite crește pe județ 
cu aproape 4 500 metri pătrațl.

Un loc de seamă în preocupă
rile conducerii Uniunii jude
țene a cooperației de consum 
Bihor il ocupă construirea de 
noi unități comerciale și mo
dernizarea celor vechi în loca-

litățile rurale prevăzute a de
veni orașe. în comuna Săcueni, 
de pildă, care va deveni oraș In 
prima etapă de sistematizare a 
Bihorului, a fost construit și 
dat în folosință un modern 
complex comercial, care satis
face toate cerințele unei loca
lități urbane, prevăzut cu spa
ții pentru alimentație publică 
și prestări de servicii către 
populație : restaurant, braserie, 
laboratoare de cofetărie și car
mangerie ; unități de croitorie, 
încălțăminte, coafură, frizeri 
secție foto și altele. ■

în localitățile rurale mai izo
late, cum sint cele din Cusuiuș, 
Boiiu, Valea 
Zecehotare, 
și altele, au 
gazine noi 
cele existente. (Dumitru Gâță).

de Sus, Drâgoteni, 
Călacea, Cubulcut 
fost construite ma- 
și s-au reamenajat

Borsec — stațiune a vacanțelor Foto : E. Dichiseanu

și amenajărilor de străzi, a lucră
rilor de alimentări cu apă și cana
lizare (pentru a nu fi surprinse

Edilii în întrecere
o masivă mobilizare a deputaților 
și cetățenilor, a tuturor forțelor 
din toate localitățile la efectuarea 
in întregime a lucrărilor aflate pe 
agenda edilitară a anului. Este 
vorba de încheierea construcțiilor

neterminate de sezonul rece) ; de 
mobilizarea unor forțe corespunză
toare pentru continuarea lucrărilor 
de regularizare a rîurilor. a diguri
lor de protecție a localităților ce 
au fost inundate sau pentru care

au fost aprobate programe in acest 
sens ; de accelerarea lucrărilor de 
finisaj la obiectivele edilitar-sociale 
de interes obștesc (creșe. grădinițe, 
dispensare, cămine culturale, băi 
publice etc,) ; de executarea opera
țiilor de reparare și întreținere a 
fondului locativ pentru a-1 pregăti 
de intrare în iarnă ; de plantarea 
de pomi, arbuști, garduri vii și 
pregătirea terenurilor pentru ame
najările ce se vor executa în pri
măvară ; de efectuarea unor am
ple lucrări de impăduriri și plan
tări de livezi, atît pentru reface
rea fondului forestier, cit și pentru 
protecția mediului ambiant etc. 
Sînt, după cum se vede, lucrări 
care, executate integral și la timp, 
pot conferi fiecărui cetățean con

diții tot mai bune de viață, iar lo
calităților respective — un plus de 
frumusețe.

Etapa finală a întrecerii patrio
tice trebuie să cunoască deci un 
ritm accelerat. în această perioadă
— fructificind mai bine experiența 
dobindită in cursul anilor trecuți
— consiliile populare sînt chemate 
să asigure o participare a tuturor 
cetățenilor la acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare a localită
ților. Pentru că numai astfel în
trecerea se va încheia cu acel bi
lanț atît de rodnic pentru țară și 
pentru localitățile ei — cu un 
bilanț în care primul și cel mai im
portant cîștigător să fie spiritul 
gospodăresc al întregului nostru 
popor.
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Lucrări de bund calitate la pregătirea terenului șl semănatul griului 
executate pe terenurile întreprinderii agricole de stat Urzicenl. Prin 
efortul mecanizatorilor șl al specialiștilor, se apreciază că însămîn- 
țarea celor 1 300 ha cu griu se va încheia la jumătatea acestei luni 

Foto: N. Butcă

Pregătind recolta de grîu a anului viitor

SĂ ÎNSĂMÎNȚĂM ACUM, CÎT MAI REPEDE,
CU GRIJĂ, ÎN OGOR BINE LUCRAT

BACĂU
de Insămințat in această 
aproape 60 000 de hectare cu 
alte culturi. Deși seceta per- 
condițiile de lucru sint deo-

Unitățile agricole din județul Ba
cău au 
toamnă 
griu și 
sistă și 
sebit de grele, măsurile Întreprinse 
de comandamentul județean permit 
o desfășurare intensă a lucrărilor. 
Ing. Alexandru Dănilă, director ad
junct la direcția agricolă, ne-a in
format că toate suprafețele destinate 
culturii griului au fost eliberate și 
arate. Intrucît In unele locuri pămîn- 
tul nu este corespunzător pentru 
semănatul griului, s-a trecut la 
reamplasarea culturilor. Ca ur
mare, Intr-un mare număr de coope
rative agricole — Podu-Turcului, Stă- 
nișești, Fîntînele, Cociu, Frumușelu, 
Găiceanca — mecanizatorii și coope
ratorii au ieșit la cimp și au semă
nat cite 300—400 hectare de grîu.

în raza de activitate a S.M.A. Tra
ian, semănatul se desfășoară din 
plin. La cooperativa agricolă Tamaș, 
bunăoară, lucrau pe cimp toate cele 
28 de tractoare. întreaga activitate 
este organizată, și aici, ca de altfel 
in toate cooperativele agricole, în 
formațiuni de lucru, care cuprind cite 
3—4 tractoare ce execută arături și 
unul la discuit. Pămintul este dis
cuit odată cu efectuarea arăturii de 
3—4 și chiar de mai multe ori, pînă 
ce se sfărlmă toți bulgării. Se lu
crează apoi cu tăvălugul. Cind patul 
germinativ este pregătit, sosește la 
fața locului comisia comunală, care 
face recepția lucrărilor pe bază de 
proces-verbal. Și dacă lucrările sînt 
de calitate se trece la semănat. Așa 

se lucrează ș! la Buhocl, Prăjești, 
Traian, ca și in celelalte unități coo
peratiste. Atenție deosebită se acor
dă calității semănatului și in coope
rativele agricole din Săucești, Ar- 
deoani, Pîrjol, Colonești.

Mai există, ce-1 drept, unități in 
care semănatul culturilor de toamnă 
și In special al griului nu se bucură 
de suficientă atenție. La 
vele agricole Fărăoani si

cooperati-
Cașin, bu-

TULCEA
De la începutul aceste!De la începutul acestei săptămlni, 

In unitățile agricole cooperatiste din 
județul Tulcea se lucrează cu toate 
forțele la însămințarea griului. Ceea 
ce caracterizează actuala campanie 
de insămînțări este preocuparea 
pentru a suplini lipsa de umi
ditate din sol prin lucrări de cea mai 
bună calitate la pregătirea terenului 
și semănat. La Beidaud, Corugea șl 
In alte localități, unde nu s-au mal 
semnalat precipitații de citeva luni, 
arăturile șl pregătirea patului germi
nativ se efectuează In condiții deo
sebite. în consecință, răspunde
rea mecanizatorilor, a comisiilor 
instituite de comandamentele comu
nale a crescut vizibil. Acționindu-se 
In spiritul deplinei responsabilități 
față de recolta anului viitor, în nu
meroase localități ale județului s-au 
efectuat lucrări repetate la pregăti
rea terenului. La Topolog, spre 
exemplu, sînt folosite in acest scop 
grape stelate, discuri, tăvălugi, 
cooperativele 
Luminița, lucrarea de tăvălugire-dis- 

In
agricole Sîmbăta și

năoară, această lucrare a început cu 
Intîrziere. Se așteaptă probabil con
diții mai bune, neglijîndu-se faptul 
că perioada optimă, verificată ani 
de-a rîndul, pentru aceste localități 
este între 1 și 20 octombrie. In alte 
cooperative agricole, cum ar fi cele 
din Strugari, Buda, Sănduleni. nu se 
acordă suficientă atenție tratării se
mințelor. Obținerea unor recolte 
mari în anul viitor reclamă ca a- 
cum, la semănat, comandamentele 
comunale, specialiștii să asigure e- 
fectuarea lucrărilor Ia timp și de cea 
mai bună calitate.

nu s-au reali-
7 000 hectare

cuire se efectua a treia oară. La Ca- 
simcea și Rahmanu, semănatul griu
lui se desfășura cu intensitate. Inter
locutorii noștri, membri ai comisiilor, 
ne spuneau că nu au dat aviz pentru 
semănat decit in terenuri bine pre
gătite, la adîncimea solicitată de lip
sa apei in sol și in condițiile creș
terii cu 10 la sută a densității plan
telor. Nesatisfăcător este ritmul e- 
xecutării lucrărilor de irigații. Din 
totalul celor 10 000 hectare teren ce 
urmează a fi insămințat cu griu, udă
rile de aprovizionare 
zat decit pe circa 
teren.

Intrucît In nici una 
tea nu s-a atins viteza medie planifi
cată la semănat de 3 940 hectare, or
ganele și organizațiile de partid, co
mandamentele comunale și consiliile 
de conducere au datoria să ia toate 
măsurile pentru a mobiliza toate for
țele pentru încheierea in timpul op
tim a acestei importante lucrări a- 
gricole.

din zilele aces-

ARAD
în județul Arad, vremea uscată din 

această toamnă a determinat redu
cerea rezervei de apă din sol, ceea 
ce a impus măsuri speciale la pregă
tirea terenului și însămințarea griu
lui. în ultimele ședințe ale comanda
mentului județean s-a insistat în 
mod deosebit asupra sarcinilor și 
răspunderii ce revin specialiștilor 
din unitățile agricole pentru a asi
gura o calitate superioară la lucră
rile executate. Ca urmare a măsu
rilor luate, cu toate dificultățile în- 
tîmpinate din cauza lipsei de umidi
tate din sol, se cuvine remarcată ca
litatea bună a lucrărilor, îndeosebi in 
cooperativele agricole cu terenuri 
grele — Chișineu Criș, Mișca, Soco- 
dor și altele. Aici, la pregătirea te
renului s-au făcut 3—4 și chiar mai 
multe discuiri. Acum, volumul cel 
mai mare de lucrări se execută în 
zonele de șes, unde se duce o ade
vărată bătălie pentru calitate. Ne-am 
oprit pe una din parcelele cooperati
vei agricole „Avîntul" din Pecica, 
unitate în care au fost semănate 350 
hectare cu grîu din cele 650 hectare 
planificate. înaintea semănatului se 
făcea o ultimă pregătire a terenului 
cu grapa cu discuri, solul fiind bine 
mărunțit și afinat.

în această perioadă, In cele mal 
multe unități se însămînțează parce
lele de pe care s-a recoltat porum
bul. După cum se știe, aceste tere
nuri sînt uscate și se pregătesc mai 
greu. Iată de ce specialiștii trebuie 
să urmărească cu și mai mare aten
ție calitatea lucrărilor efectuate. Tot 
în comuna Pecica, dar la cooperati
va agricolă „Steagul roșu", au fost 
constatate abateri de la normele de 
calitate prevăzute atît la pregătirea 
terenului, cit și la semănat. Din cele 
650 ha prevăzute a se cultiva cu grîu, 
au fost însămînțate numai 170 hec

tare. în ziua raidului, toate cele 6 
semănători erau oprite la marginea 
parcelelor. De ce 7 „Lucrăm la exe
cutarea arăturilor și pregătirea tere
nului" — ne-a spus tov. Ștefan Bodi, 
vicepreședintele cooperativei agri
cole. Neasigurarea frontului de lucru 
pentru semănători este consecința 
modului greșit în care consiliul de 
conducere a organizat munca. For
țele mecanice, în loc să fie grupate 
pe aceleași parcele, sînt dispersate 
pe sole diferite în cele două ferme 
ale unității. Așa se explică și faptul 
că arăturile efectuate erau discuite 
abia în ziua următoare. Din cauză 
că se pierdea apa din sol, brazdele 
se întăreau, iar pentru mârunțirea 
lor erau necesare mai multe discuiri. 
Și la cooperativa agricolă din Seder- 
hat, semănatul griului se făcea in 
pămînt bolovănos. Iată de ce este 
necesar ca peste tot comandamen
tele comunale, specialiștii să acorde 
cea mai mare atenție calității lucră
rilor, atit la pregătirea terenului, cit 
și la semănat.

în final, două semnale pe adresa
I.V.C.  din județele Mehedinți și Ti
miș. Potrivit repartiției date de Mi
nisterul Agriculturii, cooperativei* 
agricole din județul Arad trebuie să 
primească 275 tone sămință de griu 
din soiul Lovrin 231 din județul Me
hedinți și 100 tone din soiul Libelula 
din județul Timiș. Dar, deși timpul 
este înaintat, din județul Mehedinți 
s-au primit doar 25 tone, iar din ju-, 
dețul Timiș — 46 tone de sămință.' 
Cind se vor trimite celelalte canti
tăți 7 După trecerea timpului optim 
de semănat ?

Anchetă realizată de 
Gheorqhe BALTA 
Vasiîe NICOLAE 
Ion TEODOR

Dispeceratul public al cooperării întreprinderilor

„PROGRESUL" DIN BRĂILA REAMINTEȘTE FURNIZORILOR:

„Răspundem, in egală măsură, 
de livrarea utilajelor restante11

La finele acestui ultim an al cincinalului, la între
prinderea „Progresul" din Brăila, comparativ cu reali
zările anului trecut, producția globală urmează să 
fie mai mare cu aproape 34 la sută, producția marfă 
cu 36 la sută, iar volumul livrărilor la export cu 43 
la sută. Sînt sarcini mobilizatoare. în concordantă cu 
cerințele sporite ale numeroșilor săi beneficiari in
terni si parteneri de peste hotare, cu potențialul teh
nic modern și capacitatea profesională a colectivului 
din această mare unitate industrială. Dintre produ
sele întreprinderii brăilene. mult solicitate de econo
mia națională și clientii externi, fac parte si mași
nile si utilajele tehnologice pentru industria materia
lelor de construcții si refractare, care dețin o pon
dere însemnată în producția sa. Cu toate eforturile 
colectivului de oameni ai muncii de aici, realizările 
pe primele trei trimestre din acest an la produsele 
amintite nu se situează la nivelul sarcinilor prevăzute, 
ceea ce a influențat nefavorabil îndeplinirea planu
lui pe ansamblul întreprinderii.

— Multe din aceste utilaje se află lntr-o fază înain
tată de execuție, dar. deocamdată, nu pot fi finalizate 
— spune ing. IONEL MlNDROIU, șeful serviciului 
aprovizionare al Întreprinderii.

— De cine depinde livrarea lor neîntîrziată 7
— Pentru terminarea comenzilor aflate tn această 

situație este absolut necesar ca unitățile cu care coo
perăm să lichideze rămînerea in urmă si să urgenteze, 
în continuare, livrările Ia diferite repere si produse. 
Ținînd seama de faptul că utilalele respective sînt 
destinate exportului, solicităm unor furnizori si parte
neri de cooperare următoarele :

1. Întreprinderea de mașini electrice din București t 
să livreze neîntîrziat cele sase motoare restante si să 
dea curs, cît mai repede posibil cererii noastre su
plimentare de a ne fabrica trei motoare si un comu
tator.

2. Întreprinderea „Electroputere" din Craiova : să ne 
expedieze grabnic două motoare tip M.U.F., iar terme
nele de livrare la motoarele M.I.P.-2 să fie devan
sate.

3. întreprinderea „Neptun" din Cimpina : să recu
pereze restanțele la produsele din contractul nr. 101/1975 
si să urgenteze livrările prevăzute in lunile viitoare.

UNITĂȚILE VIZATE RĂSPUND:
1. ÎNTREPRINDEREA DE 

MAȘINI ELECTRICE DIN 
BUCUREȘTI :

La întreprinderea de mașini elec
trice din București, ing. AUREL MI- 
LITARU, șeful serviciului export- 
desfaceri, ne-a spus :

— într-adevăr. sîntem .în restanță 
față de întreprinderea „Progresul" 
din Brăila cu șase motoare A.S.F.M., 
dar ele vor fi livrate în curind. Ne- 
respectarea termenului de livrare — 
30 septembrie — se datorează pri
mirii cu Intîrziere a unor repere din 
import.

— Care este. In prezent, stadiul de 
execuție al acestor produse 7

— Ele au fost lansate în fabricație 
1* secția a IlI-a. în vederea urgen
tării execuției lor, aici au fost în
tocmite grafice speciale de produc
ție, iar stadiul Îndeplinirii planului 
la aceste produse se analizează zilnic.

— Concret, cînd vor fi livrate cele 
șase motoare 7

— Pînă Ia 20 octombrie.
în legătură cu cererea întreprin

derii „Progresul" din Brăila de a se 
fabrica suplimentar trei motoare și 
un comutator, șeful serviciului ex- 
port-desfaceri a făcut următoarea 
precizare : „Colectivul întreprinderii 
noastre s-a angajat să dea curs a- 
cestei solicitări suplimentare. Motoa
rele au fost cuprinse în planul pe 
trimestrul IV și s-au luat toate mă
surile tehnico-organizatorice pentru 
ca acestea să fie expediate, cel tir- 
ziu, pină Ia 30 noiembrie, așa cum 
s-a stabilit cu întreprinderea brăi- 
leană, și chiar mai devreme. în ceea 
ce privește comutatorul, așteptăm co
manda beneficiarului".

2. ÎNTREPRINDEREA „E- 
LECTROPUTERE" DIN CRA
IOVA :

Consemnăm mai Intîi o veste bună 
pentru constructorii de utilaj greu 
din Brăila, transmisă de ing. CON
STANTIN CERNITU, șeful biroului 
export-import de la întreprinderea 
„Electroputere" Craiova : „Cele două 
motoare țip M.U.F. de 400 kW au 81 

fost expediate la Brăila. Peste cîteva 
zile va fi livrat întreprinderii „Pro
gresul" și unul din motoarele 
M.I.P., cel de 132 kW“. Am primit 
vești bune și în ce privește ce
rerea întreprinderii brăilene de a 
fi devansate termenele de livra
re la 'unele produse. în acest 
sens, iată ce comunică cores
pondentul „Scînteil", Nicolae Băbălău, 
în urma discuțiilor avute cu cadre de 
conducere din întreprinderea „Elec
troputere" : „Răspunzînd apelului a- 
dresat de Întreprinderea „Progresul", 
colectivul întreprinderii craiovene 
face tot ce este posibil ca mo
toarele solicitate să fie livrate 
cu 10—15 zile in avans. Cu excepția 
motorului M.I.P.-2 de 250 kW. pen
tru care întreprinderea din Brăila a 
anulat contractul inițial, solicitînd 
un alt tip de motor, care are termen 
de livrare tn luna decembrie".

3. ÎNTREPRINDEREA 
„NEPTUN" DIN CIMPINA :

Ia întreprinderea „Neptun" din 
Cimpina am discutat cu șeful servi

„DISPECERUL PUBLIC" ADAUGĂ...
După cum se desprinde din răs

punsurile Întreprinderilor furni
zoare vizate, în scurt timp vor fi 
recuperate restanțele la livrările 
pentru „Progresul" din Brăila, ceea 
ce va crea acestei unități condiții 
pentru încheierea grabnică a fabri
cației unor utilaje destinate ex
portului. Este o dovadă a înțele
gerii de către conducerile celor trei 
întreprinderi a cerinței că, în re
lațiile de cooperare, decisivă este 
acțiunea mai hotărltă, energică 
pentru îndeplinirea sarcinilor asu
mate. Se cuvine remarcată, tot
odată, receptivitatea furnizorilor 
din București, Craiova și Cimpina 
față de cererile suplimentare ale 
întreprinderii din Brăila sau pen
tru devansarea termenelor de li
vrare a unor repere și produse. 
Sint exemple care ilustrează spi
ritul de Întrajutorare tovărășească, 

ciului desfacere. ILIE COJOCARU s
— Produsele pe care le fabricăm 

pentru „Progresul" din Brăila ocupă 
un loc important în cadrul preocupă
rilor noastre. Recent, conducerea în
treprinderii, Împreună cu tovarăși din 
minister, a analizat modul cum sint 
onorate contractele încheiate cu a- 
ceastă unitate econonjică.

— Ce s-a hotărît In urma acestei 
analize 7

— Au fost stabilite măsuri pentru 
impulsionarea fabricației, astfel încît 
restantele fată de întreprinderea bră- 
ileană să fie lichidate pînă la sfirși- 
tul lunii octombrie.

— Este posibil acest lucru 7
— Da. intruicit 60 la sută din can

titatea de reductoare pe care trebuie 
să o livrăm întreprinderii „Progre
sul" tn ultimul trimestru al anului a 
fost lansată in fabricație. Cu alte cu
vinte, in prezent se află In diferite 
faze de execuție și o parte din pro
dusele care, normal, trebuiau să fie 
introduse in fabricație in lunile no
iembrie sau decembrie.

caracteristic relațiilor dintre între
prinderile noastre socialiste, e- 
xemple demne de a fi urmate și 
de alte colective de oameni ai 
muncii în acest ultim trimestru al 
anului, cind, după cum se știe, apar 
diferite cereri de suplimentare a 
unor comenzi în cooperare, menite 
să contribuie la satisfacerea unor 
solicitări în plus ale beneficiarilor 
interni sau ale cllenților de peste 
hotare. Totul este acum ca, pe 
măsura primirii reperelor și produ
selor de care are nevoie, colec
tivul întreprinderii „Progresul" din 
Brăila să-și concentreze toate for
țele pentru a recupera neintîrziat 
restanțele la fabricația unor uti
laje tehnologice și a le livra în 
cele mai bune condiții partenerilor 
săi externi.

Hie STEFAN

După cum s-a anunțat in zia
rul de ieri, a fost lansată pri
ma platformă românească de fo
raj marin.

Cu acest prilej, comitetul de 
partid al Șantierului naval Ga
lați a adresat o telegramă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, in care se men
ționează : Istoricele hotărîri ale 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, sarcinile și prețioa- 
iele indicații date cu prilejul 
vizitei de lucru pe care ați 
făcut-o pe șantierul nostru, în 
vara acestui an, reprezintă pen
tru fiecare membru al colecti
vului principalele direcții de 
acțiune, imbold însuflețltor, nor
mele noastre de muncă șl 
viață. Hotărîți să nu precupe
țim nici un efort, să ne dă- 
»uim clipă de clipă muncii 
fără de preget închinate în
făptuirii idealurilor partidului, 
vă asigurăm, mult iubite tovară
șe secretar general, că și pe vii
tor, urmînd strălucitul dum
neavoastră exemplu, ne vom 
mobiliza cu întreaga capacitate 
și putere de muncă, pentru ca 
prin rezultatele pe care le vom 
dobîndi să ne sporim contri
buția la ridicarea pe o treaptă 
superioară a construcțiilor de 
nave românești.

In fotografie: In prim plan — 
„GLORIA", prima platformă ro
mânească de foraj marin.

Foto : E. Dichiseanu

În județul Vîlcea 
s-a încheiat 

recoltatul porumbului
Oamenii muncii de pe ogoa

rele județului Vîlcea au înche
iat recoltarea porumbului. In 
telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de 
comitetul județean de partid se 
arată : Vă asigurăm, mult iubi
te tovarășe secretar general, că 
nu ne vom precupeți torțele 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin pentru 
sporirea continuă a rodniciei 
pâmîntului. pentru valorificarea 
rațională a fiecărui metru pă
trat de pămînt. astfel incit încă 
din primul an al viitorului cin
cinal să realizăm producțiile 
stabilite în Directivele celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului.

Concret „despre sprijin" 
în relația centrală-întreprindere
întreprinderea metalurgică din 

Aiud produce utilaje tehnologice pen
tru obiective de investiții ale meta
lurgiei, precum și piese de schimb. 
Unitatea nu si-a realizat integral pla
nul fizic și contractele pe nouă luni 
din acest an. Este efectul unei acti
vități productive nesatisfăcătoare 
desfășurate de-a lungul mai multor 
luni. Situația critică în care a ajuns 
unitatea impunea intervenția nemij
locită a centralei și ministerului de 
resort. Cum au înțeles specialiștii 
din centrală să sprijine întreprinde
rea pentru redresarea activității pro
ductive și ce ar trebui făcut. în con
tinuare. pentru preîntîmpinarea apa
riției unor asemenea situații nedo
rite.

...în vara acestui an. cind s-au a- 
glomerat o serie de restanțe în fa
bricarea utilajelor tehnologice pentru 
noile obiective din metalurgie. Mi
nisterul Industriei Metalurgice. Cen
trala industrială de prelucrări meta
lurgice și principalele unități benefi
ciare au făcut o analiză serioa
să a situației concrete existente 
la întreprinderea din Aiud. O primă 
măsură : a fost trimisă de urgentă o 
echipă de specialiști pentru a spri
jini conducerea întreprinderii în ac
țiunea de recuperare a restantelor.

...După două luni, iată un fapt 
îmbucurător : cea mai mare parte a 
utilajelor restante din trimestrele I 
și II au și fost expediate beneficia
rilor. Stadiile de execuție avansate 
atestă că principalele utilaje neli
vrate încă vor fi expediate în cel 
mai scurt timp.

Așadar, ultimele date statistice, 
cele înregistrate în luna septembrie, 
precum si situația simțitor îmbună
tățită în ce privește realizarea pro
ducției fizice din ultima vreme în
dreptățesc concluzia că la întreprin
derea metalurgică Aiud activitatea 
productivă se află pe calea redresării. 
Iar un rol important în acest sens 
l-au avut — după cum apreciază to
varășul Gheorghe Costea, secretar al 
Comitetului județean Alba al P.C.R. 
— specialiștii din centrală și minister, 
aflați în permanentă în mijlocul co
lectivului.

Pentru a vedea concret modul de 
lucru al acestui colectiv de specia
liști. l-am rugat pe ing. Paul Smă- 
răndescu. de la Combinatul siderur
gic din Galați, prezent in întreprin
dere. să înfățișeze pe scurt principa
lele observații în legătură cu mersul 
activității productive si măsurile 
adoptate.

— Am pornit de la constatarea mai 
generală că. deși in tntreDrindere 
complexitatea utilajelor fabricate a 

crescut foarte mult, totuși. într-o anu
mită măsură aici s-a păstrat o for
mă depășită de organizare a pror 
ducției și a muncii, de lansare 
a comenzilor și tehnologiilor. Bună
oară. s-a constatat că din cauza re
partizării necorespunzătoare a lucră
rilor, se pierdea mult timp cu schim
barea pieselor ce se prelucrează ne 
o mașină. Practic, cu manevrele res
pective se irosea o treime din volu
mul de muncă al unei zile. De acum, 
planul și comenzile se stabilesc la 
nivelul secției și nu al schimburilor 
de lucru, cum se proceda înainte.

Ce probleme au rezolvat 
(sau nu) specialiștii din 
centrală detașați la între
prinderea metalurgică din 

Aiud

Mașinile-unelte sînt repartizate 
strict pe fiecare muncitor, care răs
punde de modul cum este întreținută 
și exploatată mașina ce 4-a fost în
credințată. în privința organizării 
producției s-a trecut la specializarea 
secțiilor de fabricație în vederea 
utilizării raționale a forței de mun
că și a utilajelor, creșterii producti
vității muncii și a calității execu
ției și s-au stabilit tehnologii de 
montaj și de control. A fost adoptată 
o metodologie unitară de avizare, 
lansare și urmărire a producției, care 
permite un control în fiecare moment 
al stadiului execuției diferitelor re
pere care compun un utilaj.

— Ce probleme mai sînt de rezol
vat 7

— Măsurile la care m-am referit 
sînt aplicate treptat în activi
tatea productivă, iar noi, împreună cu 
conducerea întreprinderii, urmărim 
îndeaproape acest lucru. Concomi
tent. ținem permanent legătura cu 
centrala si ministerul, cu beneficiarii 
și furnizorii, cu unitățile colabora
toare pentru realizarea sortimentelor 
fizice planificate la întreprinderea 
din Aiud.

Iată ce rezultate practice imediate 
se pot obține atunci cînd cadre de 
conducere si specialiștii din minister 
și centrală, părăsind birourile, pleacă 
pe teren, înțelegînd să sprijine con

cret, prin acțiuni la fața locului, bu
nul mers al întreprinderilor, găsind 
soluții viabile pentru rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă. 
Este de fapt stilul de muncă 
firesc, dinamic, care trebuie să ca
racterizeze în toate împrejurările acti
vitatea ministerelor și centralelor, cu 
atît mai mult cu cît ele poartă a- 
ceeași răspundere ca șl întreprinde
rile pentru mersul producției, pentru 
Îndeplinirea planului, pentru rezul
tatele economice. Chiar acum, mi
nisterul și centrala trebuie să ia 
de urgentă măsuri pentru nominali
zarea integrală a producției anului 
1976, pentru asigurarea documentației 
de execuție, pentru perfectarea unor 
aprovizionări și colaborări. De aici 
și ideea că sprijinul direct al minis
terului și centralei trebuie acordat de 
la semnalarea unor neajunsuri și 
pină la capăt, pînă la rezolvarea 
efectivă, practică a tuturor proble
melor.

Firește, nu pledăm pentru dădă
ceală, pentru preluarea unor atribu
ții și responsabilități ale conducerii 
întreprinderii, ci pentru solutionarea 
acelor probleme care depășesc posi
bilitățile și competentele unității eco
nomice. Arătam că la întreprinderea 
metalurgică din Aiud există acum un 
program de lucru bine conturat, cu 
obiective precise. Se impune Insă ca 
aplicarea acestui program să devină 
o cauză a întregului colectiv. Tre
buie să se renunțe la spiritul rutinier 
și să se asimileze neîntîrziat noul 
sistem de organizare a producției și 
muncii, avînd în vedere că sarcinile 
perioadei următoare sînt foarte mari.

Cu prilejul vizitei de lucru făcute 
In întreprindere în luna mai din acest 
an, secretarul general al partidului, a- 
preciind eforturile colectivului îndrep
tate spre modernizarea producției, a 
cerut să fie luate, in continuare, mă
suri pentru ridicarea nroductivitătii 
muncii, factor important în spo
rirea eficientei oricărei activități 
economice ; totodată, a recomandat ca 
specialiștii uzinei să creeze noi ma
șini și instalații complexe. Re
vine deci ca o obligație de prim 
ordin a organizației de partid din 
întreprindere să acționeze și mai ho
tărît. să mobilizeze pe toți comuniștii, 
întregul colectiv pentru transpunerea 
neîntîrziată si fermă în practică a 
orogramului de măsuri stabilit în 
vederea ridicării pe o treaptă supe
rioară a activității productive a aces
tei unități economice.

Cornellu CÂRLAN



PAGINA 4 SClNTEIA — slmbătâ 11 octombrie 1975

Comemorăm în aceste 
zile un veac de la nașterea 
scriitorului Șt. O. Iosif, de 
obîrșie ardelean, născut la 
Brașov în ziua de 11 octom
brie 1875. Viața sa scurtă 
(se stinge la 22 iunie 1913) 
va purta amprenta peregri
nărilor neîntrerupte prin 
medii diferite. Ascendenta 
rurală a familiei sale, o 
anumită *ducație primită 
în școlile din Brașov, Sibiu 
șl București, dar mai cu 
seamă atmosfera spirituală 
în care s-a format au că
lăuzit sensibilitatea poetică 
a tînărulul spre lumea sa
tului, căreia îi va rămîne 
fidel de-a lungul întregii 
șale existente creatoare. 
Absolvă facultatea de litere 
și filozofie, după care acti
vitatea sa literară se crista
lizează prin colaborările ce 
le are la „Viața" lui Vla- 
huță, „Epoca literară" sau 
„Convorbiri literare". In 
1897 11 apare prima plache
tă — „Versuri", după ce cu 
un an Înainte publicase un 
amplu volum de tălmăciri 
din lirica Iul Petttfi. Este o 
perioadă de muncă încorda
tă, de lipsuri materiale, dar 
și de continuă afirmare pe 
firmamentul literelor româ
nești.

Volumul ce-1 aduce con
sacrarea în epocă este „Pa
triarhale", publicat In 1901. 
în același an Începe colabo
rarea la „Sămănătorul" edi
tat de Coșbuc și Vlahuță. 
St. O. Iosif devine poetul 
reprezentativ al grupării, 
dominantă în acel început 
de secol în viața culturală 
a tării, fapt care-1 
notorietatea : 
abia 28 ani — 
Chendl In 1903 
azi o reputație .______
întrece declt aceea a dom
nilor Coșbuc ai Vlahuță".

Din acest moment, acti
vitatea literară a scriitoru
lui se diversifică prin vo
lume de versuri originale 
(„Credințe", 1905, „Clhtece". 
1912) și printr-o intensă ac
tivitate de traducător din 
literatura europeană și a- 
siatică. Colaborarea cu 
poetul D. Anghel, sub 
pseudonimul A. Mirea, dă 
la iveală o amplă produc
ție lirică, dramatică șl de 
tălmăcitor : „Caleidoscopul

lul A. Mirea" (cronici ri
mate), „Cometa", „Legenda 
funigeilor", „Carmen sae- 
culare" și altele, din care 
puține au rezistat eveni
mentelor sărbătorite. Mai 
trainice s-au dovedit tra
ducerile din dramaturgia 
universală. „Cidul" de Cor
neille, „Romeo șl Julleta" 
și „Richard al lil-lea“, de 
Shakespeare, au relevat

leanu sl alții), prieteni si 
tovarăși de suferință. Șt. O. 
Iosif, temperamental — un 
Însingurat si, social — un 
neadaptat, se stinge în 
floarea vlrstei la spitalul 
Colțea.

Inserția in posteritate a 
poetului vine de la o re
ceptare duală : pe de o 
parte, pătruns în manuale, 
el are audientă publică prin

aduce 
„Tînăr de 
scria Ilarie 
— Iosif are 
pe care n-o

arta de a euprlnde în lim
ba românească opere de a- 
semenea valoare, prin care 
Șt. O. Iosif aduce o contri
buție majoră, comparabilă 
cu a celor mal de seamă 
tălmăcitori români, la trans
punerea lucrărilor acestor 
autori și a altora ca: Heine, 
Goethe, Carducci. Burns, 
Lenau, Li-Tai-Pe. Multa- 
tuli, Saadi, Schiller. Shel
ley, Lessing, Virgiliu.

Poet și scriitor stimat, dar 
mal ales citit. Șt. O. Iosif 
avea să parcurgă ultimele 
momente ale existentei sale 
ca om șl artist lntr-o du
reroasă reculegere. Măci
nat de o viață agitată și ne
fericită. ca a tuturor „pro
letarilor culți" (Ion Păun 
Pincio, Traian Demetrescu. 
Ștefan Petică, Emil Glr-

ieri a Început

poetului In panorama lite
rară românească.

Poet al timpului său, 
Șt. O. Iosif își depășește 
epoca prin cîteva «înduri 
ce-i Însuflețesc opera. Cel 
mal statornic si viu ne apa
re puternicul sentiment al 
iubirii de țară, calda Îm
brățișare a celor umiliți si 
amărîți. A rămas In me
moria generațiilor partici-

ȘT. 0. IOSIF
poet a! iubirii

de țară
100 de ani de la naștere

serbări școlare, difuziunea 
multora din poeziile lui 
fiind asigurată ; pe de altă 
parte, critica interbelică, 
lovind In spiritul conserva
tor și tradiționalist al 
„Sămănătorului". a găsit în 
Șt. O. Iosif cel mai de 
seamă poet al curentului, 
exemplul preferat pentru 
a ilustra toate deficiențele 
acestui curent numit de 
E. Lovinescu „cimitir al 
poeziei române". Din aceas
tă perspectivă, poetul este 
un nedreptățit și critica 
noastră, printr-o cercetare 
obiectivă, susținută mal 
ales de Șerban Cioculescu, 
autor, în 1939, al primei 
ediții complete din lirica 
scriitorului, a făcut mult 
pină acum pentru fixarea 
corespunzătoare a creației

parea intensă a poetului la 
lupta poporului nostru din 
Transilvania pentru unire 
și dobîndirea de libertăți 
cetățenești. Fie că poves
tește despre Horia : „tînăr 
crai ridică steagul"..., ori 
celebrează unul din marile 
evenimente patriotice ale 
românilor de peste munți 
în simbolica evocare a 
Cîmpiei Libertății unde „bat 
cincizeci de mii de piep
turi, / Cari strigă : „Liber
tate I Drepturi / Pe plaiu
rile strămoșești !...“, poezia 
lui Șt. O. Iosif se face e- 
coul unor realități șl aspi
rații seculare pentru care 
au luptat fără odihnă ge
nerațiile înaintașilor. Poe
tul, pe drept considerat con
tinuator al lui Coșbuc șl 
precursor al lui Goga, se

Înscrie astfel în marele cu
rent patriotic al poeziei 
noastre și vocea sa concen
trată în poezie, în piese 
cu subiect istoric sau pu
blicistică s-a auzit necon
tenit in epocă. Acelorași 
comandamente le răspunde 
poetul și atunci cînd reme
morează copilăria, imaginea 
bunicilor, casa bătrînească, 
ascultă povești cu haiduci 
și este atras de imaginea 
unor luptători legendari 
pentru dreptate din vremi 
apuse : Novac, Gruia. Pin
tea, Corbea. Lirismul său. 
nostalgic și evocator, a con
densat în cîteva poezii din 
ciclul „Icoane din Carpați" 
vibrația insesizabilă a uijui 
peisaj maiestuos, ca acest 
alai haiducesc din „Doină", 
piesă de rezistență a creației 
sale. „Se duc uitați / Cel 
trei fîrtați / Săltînd in șa. / 
Plutind așa, / Ca trei stafii".

Din această activitate ar
tistică, destul de întinsă In 
epocă, răzbate pînă la noi 
și-și menține nealterată 
savoarea poezia naturii, 
vibrație sinceră a unui su
flet Îndrăgostit statornic de 
peisajul țării sale. în viziu
nea sa naturistă aflăm șl 
sursa temeinicelor legături 
cu satul natal, cu tara, de 
al cărei destin și-a legat 
viața. De aceea, la un veac 
de la nașterea sa avem da
toria de a rememora și a 
cinsti abnegația și dăruirea 
artistului patriot, ale luptă
torului pentru unitate na
țională și libertate socială 
și, deopotrivă, tot ceea ce 
și-a menținut prospețimea 
din sensibilitatea și migala 
de artizan a acestui creator 
de frumos, care și-a scris 
fiecare vers cu gîndul 
patrie, la popor. Citită 
intimitatea dialogului 
sine despre veșnicia țării, 
rostită în for, poezia lui 
Șt. O. Iosif își păstrează 
vigoarea și actualitatea. 
Prin limpezimea mesajului, 
prin vibrația emoției trans
mise cu 
valoarea 
propune 
exemplu 
creatori, a căror profesie de 
credință se află sub nobi
lul semn al iubirii de țară.

la 
in 
cu

sinceritate, prin 
educativă, ea se 

ea un permanent 
generațiilor de

Emll VASILESCU

„Decada cărții românești"
In întreaga țară a debutat, vineri, 

„Decada cărții românești", manifes
tare culturală intrată in tradiție, pri
lej de retrospectivă a activității noas
tre editoriale. întîlnirile dintre scri
itori, editori șl cititori, lansările de 
noi volume, simpozioanele sau mese
le rotunde, expozițiile tematioe cu 
ultime apariții, „zilele" rezervate 
editurilor sau anumitor genuri lite
rare. toate aceste manifestări, ce vor 
avea loc în librării, instituții sau scoli, 
vor face șl din actuala decadă o săr
bătoare a cărții, un eveniment al 
vieții noastre literare.

Deschiderea festivă a „Decadei căr
ții românești — 1975“ a avut loc la 
librăria „Mihall Sadoveanu" din Ca
pitală. Profilul manifestării, aprecieri 
privind bogata producție editorială 
românească din ultima vreme, o se
rie de aspecte ale activității de difu
zare a cărții au fost relevate, cu a- 
ceastă ocazie, de Amza Săceanu, pre
ședintele Comitetului 
educație socialistă al 
București, șl da Aurel 
tor general adjunct al 
toriale.

de cultură si 
municipiului 

Martin, direc- 
Centralei edi-

Filarmonica bucureșteană
și-a deschis

La Ateneul Român, filarmonica 
bucureșteană și-a deschis, vineri 
seara, stagiunea 1975—1976 cu un 
concert care a cuprins lucrări de 
George Enescu. Ceaikovski și Brahms. 
L« pupitrul orchestrei simfonice s-a 
aflat dirijorul Mircea Cristescu. iar 
solist a i t pianistul James Tocco, 
din S.U.A. Ca și in celelalte stagiuni, 
săptămlnal, in sala Ateneului, se vor 
dasfășura obișnuitele simfonice, pen
tru care a fost alcătuit un reperto
riu foarte divers, muzica româneas
că fiind o prezență substanțială. Pu
blicul va avea astfel prilejul să as
culte numeroase lucrări in primă 
audiție semnate de Mihail Andricu, 
Wilhelm Berger, Nicolae Brînduș, 
Dumitru Capoianu, Corneliu Dan 
Georgescu, Liviu Glodeanu, Theodor 
Grigoriu, Mircea Istrate, Lucian Me- 
țianu, Mihai Moldovan, Sigismund 
Toduță. Alături de acestea vor fi re
luate o serie de creații românești 
intrate de mult în circuitul curent. 
In ceea ce privește muzica univer
sală, acoperind o largă arie stilistică 
și din diferite perioade istorice, vor

stagiunea
fi prezentate, printre altele, pagini 
din opera concertantă a lui Mozart, 
din creația romantică si. bineînțe
les, din cea clasică. Pe afișele sim
fonicelor filarmonicii se vor lntîlnl 
numele cunoscute ale dirijorilor și 
soliștilor ei permanent!, ale unor in
vitați din țară, precum și ale unor 
interprețl de peste hotare.

Stagiunea camerală va Înregistra 
și ea prezența unor valoroși soliști 
și formații, ponderea In programe 
deținînd-o, șl In acest compartiment, 
muzica românească. împlinirea a 25 
de ani de existentă va fi pentru co
rul filarmonicii prilej de ample ma
nifestări, el urmînd, totodată, să-și 
dea concursul la concerte vocal- 
simfonice și să susțină concerte a 
capella. Desigur că In preocuparea 
sa permanentă de a veni In întîm- 
pinarea solicitărilor publicului, tînăr, 
filarmonica „George Enescu" a în
tocmit un judicios program de con
certe educative destinate elevilor și 
studenților.

(Agerpres)

„OZANA" ȘI „ROMANA"

VIAJA CULTURALA LA
așa cum este și cum

să se

SALONUL DE GRAFICĂ
Premise fericite pentru o dezbatere

pe tema civismului, a angajării
pasionate

Ceea ce mi se pare a fi o trăsă
tură caracteristică a Salonului de 
grafică din acest an e preocuparea 
multor artiști de a descoperi, printr-o 
investigație lucidă, sensurile ge
neroase ale evenimentului social con
temporan, ale faptelor importante din 
istoria țării. Tehnicile complexe ale 
gravurii moderne, modalitățile tra
diționale ale desenului și ale acuare
lei își dovedesc deopotrivă capacita
tea de a releva răspunsurile la me
ditația artiștilor, de a transforma în 
imagine artistică înfățișările lumii 
realului. Se poate desluși, neîndoiel
nic, hotărîrea cu care graficienii a- 
parținînd diverselor generații res
ping tentația unei înregistrări facile 
a realității : lumea contemporană nu 
poate fi contemplată din „fotoliul 
confortabil" pe care, cu multe dece
nii în urmă, Matisse îl recomanda ca 
pe o condiție ideală a artei. Univer
sul uman de astăzi, relațiile lui cu 
tehnica modernă, cu orizonturile largi 
dezvăluite de știință, implicarea o- 
mului in societate, biruințele gîndu- 
lui reclamă o participare pasionată 
a rațiunii, a sentimentului artistic.

Societatea românească de astăzi 
constituie un subiect deosebit de fer
til al meditației artistice. Comenta
riul de o mare intensitate poetică al 
lui Octav Grigorescu, ritmurile ener
gice (care, poate, ar fi cerut un mal 
stăruitor efort de organizare a ima
ginii) din litografiile lui Ștefan Ia- 
cobescu, elanul formelor din „Repe
rele industriale" ale lui George Leo- 
lea — de pildă — demonstrează cît 
de amplă poate fi varietatea stiluri
lor In care o lume, la biruințele că
reia participăm cu toții, se reflectă 
In arta contemporană. Dinamismul 
societății noastre, idealurile ei pro
fund umaniste inspiră lucrări de ne
tăgăduită valoare, precum „Compo
zițiile" lui Vasile Kazar, a căror a- 
parentă spontaneitate ascunde o În
delungată elaborare a acestor contu
ruri avîntate, de o tinerească vitali
tate în liniile lor precise și fine. Sau

BOTOȘANI
ar putea

mai împlinească

a artei în actualitate
formele pline de sevă, puternice, 
lucrărilor Marianei Petrașcu ; 
gravurile Ilenei Mlcodin, a căror for
ță compozițională e susținută de ri
goarea raportului dintre volume.

E firesc ca artiștii să fie atrași de 
subiectele oferite de Impetuoasa dez
voltare a Industriei ; de multă vre
me, priveliștile României socialiste, 
existenta noastră zilnică au integrat, 
în chip grăitor, formele tehnicii mo
derne. Nu ne putem închipui, astăzi, 
viața acestor locuri fără semnificati
vele adaosuri de frumusețe ale civi
lizației tehnice. Dar, se înțelege de 
la sine, structurile create de știința 
secolului al XX-lea nu sînt frumoase 
in ele însele : sensul lor estetic e 
conferit tocmai de participarea la 
viața omului ; evocarea acestor for
me e îndreptățită în măsura în care 
li se relevă înțelesul rațional, emo
ția pe care, cîndva, Lucian Blaga (în 
a sa „Filozofie a stilului") o descope
rea în gîndirea omului modern. De 
aceea, nu cred că o construcție rece

CRONICA
PLASTICĂ

de Dan GRIGORESCU

ale 
sau

(a cărei alcătuire complicată creează 
mai degrabă senzația de mașinărie 
inutilă) din „Mecanismul" lui Robert 
Schiff sau din „Structurile racorda
te" ale lui Tiberiu Marianov, colajele 
lui Peter Pusztai, cu un arbitrar de 
obîrșie dadaistă, au puterea 
văluie adevăratul 
contemporane.

Se deslușește în 
gîtimă înclinație

Înțeles al
să dez- 
tehnicil

si o le-

O parte din aurul verde al 
pădurilor de pe culmea Stlnl- 
șoarei din bazinele forestiere 
Tazlău, Tarcău și Ceahlău ca
pătă — prin hărnicia si iscu
sința lucrătorilor întreprinderii 
județene Neamț de industrie 
locală — noi valențe. Astfel, 
atlt la Roman, cît și la Tîrgu- 
Neamț localnicii au repus in 
toate drepturile lui un milenar 
meșteșug, și anume cioplitul in 
lemn, dînd naștere unor garni
turi de mobilă de o rară fru
musețe. Cea mai recentă crea
ție a colectivului secției din 
Tîrgu-Neamț, spre exemplu, 
este mobila stil din lemn cio
plit cu motive naționale, de
numită sugestiv „Ozana". O 
parte din acest mobilier, foarte 
frumos, a fost utilizat la dota
rea noului hotel „Central" din

Piatra Neamț. De asemenea, 
colectivul Fabricii de mobilă 
din Roman, a reușit să lăr
gească și să diversifice gama 
produselor realizate aici. Astfel, 
printre cele mai recente reali
zări ale acestui harnic colectiv 
se numără și mobila tip „Ro
mana".

Calitatea mobilei „Ozana" șl 
„Romana" — ne spune ingine
rul Mihai Lazăr. directorul în
treprinderii județene de indus
trie locală — a făcut ca aceste 
tipuri de garnituri să fie tot 
mai mult solicitate de benefi
ciari din tară și de peste ho
tare. In prezent, „Ozana" șl 
„Romana" împodobesc căminele 
unul important număr de lo
cuitori din peste 30 de țări al» 
lumii. (Ion Manea)

înainte de începutul propriu-zis al 
acestei stagiuni, actorii Teatrului 
„Mihai Eminescu" din Botoșani re
petau cu sîrg trei comedii intr-un 
aot. Căutau cele mai expresive for
mule pentru sublinierea conflictu
lui, fără să Îngroașe situațiile co
mice, dorind a fi prin gest, prin 
mimică și mișcare, cit mai firești, 
cît mai convingători. Aici, la tea
trul botoșănean, se mai joacă, prin
tre altele, „Patima roșie" de Mihail 
Sorbul, se dorește realizarea scenică 
a teatrului eminescian, se preco
nizează premiera pe țară a unor 
noi piese românești. Aici, la Bo
toșani, în orașul lui Eminescu. 
Iorga și Luchian s-au realizat în 
stagiunea trecută mai multe recita
luri de poezie pe versurile Luceafă
rului poeziei românești, s-a ținut 
un ciclu de lecții consacrate istoriei 
teatrului universal. Nu numai la se
diu, dar și la Dorohoi, la Săveni, la 
Dărăbani, unde teatrul are stagiuni 
permanente, statisticienii pot de a- 
cum constata numărul crescînd al 
iubitorilor Thaliei și mai ales pre
zența masivă a tinerilor In sălile de 
spectacol. Nu uităm să notăm și bo
gata activitate obștească a unor ac
tori ai acestui colectiv, care se ocupă 
cu dăruire și competență de îndru
marea formațiilor teatrale de ama
tori de la casele de cultură din Bo
toșani și Dorohoi. Este astfel evi
dentă preocuparea artiștilor pentru 
realizarea unui cît mai viu dialog cu 
publicul, pentru atragerea publicului 
spre spectacolele de teatru, de poo- 
zie.

In numele acestei nobile idei de 
apropiere a unui larg auditoriu, a 
cit mai multi spectatori de artă, ac
ționează și alte colective artistice 
din orașul moldovean. Astfel, tea
trul de păpuși „Vasilache" este un 
bun prieten al copiilor. Ultimele 
lui succese, originale montări („Cea
sornicul șchiop", „Vrăjitoarele pădu
rii"...), au fost reprezentate în multe 
comune ale județului. Apoi, Filar
monica, instituție care — mai ales în 
ultimul an — a avut o evoluție pozi
tivă. Și la concertele simfonice 
săptăminale (unde sînt peste 300 de 
abonați), dar și la concertele-lecție 
pe care le-a condus prof. univ. 
George Pascu de la conservatorul

„George Enescu" din Iași sălile sînt 
aproape Întotdeauna pline. Turneul 
estival al Filarmonicii pe litoral, cu 
un program de muzică larg accesi
bilă, piese simfonice de mare popu
laritate, a fost, de asemenea, apre
ciat. La Botoșani acționează și cite- 
va bune formații corale : corul Li
ceului pedagogic — formație care a 
obținut premiul I la concursul „Cîn- 
tare patriei" și care a prezentat în 
această stagiune peste 100 de con
certe, corul de copii al filarmonicii
— înființat anul acesta și care își 
propune o stagiune permanentă, co
rul de cameră al Liceului de muzică
— prezent, de asemenea, nu numai 
la sediu, dar și in comunele județu
lui.

Un eficient șl fructuos dialog cu 
publicul, o cit mai bună cunoaștere 
a valorilor artistice, literare de către 
marea masă a publicului constituie 
obiectivul colectivelor artistice ce 
ființează în Botoșani. Și, fără îndo
ială, ele pot fi împlinite cu rezul
tate maxime dacă, Întotdeauna, do
rința și elanul sincer pentru a dărui 
melomanilor, iubitorilor de teatru și 
literatură, mari satisfacții, ar fi îm
pletite cu o muncă mai bine orga
nizată, cu un control sistematic din 
partea forurilor de cultură locale a- 
supra fiecărei instituții, cu o bună 
colaborare, un sprijin eficient, 
prompt. Astfel, colectivul teatrului 
„Mihai Eminescu" ar putea să no
teze pe agenda stagiunilor perma
nente și comunele Cristești, Cordă- 
reni, Corlăteni, Turda, Bucecea, 
Vorniceni — comune ce dispun de 
cămine culturale spațioase, unde aș
teaptă numeroși iubitori ai artei 
teatrale. Teatrul de păpuși „Vasila
che" ar putea medita la abordarea 
unor spectacole-varietăți, reprezen
tații care sînt mult dorite de către 
cei mai tineri spectatori. De aseme
nea, filarmonica din localitate, dacă 
ar alcătui din cei mai buni inter- 
preți ai săi o serie de formații came
rale, dacă s-ar gîndi la alcătuirea 
unui repertoriu mult mai variat. In 
care valoarea să se îmbine organic cu 
accesibilitatea, ar putea fi mai pre
zentă în județ, realizînd mult aștep
tatele turnee. Prezenta unor cadre di
dactice bine pregătite profesional ar 
duce la ridicarea calitativă și a ac-

tlvității Școlii popular» de artă. 
Pentru că, este știut, In timp ce 
funcționează bine secțiil» de „cera
mică" de la Hudești, Frumușica, 
secțiil» de „canto", „actorie", „pic
tură", „sculptură" de la Botoșani, au 
rămas mult In urmă secția de „00- 
jocărie", de la Oniaga, „cusături", de 
la Darabani, secția de „vioară" ce 
funcționează la sediu.

La Botoșani există o evidentă pre
ocupare pentru formarea publicului, 
o evidentă dorință a publicului ca 
instituțiile muzicale, teatrale să-și 
Înscrie activitatea sub semnul valo
rii. Este și firesc astfel, ca, odată cu 
ridicarea calității spectacolelor pre
zentate de colectivele artistice loca
le, să se dorească și vizionarea unor 
spectacole, concerte, susținute de ar
tiști din întreaga țară. De cînd nu 
s-a mai prezentat un spectacol de 
operă sau de balet, sau un recital 
cameral, la Botoșani 7 Cît timp a 
trecut de cînd un teatru de dramă 
bucureștean a fost oaspetele acestor 
meleaguri ? Greu de răspuns. Pen
tru un viu dialog cu publicul, pen
tru o viață cultural-artistică de real 
interes, au datoria să acționeze con
cret, nu numai actorii, muzicienii, 
conducerile instituțiilor artistice, dar 
și forurile de resort ale județului 
cu sprijinul Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Viața artistică 
a unui oraș, pulsul și efervescența 
sa trebuie urmărite cu maturitate, 
cu profesionalism, cu precizia și si
guranța cu care se construiește un 
important edificiu. Există temelia 
unei vieți spirituale elevate ; rămine 
ca efortul să fie împlinit, să se cu
leagă la timp roadele.

Smaranda OȚEANU

expoziție
____ _ spre comentariul
poetic, prilejuit de frumusețile peisa
jului, de atotbiruitoarea forță a ve
getației. La Lldla Mlhăescu sau la 
Horia Bernea (în desenul ce Înfăți
șează un copac care pare a umple 
întregul orizont cu frunzișurile Iul 
fremătînd de seve), ea Înseamnă o 
afirmare viguroasă a permanentelor 
vieții. La Corneliu Petrescu (al că
rui „Peisaj lîngă Bran" demonstrează 
o lărgire a registrului coloristic al ar
tistului), la Ana Iliuț („Casa cu 
flori") sau in guașele Iul loan Petro- 
vicl, priveliștile au o clară calitate 
lirică. In vreme ce „Digul" lui Vlad 
Micodin evocă un peisaj mal drama
tic, căruia omul li dăruiește un sens 
mal adine.

Dar nu cred nici că vegetalul poa
te însemna artă In sine. Nu e de a- 
juns să se înfățișeze această lume a 
necontenitelor mișcări, a sucurilor și 
miresmelor, pentru, a crea poezie. 
„Natura — spunea cîndva Delacroix, 
artistul căruia lume» 1 se înfățișa ca 
o neistovită vibrație a formelor — 
nu ni se oferă : ea trebuie cucerită 
de ochiul si de sufletul artistului". E 
tocmai ceea ce lipsește unor imagini 
cum sînt „Amintirile vegetale" ale 
lui Mircea Mureșanu, în care însuși
rile coloristice sînt estompate de 
compoziția prea puțin supravegheată, 
de aglomerările greu descifrabile.

O anume superficialitate a Inter
pretării ideatice a lumii duce, pe 
altă parte, 
care ecourile 
dinioară sună 
acoperă glasul
Așa se întîmplă In gravura 
Kopacz, în care amintirile suprarea-

de 
In 
o- 
»i 

propriu al artistului. 
Măriei

la compoziții 
unor curente de 
prea puternic

llste conduc la o imagine de vis tul
bure, sugerînd o înfricoșătoare sin
gurătate. Sau constructivismul din 
gravurile lui Nistor Coita, prea gran
dilocvent. Se dovedește — în cazul 
lui Sorin Dumitrescu, de exemplu — 
că formele dinamice, aproape vio
lente, Iși păstrează expresivitatea 
dacă sînt subordonate unei idei clar 
formulate, în cazul de față atitudinii 
decis polemice față de agresiunea 
iraționalismului, de sălbăticia forțe
lor antiumaniste care au asaltat, 
cîndva, istoria. Sau, în contrast, ca 
la Constantin Baciu, o visare lucidă, 
încărcată de poezie, poate evoca fru
musețile lumii lăuntrice a omului.

De altfel, meditația asupra sensu
rilor Istorice se dovedește, și de a- 
ceastă dată, rodnică. Trecutul țării 
e evocat într-o viziune de poem liric 
in „Memoria pămîntului", ciclul lui 
Victor Rusu Ciobanu, un poem lim
pede, căruia asprimea formelor îl 
dăruiește o anume noblețe. Sau, cu 
un simț tragic mai acut, în „Războ
iul" lui Vasile Socoliuc, în care struc
turile desenului sînt ritmate cu ri
goare. Sau în portretele Hortensiei 
Masichievici, de o candoare nepre
făcută, omagiu plin de căldură unor 
personalități ale trecutului (deși, par
că, regăsim aici mai puțin vigoarea 
arhitecturii Imaginii din recenta ex
poziție a artistei). Alteori Insă, chiar 
la unii artiști cu experiență (Dumi
tru Negrea, de pildă), reprezentarea 
artistică e lipsită de elan sau (ca la 
Dan Strîmbu) Imaginile par nejusti
ficate măriri ale unor vignete. Cîteo- 
dată (așa cum se întîmplă la Victor 
Apostoloiu), un anume retorism cau
tă să ia locul monumentalului, sau 
un fel de crispare expresionistă vrea 
să se substituie dramatismului (ca în 
gravura lui Vasile Pintea).

Un promițător progres vădește afi
șul. Gen prin excelentă chemat să 
reliefeze însemnătatea evenimentului 
politic contemporan, să ateste parti
ciparea civică a artistului la dezba
terea unor probleme esențiale al« 
existenței contemporane, afișul în
scrie cîteva reușite notabile : aș a- 
mlntl efectul artistic al afișelor po
litice ale lui Oumitru Petrică sau 
Constantin Pohrib, vigoarea lucrări
lor Iul Napoleon Zamfir, care în
deamnă, ca și sugestivul afiș al Iul 
Mihai Stănescu, la protejarea acestei 
Imense avuții a omului, care se 
cheamă mediul tiu natural, sau une
le ingenioase lucrări ale Clarei Ta- 
maș, anunțlnd evenimentele cultu
rale.

Din păcate, prea puține Ilustrații 
de carte din expoziție ar putea su
gera vechile tradiții ale acestui gen. 
Desigur, se pot cita șl aici hazliile 
tușuri colorate ale lui Stan Done 
pentru „Păcală și Tîndală" sau puter
nicele forme din gravurile Wandel 
Mihuleac, adecvate textului Iul Mir
cea Horia Simionescu. In general 
însă, ml se pare că se deslușește o 
anume scădere a Interesului edituri
lor pentru această artă menită să 
tălmăcească lntr-o imagine vizuală 
fantezia scriitorului.

Ceea ce și-au propus aceste rîndurl 
a fost să schițeze cîteva tendințe de 
bază ale unei expoziții prea cuprin
zătoare, prea diverse, pentru a Îngă
dui o concluzie definitivă. Cred că 
Salonul anual de grafică e un foarte 
nimerit grile) pentru o discuție am
pli, destinată relevării orientării 
unei arte care, prin definiție, se adre
sează unui public larg. O artă a 
vismului, a angajării pasionate 
viața noastră contemporană.

„ZILELE EDITURII POLITICE"
„Zilele Editurii politice" (10—12 

octombrie), una dintre acțiunile De
cadei cărții românești, au debutat, 
vineri după-amiază, in Capitală, prin
tr-o manifestare desfășurată la 
brăria „Mihail Sadoveanu". 
Roman, directorul editurii, a 
cunoscute publicului prezent 
dintre preocupările actuale în 
ția tipăririi cărții social-politlce, un 
bilanț al activității editoriale din 
ultimii ani ca și cîteva dintre direc
țiile planului editorial pe 1978. Cu 
acest prilej au fost lansate cîteva noi 
apariții ale prestigioasei case de edi

11-
Valter 
făcut 

cîteva 
direc-

cl
in

vo-tură : „Socialismul științific", 
lum realizat de un colectiv de autori, 
„Știință, tehnică, umanism" de Vla
dimir Krasnaseschi, „Psihologie so
cială și organizational industrială" 
de M. Zlate și „Magistrala progresu
lui tehnic" de Ene S. Dumitru. In a- 
ceeași zi, reprezentanți ai editurii 
s-au întilnit cu oameni ai muncii de 
la Întreprinderea „Electronica". Cen
trala industrială a articolelor casnice 
șl utilaje pentru industria textilă, cu 
profesori și elevi ai liceului „Gheor- 
ghe Lazăr".

(A«er- >
1

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară — 19,30, (sala mică) : 
Comedie de modă veche (premie
ră) — 19,30.
0- Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Deschiderea 
stagiunii simfonice. Dirijor : Mir
cea Cristescu. Solist : James Toc
co (S.U.A.) — 20.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.

• Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Eli- 

T __- ia an
• Teatrul Mic’: Galileo Galilei 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul Giulești : Paharul cu 
apă — 19.30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
Ia... diverse — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Pe acest pămlnt — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Un băiat isteț și 
un rege nătăfleț — 17, (sala din

15,15 Caleidoscop cultural-artistic.
Emisiune de informare și ac-
tualitate literară, teatrală,T V muzicală, plastică, cinemato-w w grafică și a activității artis-
tice de amatori.

15,40 Vîrstele peliculei.
16,40 Club T.

PROGRAMUL 1 17,25 Publicitate.
17,30 Efigii lirice : „Pămîntul meu

11,00 Ora copiilor. • Minitehnlcus frumos". Versuri.
TV. © Serialul emisiunii : 17,50 Finala „Cupei României" la
„Petrică și... tehnica". • Fia- hochei pe gheață : Steaua —
căra vie a științei : Gheorghe Dinamo București.
K. Constantinescu. e Eroi 19,20 1001 de seri.
îndrăgiți de copii : „Tigrișo- 19,30 Telejurnal.
rul Petre" (II). 20,00 Teleenciclopedia.

12,00 Telecinemateca. 20,45 Avanpremieră.
13,35 Melodii, melodii — muzică 20,50 Film serial : „Mannix". în

ușoară românească cu Jani- rolurile principale : Mike
na Matei-Vianu și Viorel Connors șl Gall Fischer. Re-
Faur. gia : Bill Bixby.

13,50 Telex. 51,40 24 de ore. • Săptămtna spor-
14,00 Contemporanele noastre. ti vă.
14,25 Preferințele dv. muzicale sînt 22,00 întîlnirea de la ora... 10.

și preferințele noastre. 23,00 închiderea programului.

Calea Victoriei) : Nocturn î Cu 
cît cînt atîta sînt — 21,30.
• Circul București : Circul mare 
din Varșovia — 16; 19,30.

cinema
0- Cantemlr î PATRIA — 9,30; 
11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,30, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, CAPITOL — 9,30: 11.45; 
14; 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
18,45.

• Mireasa Iui Zandy : SCALA —
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18.30; 20.45, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20.45.
• Rătăcire î CENTRAL — 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Ferma lui Cameron : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 19, BUCU
REȘTI — 9: 11,15; 13,15; 16,15; 18,30;
20.30. la grădină — 19,15.
O Iacob mincinosul : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 16.30.
e Soarta Aurei și Argentinei : 
CASA FILMULUI — 19.
• Program pentru copii : DOINA 
— 9,45; 16.
• Baltagul : DOINA — 11,15; 13,30; 
17,30; 19,45.
• A fost odată un Hollywood :

VICTORIA — 9,30; 12,30; 16; 19,30, 
MELODIA — 9; 12,15; 16; 19.15.
• Comedie fantastică : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• întoarcerea lui Colț Alb : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18: 
20.
• Noaptea artificiilor : BUCEGI 
— 16; 18, la grădină — 20, GIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
0 Calvarul unei femei : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15: 
13.30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
19, GRADINA TITAN — 19,15.

• Dragoste la 16 ani : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• De ce este ucis un magistrat ;
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, GRADINA
MODERN — 19.
• Ultimul pistolar din Cross 
Creek : COTROCENI — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30.
• Romanță despre îndrăgostiți : 
COTROCENI — 17,45; 20.
• Piciul — Trîntorii : FLOREAS-
CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15. GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.
0 Ați chemat doctorul ?: UNIREA 
— 16; 18.
• Fluviul fără întoarcere ! DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20.15, ARTA — 15,30; 17,45; 20, la 
grădină — 19.
• Evadarea: FERENTARI — 15,30; 
18; 20.15.
• Delict din dragoste : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 19.
O Elixirul tinereții : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Lanțuri : POPULAR — 15,30; 18;
20,15.
0< Domnișoara Robinson : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Piedone — comisarul fără ar
mă : MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
• Hyperion : PACEA — 16; 18; 20.

•r Toamna bobocilor : CRÎNGAȘI 
— 17.
• Timpul s-a oprit o clipă : RA
HOVA — 10; 16; 18; 20.
• Nemuritorii : MOȘILOR — 15,30;
18, la grădină — 19.30.
• Urme fierbinți : COSMOS — 
14,30.
• înfrîngerea Iui L. Wilkison : 
COSMOS — 16,15; 18.15; 20,15.
O Ilustrate cu flori de cîmp : VI- 
TAN — 15.30; 18.
0 Omul din Londra : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Waterloo : FLACARA — 15,30;
19.
• Omul din Laramie : GRADINA 
VITAN — 19.
0 Emigrantul : GRADINA UNI
REA — 19,45.



SClNTEIA — slmbâtă 11 octombrie 1975 PAGINA 5

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Gheorghe Rădulescu, viceprim- 

ministru al guvernului, a primit, vi
neri dimineața, pe Martin Paijmans, 
director al Departamentului pentru 
Europa, Orientul Apropiat și Africa 
de Nord din cadrul Băncii Interna
ționale de Reconstrucție si Dezvol
tare (B.I.R.D.).

La primire au luat parte Mihail 
Diamandopol, președintele Băncii de 
Investiții, și Ion Rușinaru, președinte

le Băncii pentru Agricultură *1 In
dustrie Alimentară.

în cursul întrevederii au fost abor
date probleme ale cooperării finan- 
ciar-bancare dintre instituțiile româ
ne de resort și Banca Internațională 
de Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.), în acest context, s-au ana
lizat o serie de mijloace menite a in
tensifica relațiile bancare și financia
re dintre România și B.I.R.D.

(Agerpres)

Plecarea tovarășului Stane Dolanț
Tovarășul Stane Dolanț, secretar 

al Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră, a părăsit, vi
neri dimineața. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 

Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de activiști de par
tid.

Au fost prezenți Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Sosirea unei delegații parlamentare 
din Kuweit

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație parlamentară ku- 
weitiană, condusă de Khalid Saleh 
Al-Ghunaim, președintele Adunării 
Naționale din Kuweit, care, la invi
tația Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, face o 
vizită oficială în țara noastră.

Din delegație fac parte Yousuf 
Khalid Al-Mikhlid, fost vicepre
ședinte al Adunării, Habib Hassan 
Hayat, Khalid Al-Ajran si Murdi 
Abdullah Al-Uthaina, membri al Co
misiei financiare și sociale. Salem 
Abdullah Al-Hammad, membru al 
Comisiei pentru afaceri publice, Jaser 
Khalid Al-Jaser, deputat.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Nicolae 
G4osan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Hie Salapa, 
președintele Comisiei pentru indus
trie și activitatea economico-finan- 
ciâră a M.A.N., de deputați.

★
în aceeași zi a avut loc © Între

vedere între Nicolae Giosan și dele
gația parlamentară kuweitiană. Cu 
acest prilej s-a efectuat o informare 
reciprocă cu privire la activitatea 
desfășurată de parlamentele celor 
două tari, relevîndu-se bunele relații 
statornicite între organele legislative 
supreme din România si Kuweit. în
tre parlamentarii români si kuweî- 
tieni. contribuția lor la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la o tot mai

fructuoasă colaborare bilaterală pe 
multiple planuri, la consolidarea 
prieteniei între cele două popoare. 
S-a evidențiat, de asemenea, rolul pe 
care îl pot avea parlamentele si par
lamentarii în efortul general pentru 
Întărirea păcii și securității în lume.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a oferit vineri 
un dineu în onoarea delegației par
lamentare kuweitiene, condusă de 
Khalid Saleh Al-Ghunaim, președin
tele Adunării Naționale din Kuweit.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion M. Nicolae, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice, Ioan Pop D. Popa și Ilie Șala- 
pa, președinți de comisii permanente 
ale M.A.N., alte persoane oficiale ro
mâne și kuweitiene.

în timpul dineului, Nicolae Giosan 
și Khalid Saleh Al-Ghunaim au toas
tat în sănătatea președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și a emiru
lui statului Kuweit, Alteța Sa șeicul 
Sabah Al-Salem Al-Sabah, pentru o 
strînsă prietenie și rodnică colabo
rare între popoarele și parlamentele 
celor două țări.

(Agerpres)
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FOTBAL

Duminică, meciuri amicale intre echipele 
României și Turciei

• Partida de la București, dintre primele reprezentative, 
începe ia ora 17,30

Mîine. dublă lntîlnire între fotba
liștii români si fotbaliștii turci ; la 
București, pe marele stadion „23 
August" se vor întîlni echipele re
prezentative ale celor două țări, iar 
la Tîrgoviște formațiile respective de 
tineret. Deși cu caracter amical, 
partidele amintite se anunță a fi in
teresante. în ce-i privește, fotbaliștii 
noștri fiind dornici (si datori, tot
odată. 1 să evolueze la un nivel su- 
periot ' celui din meciurile de oină 
acum (interne si internaționale) din 
acest început de sezon.

Firește, este în joc și ambiția for
mațiilor de a-și îmbogăți palmăresul 
meciurilor directe. Pînă acum, din 
cele 12 întîlniri ale echipelor A ale 
României și Turciei șase s-au înche
iat cu victoria fotbaliștilor noștri, iar 
trei la egalitate. Cel mai recent meci 
al echipelor reprezentative : anul tre
cut, in martie, la Istanbul (1—1).

Lotul A si-a continuat ieri pre
gătirile sub conducerea antrenorilor 
Valentin Stănescu Si D. Nicolae-Ni- 
cușor. Pe terenul de la Snagov. se- 
lectionabilii au întîlnit. intr-un joc- 
șooală. echipa de tineret-sperante a 
clubului Rapid. în lot au evoluat de 
această dată — unii fiind, de alt
fel. i- 1usi chiar în „unsprezecele" 
preeo at pentru începutul partidei 
de mîine — si cîtiva componenti ai

formației B a României care, după 
cum se știe, a jucat miercuri seara 
la Duisburg cu echipa similară a 
R. F. Germania. După jocul de ieri 
și tinînd cont de starea de sănătate 
a fiecăruia dintre jucători, antreno
rii au comunicat că este foarte pro
babil ca echipa reprezentativă a tă
rii noastre să înceapă locul cu Turcia 
în următoarea alcătuire : Moraru — 
Anghelini. Sătmăreanu II. Sandu Ga
briel. Hai nai — Dumitru. Dinu. Do- 
brin — Fazekas, Dudu Georgescu, 
Iordănescu. în rindul rezervelor, apti 
pentru ioc. se află portarii Răducanu 
si Iorgulescu. fundașii Sames Si Pu- 
rima, mijlocașii Bdlont și Bălăci, 
înaintașii Crișan și Zamfir.

Antrenorul Cornel Drăgușin are în 
vedere următoarea formație de tine
ret pentru partida (miine dimineață) 
de la Tîrgoviște : Ștefan — Gligore, 
Ciocan. FI. Marin. Lucuță — Crîn- 
gașu, Romilă II — Troi, T. Stoica, 
Roznai. M. Răducanu.

Fotbaliștii oaspeți (lotul A — 17 ju
cători, lotul de tineret — 18) au sosit 
în Capitală, ieri efectuînd antrena
mentele necesare. Din lotul -pentru 
prima echipă, cei mai multi (7) sînt 
de la Galatasaray și Trabzon, iar cite 
unul de la Bursa Spor. Eskisehir. Be- 
siktas, Goztepe.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HOCHEI PE GHEATA i 

„Cupa României"
Vineri, pe patinoarul artificial din 

parcul sportiv „23 August" au conti
nuat meciurile competiției de hochei 
pe gheață pentru „Cupa României". 
Iată rezultatele înregistrate : Dina
mo — Dunărea Galați 7—1 (1—0,
3—1, 3—0) ; Steaua — Sport Club
Miercurea Ciuc 2—1 (0—0, 2—0, 0—1).

Astăzi, de la ora 17,00, un nou derbi 
între echipele Dinamo și Steaua, în 
timp ce Dunărea Galați va juca în 
compania formației S.C. Miercurea 
Ciuc (ora 14,00).

ȘAH : Turneele zonale 
feminine

După 4 runde, in turneul zonal fe
minin de sah de la Karlovy Vary pe 
primul loc in clasament se află 
Feustel (R. D. Germană), cu 3,5 
puncte, urmată de Katia Jovanovici 
(Iugoslavia) — 3 puncte (1) si Elisa- 
beta Polihroniade (România) — 3 
puncte. Polihroniade a ciștigat par
tida întreruptă cu Weichert, dar în 
runda a 4-a a pierdut la Hofmann 
(R. D. Germană). Alte rezultate din 
runda a 4-a : Asenova—Feustel 0—1 ; 
Baumstark—Dahlin remiză.

★
în zonalul de la Pola (Iugoslavia), 

după 4 runde conduce maestra bul
gară Tatiana Lemaciko — 3,5 puncte. 
Suzana Makai are 2 puncte, iar Mar
gareta Teodorescu — 1,5 puncte. Rezul
tate din runda a 4-a : Makai—Harts- 
ton 1—0 ; Lemaciko—Belamarici 1—0.

ATLETISM : Pe ordinea de zi 
a consiliului Federației 

internaționale

PARIS 10 (Agerpres). — Crearea 
unei „Cupe mondiale" si problema 
amatorismului olimpic vor fi princi
palele puncte înscrise pe agenda de 
lucru a consiliului Federației interna
ționale de atletism, care se va reuni 
la sfirșitul acestei săptămîni la Grand

Quevilly. în apropiere de Rouen. 
Proiectul unui campionat mondial 
fiind înlăturat pentru moment, se 
preconizează organizarea unei „Cupe 
mondiale", o extindere a actualei 
„Cupe a Europei", ce ar urma să fie 
inaugurată în anul 1977 cu partici
parea a trei formații din Europa și 
a cite unei echipe din America de 
Sud. Asia. Africa si Oceania.

în ceea ce privește probleiha ama
torismului, directorul consiliului exe
cutiv al I.A.A.F.. John Hoit, a decla
rat că aceasta va fi privită intr-un 
„spirit de sinceritate si înțelegere". 
Vor fi studiate, de asemenea, rapoar
tele asupra marilor competiții atle
tice, precum și problema anabolizan- 
tilor.

FOTBAL

La Dilsseldorf se va disputa astăzi 
meciul retur dintre selecționatele 
R. F. Germania si Greciei, contînd 
pentru grupa a VIII-a a Campiona
tului european de fotbal.

Antrenorul reprezentativei vest- 
germane. Helmut Schoen, a anunțat 
că va începe jocul cu următoarea 
formație : Maier — Kaltz, Koerbel, 
Beckenbauer. Vogts. Breitner. Beer, 
Netzer. Holzenbein. Kostedde si 
Heynckes.

în primul joc. cele două echipe 
terminaseră la egalitate : 2—2.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 10 OCTOMBRIE 1975

Extragerea I : 24 6 27 77 46 45 
42 65 35

Extragerea a Il-a : 15 73 53 61 20 
17 31 47 10

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
617 763 lei.

Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu
a primit pe consilierul pentru silință
si tehnologie al președintelui S. II. A.
Tovarășa academician doctor ingi

ner Elena Ceaușescu, directorul ge
neral al Institutului central de cer
cetări chimice, a primit, vineri, pe 
doctor H. Guyford Stever, consilierul 
pentru știință și tehnologie al pre
ședintelui S.U.A., și doctor Oswald 
Ganley, adjunct al asistentului secre
tarului de stat pentru probleme pri
vind tehnologii avansate și aplicative, 
care fac o vizită în țara noastră, la 
invitația Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

A fost de față Harry Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București.

Cu acest prilej, dr. H. Guyford Ste
ver a transmis tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut călduros din par
tea președintelui S.U.A.. Gerald 
Ford, și a doamnei Ford, precum și 
din partea oamenilor de știință ame
ricani.

Mulțumind, tovarășa Elena
★

Vineri seara a 
dr. H. Guyford 
pentru știință și tehnologie al pre
ședintelui S.U.A., și dr. Oswald Gan
ley, adjunct al asistentului secretaru
lui de stat pentru problemele pri
vind tehnologii avansate și aplica
tive, care, la invitația Consiliului 
Național pentru Știință șl Tehnolo-

părăsit Capitala 
Stever, consilier

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 30 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA
•»

Raportul prezentat de tovarășul Kim Ir Sen
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
cele mal bune urări președintelui 
Gerald Ford și doamnei Ford, pre
cum și oamenilor de 
S.U.A.

Cu ocazia 
de cercetări 
Intre tovarășa 
oaspeți a avut 
reri cu privire la posibilitățile de 
dezvoltare și diversificare în conti
nuare a colaborării și cooperării din
tre oamenii de știință români și a- 
mericani in domeniul chimiei și în 
alte domenii ale activității științifice.

S-a subliniat in acest context con
tribuția tot mai mare pe care oame
nii de știință din cele două țări o pot 
aduce la progresul umanității, la 
cauza înțelegerii și colaborării între 
națiuni.

întrevederea «-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

știință din
vizitei
chimice
Elena ___ _ .

loc un schimb de pă-

la Institutul 
— ICECHIM, 
Ceausescu și

★

gie, au făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de Ion Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, și de membri ai Biroului 
Executiv al C.N.S.T.

Au fost de față Harry Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

Ministrul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale a plecat in Irak

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a plecat, vi
neri dimineața, la Bagdad, la invi
tația ministrului economiei din Irak.

Pe aeroportul Otopeni erau pre
zenți tovarășii Maxim Berghianu, 
ministrul aprovizionării tehnico-ma-

teriale și controlului gospodăririi 
fondurilor fixe, Nicolae M. Nicolae 
și Nicolae Ionescu, miniștri secretari 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale.

A fost de față Ahmad Hussein 
Al-Samarri, ambasadorul Republicii 
Irak la București.

Cronica zilei
Vineri seara a plecat la Pekin o 

delegație de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Ion Dincă, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., care va face o vizită de prie
tenie in Republica Populară Chi
neză.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P. Chineze la București.

Delegația de activiști de partid din 
armată, condusă de generalul maior 
Gheorghe Gomoiu. membrii al C.C. 
al P.C.R.. adjunct al ministrului a- 
părării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
care a făcut o vizită In Republica 
Populară Chineză, s-a înapoiat vineri 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți generalul colonel 
Marin Nicolescu. adjunct al minis
trului apărării naționale, generali sl 
ofițeri superiori.

Au fost, de asemenea, de fată Li 
Tin-ciuan. ambasadorul R. P. Chi
neze la București. Li Iun-ci. atașa
tul militar, aero și naval, membri ai 
ambasadei.

*
Republicii Socialiste 

organizat, vineri după-
Academia 

România a 
amiază, in Capitală o ședință oma
gială consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea remarcabijului is
toric român Constantin G. Giurescu.

Acad. Ștefan Pascu a evocat cu 
acest prilej personalitatea si opera 
omului de cultură român, autor de 
prestigiu a numeroase volume pri
vind istoria politică, diplomatică, 
militară, econom’ico-soclală și cul
turală a țării noastre. Au fost rele
vate. totodată, erudiția autorului 
„Istoriei românilor", originalitatea 
gindirii și stilului său.

Vineri a avut loc la Casa arhitec
tului din București deschiderea expo
ziției „Arhitectura slovacă", organi
zată pe baza materialului realizat de 
Uniunea federală a arhitectilor din 
Republica Socialistă Cehoslovacă, în 
cadrul înțelegerilor de colaborare din
tre uniunile de arhltecțl din cele 
două țări.

La vernisaj au participat prof. dr. 
arh. Cezar Lăzărescu, președintele 
Uniunii arhitecților, rector al insti
tutului de arhitectură „Ion Mincu", 
alți membri ai conducerii uniunii, re
prezentanți ai" Ministerului' Afaceri
lor, Externe. arhitecti și Oameni de 
cultură.

Au fost prezenți dr. Miroslav Jan- 
dik, însărcinatul cu afaceri a.i. al R.S. 
Cehoslovace la București, și membri 
ai ambasadei.

Expoziția cuprinde un mare număr 
de panouri fotografice, care prezin
tă monumente vechi de arhitectură, 
precum și realizări contemporane ale 
arhitecturii din Slovacia.

*
La București s-au încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a Xl-a Conferințe 
naționale de ftiziologie și pneumolo- 
gie, manifestare științifică la care au 
participat 400 de specialiști din uni
tăți medicale, institute de cercetare 
din țară, personalități marcante In 
acest domeniu din 14 țări, reprezen
tanți ai Organizației Mondiale a Să
nătății, Uniunii internaționale 
luptă contra 
ții europene de fiziopatologie respi
ratorie. )

PHENIAN 10 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc, la 9 octombrie, 
adunarea solemnă consacrată celei 
de-a XXX-a aniversări a creării Par
tidului Muncii din Coreea. Au luat 
parte Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, alți 
conducători de partid și de stat, 9 000 
de delegați ai organizațiilor locale de 
partid, reprezentanți ai coreenilor da 
peste hotare, delegații străine, mem
bri ai corpului diplomatic, alți oas
peți din străinătate.

La adunare a luat parte tovarășul 
.Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, aflat, la invitația conducerii 
de partid și de stat a R.P.D. Coreene, 
într-o vizită de prietenie in această 
țară.

în cadrul adunării, tovarășul Kim 
Ir Sen a prezentat un amplu raport 

Trecind în revistă principalele 
momente din istoria Partidului Mun
cii din Coreea, lupta dusă pentru 
suveranitate și independentă națio
nală, pentru construirea socialismu
lui, tovarășul Kim Ir Sen a subli
niat că, deși partidul a fost creat cu 
30 de ani în urmă, mișcarea comu
nistă din Coreea datează de o 
jumătate de secol. Punctul de ple
care în lupta revoluționară, desfă
șurată sub steagul marxism-leninis- 
mului, l-a constituit organizarea, în 
1926, a Uniunii pentru răsturnarea 
imperialismului. în cursul bătăliilor 
purtate de clasa muncitoare, de ma
sele largi populare, ideile Ciuce au 
devenit principiul conducător al re
voluției și mișcării comuniste co
reene, ele reprezintă astăzi ideologia 
conducătoare a partidului.

întemeierea, la 10 octombrie 1945, 
a partidului revoluționar de tip nou, 
avind drept ideologie marxism-leni- 
nismul și ideile Ciuce, a reprezentat 
încununarea strălucită a luptei grele 
și îndelungate duse de comuniștii 
coreeni. Răspunzînd imperativelor 
dezvoltării revoluției — a arătat 
vorbitorul — a fost stabilit ca obiec
tiv de cea mai mare însemnătate 
transformarea partidului comunist 
intr-un partid politic de masă al po
porului muncitor, 
pusă în aplicare cu 
timp scurt. în urma 
dului comunist și 
neodemocratic, a luat 
Muncii din Coreea.

încă de la creare, Partidul Muncii 
din Coreea a dus o luptă neobosită 
pentru consolidarea sa pe plan orga
nizatoric și politic, pentru întărirea 
unității și coeziunii rîndurilor sale. 
Au fost puse astfel baze trainice 
sistemului ideologiei unice In inte
riorul partidului. Aceasta — a subli
niat vorbitorul — este cea mai mare 
victorie dobîndită în istoria partidu
lui, o victorie strălucită, ce apare și 
mai mult în evidență în acest mo
ment de bilanț al unei jumătăți de 
secol de lupte purtate de comuniștii 
coreeni.

în continuare, secretarul general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea a relevat preocuparea pen
tru instituirea in întregul partid a 
unul spirit novator, punîndu-se în 
centrul atenției problemele formării 
omului de tip nou, constructor al so
cialismului. Desfășurînd pe un front 
larg activitatea de edificare a socia
lismului, oamenii muncii, sub con
ducerea partidului, au întîmplnat cea 
de-a 30-a aniversare a creării Parti-

linie ce a fost 
succes intr-un 
fuziunii parti- 
a partidului 

: ființă Partidul

dului Muncii cu un important suc
ces : realizarea, cu un an și citeva 
luni mai devreme, a prevederilor pla
nului șesenal in ce privește producția 
industrială globală, punîndu-se astfel 
în mod trainic baza pentru accele
rarea victoriei depline a socialismu
lui.

Tovarășul Kim Ir Sen a subliniat 
necesitatea de a se da un impuls mai 
puternic celor- trei revoluții — ideo
logică. tehnică si culturală — care 
constituie conținutul esențial al ac
tivității revoluționare ne care parti
dul clasei muncitoare o desfășoară 
după instaurarea regimului socialist. 
Arătînd că pe primul plan se 
află revoluția ideologică, vorbi
torul a subliniat că aceasta în
seamnă ca toți membrii socie
tății să devină component! ai cla
sei muncitoare, pentru a face din ei 
oameni de tip comunist. Esența re
voluției tehnice rezidă în eliminarea 
diferentelor fundamentale existente 
între munca fizică și cea intelectuală 
ci eliberarea oamenilor muncii de 
eforturile grele. Sarcina fundamenta
lă care revine în prezent Partidului 
Muncii ne acest plan este de a atinge 
un stadiu nou. superior în dezvolta
rea tehnicii, după industrializarea 
socialistă. Este o sarcină strategică a 
edificării socialiste, urmărind asigu
rarea victoriei depline a socialismu
lui. Trebuie continuată, totodată, e- 
nergic revoluția culturală. în cadrul 
căreia obiectivul cel mai important 
de atins este ridicarea nivelului cul
tural al întregii societăți. Arătînd că 
pentru îndeplinirea cu succes a re
voluțiilor ideologică, tehnică si cul
turală si desăvîrșirea marii opere de 
edificare a socialismului și comunis
mului sînt indispensabile întărirea 
Partidului, dezvoltarea permanentă a 
activității sale, Kim Ir Sen a prezen
tat în continuare o serie de sarcini, 
inclusiv cu privire la munca politică 
pentru introducerea fermă a siste
mului ideologiei unice în întregul 
partid.

Secretarul general al C.C. al Parti
dului Muncii s-a referit apoi la pro
blema reunificării independente și 
pașnice a Coreei. în această ordine de 
idei, el a relevat că problema reuni
ficării Coreei este în esență problema 
eliberării teritoriului și a populației 
de sub dominația imperialiștilor 
străini și a restabilirii suveranității 
naționale asupra întregii țări. Res- 
pectînd strict linia sa, bazată pe 
principiul Ciuce, Partidul Muncii a 
luptat cu perseverentă pentru reuni
ficarea patriei. Linia fundamental^ 
pe care o urmează neabătut Partidul 
Muncii constă în reunificarea țării în 
condiții de independență deplină, de 
către poporul coreean însuși, fără 
amestec din afară, în conformitate cu 
principiile democratice, și pe cale paș
nică. Mari dificultăți și piedici în 
calea realizării acestui obiectiv sînt 
ridicate de faptul că scizioniștii 
dinăuntru șl din afară, cu sprijinul 
imperialiștilor americani, se opun 
propunerilor echitabile făcute da 
Partidul Muncii din Coreea si de Gu
vernul R.P.D. Coreene în vederea 
reunificării patriei și manevrează 
p.ențru, a perpetua divizarea tăfii în 
„două Coree".

Acum, cînd nu mai pot justifica 
ocuparea Coreei de sud de către tru
pele lbr aflate sub drapelul O.N.U.. 
imperialiștii americani se folosesc de 
o nouă stratagemă. Ei au prezentat 
la cea de-a 30-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. un „proiect de 
rezoluție1* privind dizolvarea „Co
mandamentului forțelor Națiunilor

nu va avea 
din punctul 
reunificării 

a Coreei, 
patriei — ■ 

trebuie înlocuit 
cu un acord

Unite". Aceasta este doar o farsă, o 
manevră neindeminatică. pentru a 
înșela opinia publică internațională, 
înlocuind de fapt „forțele Națiuni
lor Unite" cu altele și continuind ast
fel ocuparea Coreei de sud. Proble
ma dizolvării Comandamentului for
țelor O.N.U. nu poate fi în nici un 
caz separată de problema retragerii 
trupelor S.U.A. A dizolva doar Co
mandamentul forțelor O.N.U., men- 
ținînd trupele S.U.A. în Coreea de 
sud, este un lucru care 
prea mare importanță 
de vedere al procesului 
independente și pașnice

Pentru reunificarea 
«pus vorbitorul
acordul de armistițiu 
de pace, cu condiția ca trupele agre
soare ale imperialiștilor americani 
să evacueze Coreea de sud. El a de
nunțat apoi încercările de a acredita 
ideea că retragerea trupelor ameri
cane ar fi imposibilă din cauză că 
ar exista „amenințarea cu invazia din 
partea Nordului împotriva Sudului". 
Atît timp cît inamicul nu ne va pro
voca, a subliniat Kim Ir Sen. noi nu 
vom recurge niciodată la forța arme
lor. Aceasta este politica neschimbată 
a partidului și guvernului republicii 
noastre. El a reafirmat că R.P.D. Co
reeană preconizează încheierea unui 
acord de pace cu S.U.A. pentru elimi
narea pericolului unui nou război in 
Coreea și pentru a restabili o pace 
trainică. Reunificarea independentă 
și pașnică a Coreei presupune forma
rea unui front unit național, în spiri
tul unei mari uniuni naționale. Este 
necesar ca Nordul și Sudul să dove
dească respect și încredere unul față 
de celălalt și să se străduiască să gă
sească punctele comune, lăsînd pen
tru mai tîrziu punctele divergente. 
Instaurarea unei confederații Nord- 
Sud, a arătat Kim Ir Sen, este calea 
cea mai rațională care ar permite 
realizarea uniunii naționale și 
propia momentul reunificării 
pendente și pașnice a patriei.

Secretarul general al C.C. al 
dului Muncii din Coreea s-a _____
apoi la problema unității cu popoare
le întregii lumi care își apără su
veranitatea. El a arătat că socialis
mul, depășind cadrul unei țări, s-a 
dezvoltat la scară mondială. Totoda
tă, țările lumii a treia, devenite o 
mare forță revoluționară anti- 
imperialistă a zilelor noastre, se a- 
firmă puternic pe arena istoriei,

întărirea și dezvoltarea cooperării 
cu popoarele întregii lumi care tși 
apără suveranitatea sint un prin
cipiu imuabil al politicii externe a 
Partidului Muncii din Coreea — a 
arătat vorbitorul, subliniind că a- 
ceasta constituie o garanție impor
tantă pentru crearea unei atmosfere 
internaționale favorabile revoluției 
coreene, consolidării forțelor revolu
ționare Internaționale. în viitor, ca 
și în trecut, a spus in încheiere Kim 
îr Sen, Partidul Muncii din Coreea 
va depune toate eforturile pentru 
consolidarea unității și coeziunii miș
cării comuniste internaționale și a 
forțelor socialiste, pentru intensifi
carea relațiilor de prietenie și coo
perare cu toate țările socialiste. Tot
odată. partidul va întări și dezvolta 
solidaritatea și cooperarea cu țările 
lumii a treia, cu cele care înfăp
tuiesc revoluția și va milita cu tărie 
alături de ete împotriva politicii de 
agresiune și jaf a imperialismului 
și colonialismului, pentru victoria 
cauzei comune a popoarelor progre
siste din întreaga lume.

ar a- 
inde-

Partl- 
referit

(Urmare din pag. I)
curia unui om tînăr care a 
ajutat pe un alt om tînăr 
să depășească un moment 
confuz 
ței.

și greu al exlsten-

★
spune „sfîrlează" șiI se

are numai 20 de ani, e și 
mică de făptură, aproape 
un copil. Cu ce să începenji? 
Ce se mișcă oare sub pri
virea ei de o strălucire 
neagră, deschisă și cura
joasă ?

— Am plecat din satul 
meu din Teleorman în 1970, 
după nouă ani de școală 
generală. Mă gîndisem mai 
de mult și nu mă mai pu
team opri. M-am angajat 
presatoare la secția echi
pament metalic, de fapt u- 
cenlcă la locul de muncă 
pentru doi ani. în perioada 
asta am fost aleasă 
tară U.T.C.
m-am zbătut eu citeva zile, 
citeva nopți, mă cam te
meam, dar nicicum n-am 
dat înapoi. în 1973 am de
venit membră de partid și 
aleasă în comitetul U.T.C. 
cu problemele tinerelor 
muncitoare. Bănuiți cred 
cam cite și ce fel de pro
bleme pot avea tinerele fe
mei. M-am descurcat, nu 
singură, singur nu te poți 
descurca. Am organizat 
cursuri de igienă, cursuri 
de croitorie, echipe de dan
suri și cor, excursii, discu
ții în jurul unor cazuri mai 
delicate, dar deschis și 
cinstit, ca intre tineri... Sînt 
ocupată, foarte ocupată, 
dar urmez și cursurile se
rale la liceul de chimie nr. 
2, vreau să ajung tehnolog 

să lucrez aici la 
de galvanizare, 
mic necaz, mai 
nedumerire : de 
dat nouă diplo-

secre-
Eram uluită,

de 
tuberculozei șl Societă-

★
Vineri, la sediul Asociației de 

Drept Internațional și Relații Inter
naționale din București, prof. James 
Baughman, de la Harvard Bussines» 
School, a vorbit despre „Programa
rea economică în S.U.A. și rolul sta
tului".

(Agerpres)

azi se pleacă 
cu tinerii, amiertati. 

munte 
git...

Cati, 
deobște, cunoaște valoarea 
necruțătoare a timpului. 
Povestea ei, aparent sim
plă și, bineînțeles, obișnui
tă, ascunde sensuri mai 
profunde, mecanism sufle
tesc mai complicat, capabil 
să ilustreze urcușul unui 
destin în marele tumult al 
lumii noastre.

★
Chiar dacă nu mi-ar ti 

spus de unde se trage nea
mul lui, l-aș fi plasat re-

la 
fu-

cum i se spune In

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 și 14 octombrie : În țară : Vre
me relativ rece, la începutul inter
valului, apoi se va încălzi ușor. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi locale, mai ales în 
vestul și sudul țării. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprin
se între minus 2 și plus 8 grade, izo
lat mai coborîte în depresiuni, iar 
maximele Intre 8 și 18 grade, local 
mai ridicate. Pe alocuri ceață slabă, 
în București : Vreme relativ rece la 
început, apoi se va încălzi ușor. Ce
rul va fi schimbător, favorabil ploii 
slabe. Vînt moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

runceștT, așa că fă bine și 
te poartă ca un stăpîn". 
Am început să 
stăpîn, privind 
meu am observat 
ța, tenacitatea, 
neobosită, ele singure pot 
domina și mașina și toate 
tainele vieții. Sint convins 
de asta, dar încă mai am 
de luptat.

Și totuși Ștefan Stoicea 
a făcut liceul seral, și-a 
dat bacalaureatul și se pre
gătește pentru facultate, 
își consacră mult timp ac
tivității în organizația 
U.T.C. în al cărei birou

mă fac... 
in jurul 
că voin- 
stăruința

Un tineret al
marilor idealuri

„Săptămîna filmului din R.P.D. Coreeanău

chimist și 
laboratorul 
Am și un 
bine zis o 
ce ni s-au
me de 6 luni, cînd noi am 
făcut doi ani 7 Acum, mă

pede undeva pe malul 
Neajlovului, pămînt cu oa
meni isteți și întreprinză
tori, la confluența cîmpiei 
cu dealurile subcarpatice. 
Ștefan Stoicea și-a păstrat, 
la 24 de ani, spontaneita
tea copilăriei, închipuirea 
fantastică a ochiului avid 
deschis spre lume. Poves
tea lui debutează cu o ima
gine plastică :

— Am venit in uzină in 
1969, singur, mă rupeam de 
lumea mea altfel alcătuită 
și nu mi-a fost ușor să uit 
pădurile, apele, grădinile, 
fetele din sat și jocurile 
noastre. Halele acestea, așa 
mari cum sînt. mi se pă
reau strimte, mă apăsau, 
mașinile și zgomotul lor mă 
înfricoșau, eram sigur că 
n-o să le pot stăpîni. Dar 
nu uitam ce-mi spusese 
tata : „mașina e mai supu
să decît dobitoacele noastre 
și mai tare, poți să-i po-

este locțiitor de secretar, 
cit și educației copilu
lui de 6 ani. îl întreb 
dacă are destul timp. 
„Nu, timpul nu-mi ajunge, 
sint mereu în criză, dar a- 
lerg, alerg, parcă contracro- 
nometru, nu vreau să scap 
nici o secundă. Un tovarăș 
inginer cu care am învățat 
meseria obișnuia să spună 
că nu există lumi croite o- 
dată pentru totdeauna, că 
lumea o putem face noi, pe 
măsura gîndurilor și pute
rii noastre".

Admirabilă judecată 
care am intîlnit-o, în 
verse formulări, la mai 
tinerii cu care am 
vorbă.

pe 
di- 
toți 

stat de

★
înalt, bine legat, 

sportivă, bronzat, 
tură cam severă pentru cei 
23 de ani ai lui, Nicolae Tă- 
nase e scurt la vorbă și 
precis.

alurâ 
căută-

— Eu, tovarășe, am fă
cut armata la parașutiști, 
la desant, am visat asta 
de mic copil și am urmat 
școala de la Clinceni. Aici 
lucrez la sculărie, sint de 
cinci luni membru de par
tid. Eu am sărit de vreo 
cinci ori exact pe țintă, 
știți cum e, un punct, un 
punct fix, te ia vîntul, te 
împinge, dar tu trebuie să 
cazi pe țintă. Asta e... Am 
rămas cu un obicei, orice 
fac mă uit la țintă, n-ai 
voie să umbli fără țintă... 
in secția mea, la sculărie, 
ăsta-i cuvîntul de ordine. 
Vezi că în viață mai bate 
vîntul, te mai iau curenții 
și nu știi totdeauna dacă 
vîntul e bun sau te duce 
cine știe unde... Tu trebuie 
să urmărești ținta.

★
Acum cînd fnsemn aceste 

vorbe mă gîndesc la ei, la 
fiecare dintre ei.

în drumul meu prin uzi
nă aș fi putut vorbi cu încă 
o sută sau o mie de tineri, 
tot atîtea destine, tot atitea 
traiectorii de existență. 
Cred că aceste patru schițe 
de portret sînt grăitoare 
pentru majoritatea munci
torilor și tehnicienilor din- 
tr-o uzină, pentru cei care 
în întimpinarea celui de-al 
X-lea Congres al U.T.C. și 
a celei de-a X-a Confe
rințe a U.A.S.C.R. se stră
duiesc să realizeze sar
cinile de producție și, sub 
îndrumarea comuniștilor, 
desfășoară o intensă activi
tate de organizație. Faptul 
că „UREMOAS" a fost prin
tre primele întreprinderi 
care au îndeplinit planul 
cincinal înainte de termen 
se datorește desigur și tine
rilor.

Mă voi întoarce curînd 
intre ei, acolo la marginea 
vestică, unde crește orașul 
cel nou, de unde se poate 
privi foarte departe.

Cu prilejul celei de-a 30-a ani
versări a creării Partidului Muncii 
din Coreea, vineri seara s-a deschis, 
în Capitală, sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
„Săptămîna filmului din Republica 
Populară Democrată Coreeană" cu 
filmul „Soarta Aurei și Argentinei".

Au participat Constantin Dăscă- 
lescu. membru al C.C. al P.C.R.. șef 
de sectie la C.C. al P.C.R.. Dumi
tru Ghise. membru al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii Si Educației Socialiste. Constan
tin Potîngă. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. reprezentanți ai Asociației de 
prietenie româno-coreeană. activiști

de partid, oameni de artă si cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți Iang Miăng Sul. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene la București, și 
membri ai ambasadei.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej. Ion Bucheru. di
rectorul Casei de filme 1. a vorbit 
despre semnificația evenimentului 
sărbătorit, succesele obținute de po
norul coreean in dezvoltarea econo- 
mico-socială a tării, relațiile de 
prietenie dintre cele două țări.

„Săptămîna filmului din R.P.D. 
Coreeană" va mai fi organizată Ia 
Pitești si Sibiu.

Vești despre meșteșugarii vrînceni
încă din luna mai, colectivul 

de muncă al Uniunii județene a 
cooperativelor meșteșugărești 
Vrancea a raportat îndeplinirea 
sarcinilor actualului cincinal la 
producția marfă și prestări ser
vicii. îndeplinirea acestui indi
cator înainte de termen a creat 
posibilitatea ca pînă la sfîrșitul 
anului să se realizeze suplimen
tar o producție și prestări de 
servicii în valoare de 110 mi
lioane lei. Succesul obținut a 
fost determinat de dinamica 
ascendentă a solicitărilor Depu
tăției și cu cerințele în crește
re ale pieței externe fată de 
produsele realizate de unitățile 
meșteșugărești vrîncene. Ținînd 
cont de acest lucru, pentru ur
mătorul cincinal a>u fost luate 
măsuri încă de pe acum în ve
derea dezvoltării bazei tehnice 
de producție. în municipiul 
Focșani, de exemplu, in cadrul 
cooperativei „Prestarea" s-a 
trecut la materializarea unui 
plan de investiții privind dez
voltarea sectorului de tîmplărie 
și mobilă. Utilajele existente 
au fost reamplasate în cadrul 
unui flux rațional de producție, 
fiind prevăzute, totodată, do
tări cu utilaje noi. moderne, 
precum și aplicarea unor teh-

nologii de lucru avansate. în 
orașul Panciu a început con
strucția unui complex meșteșu
găresc, care va reuni activități 
de servire a Dopulatiei. linii 
de fabricație pentru tricotaje, 
articole de marochinărie. blă
nărie. Si in orașul Adjud sînt 
în curs de execuție lucrări de 
dezvoltare a producției de tri
cotaje. Aici, pe măsura montării 
noilor utilaje, s-a și trecut le 
producția de bunuri. Coopera
ția meșteșugărească își va am
plifica activitatea și în orașul 
Mărășești, spațiile de servire noi 
urmind să fie construite la par
terul noilor blocuri ce vor îm
bogăți zestrea edilitar-gospodă- 
rească a orașului. Din multitu
dinea preocupărilor privind 
dezvoltarea bazei tehnice de 
producție amintim și faptul că 
în acest an s-a trecut la ma
terializarea unui plan de dotări 
cu mașini și utilaje a secțiilor 
existente de tricotaje, tîmplă- 
rie. marochinărie. confecții, ciz
mărie. Totodată, au fost luate 
măsuri pentru asigurarea tutu
ror sectoarelor de activitate eu 
cadre bine pregătite. (Dan Dră- 
gulescu).

Azi, ultima
o tragere dupâ o

Azi este ultima zi in care. se 
mai pot procura bilete pentru 
LOTO-2, o tragere organizată 
de Administrația de stat Loto- 
Pronosport după o nouă formulă 
tehnică. Această tragere se ba
zează pe un total de 75 numere, 
de la 1 Ia 75 (în Ioc de la 1 la 
90 ca la tragerile Loto obișnuite). 
Se vor efectua trei extrageri 
după cum urmează : extrage
rea I de patru numere din 75; 
extragerea a II-a de 4 numere 
din restul de 71 rămase in 
urnă ; extragerea a IlI-a de alte 
4 numere din restul de 67.

zi la LOTO-2
nouâ formula tehnica

Participarea la această tragere 
Loto se face cu bilete de cite 
10 Iei. Se atribuie cîștiguri în 
bani pe 6 categorii. Se acordă 
cîștiguri și pentru două numere 
din patru extrase.

Tragerea LOTO-2 are loc de 
două ori pe lună și se desfă
șoară paralel și independent de 
tragerea Obișnuită Loto.

Următoarele trageri Loto-2 
după această nouă formulă 
tehnică vor avea loc în zilele 
de 26 octombrie. 9 noiembrie, 23 
noiembrie. 14 și 28 decembrie 
1975.
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Dezbaterile de politică generală 
din cadrul sesiunii 0. N.U. 

s-au încheiat
Largul ecou al inițiativei românești privind creșterea 

rolului Organizației Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 10. — Corespondentul nostru transmite : Joi 

seara au luat sfîrșit dezbaterile de politică generală din cadrul Adunării 
Generale a O.N.U., deschise la 22 septembrie. Au participat 129 de șefi de 
delegații, între care 12 șefi de state și guverne și 115 miniștri ai afa
cerilor externe, care au expus pe larg poziția guvernelor lor față de 
problemele cardinale ale stării economice și politice a lumii contem
porane.

i
în cadrul dezbaterilor generale, un 

mare număr de șefi de delegații s-au 
referit la inițiativa României pri
vind „CREȘTEREA ROLULUI O.N.U. 
ÎN MENȚINEREA ȘI CONSOLIDA
REA PĂCII ȘI SECURITĂȚII IN
TERNAȚIONALE, ÎN DEZVOLTA
REA COLABORĂRII ÎNTRE TOATE 
NAȚIUNILE, ÎN PROMOVAREA 
NORMELOR DREPTULUI INTER
NAȚIONAL ÎN RELAȚIILE DINTRE 
STATE", apreciind că aceasta abor
dează o temă majoră si actuală, vi- 
zînd ameliorarea ansamblului activi
tăților și rolului Națiunilor Unite în 
rezolvarea marilor probleme ale o- 
menirii. în context, au fost avan
sate propuneri pe linia continuării, 
accelerării și aprofundării procesului 
de creștere a rolului O.N.U. în lume, 
de sporire a eficacității sale.

O pondere esențială au avut-o, In 
cadrul dezbaterilor generale. pro
blemele dezarmării, dezvoltării și 
decolonizării. în abordarea problema
ticii complexe a dezarmării au fost 
subliniate consecințele politice, e- 
conomice și sociale ale cursei Înar
mărilor, imobilismul negocierilor de 
dezarmare, necesitatea adoptării unor 
măsuri reale de dezarmare genera
lă și totală și. cu prioritate, de de
zarmare nucleară.

Chestiunile dezvoltării au retinut 
Îndeosebi atenția plenarei, majori
tatea statelor membre manifestîn- 
du-și hotărîrea de a adopta noi mă
suri vizînd transpunerea In viată a 
prevederilor documentului final al 
celei de-a VII-a sesiuni extraordina
re a Adunării Generale a O.N.U., 
consacrată problemelor dezvoltării 
șl cooperării economice internațio
nale.

★
în ultima ședință a dezbaterilor 

generale din plenara adunării a luat 
cuvîntul, între alții, ministrul de ex
terne al Portugaliei, Melo Antunes, 
care a arătat că poporul portughez 
se pronunță pentru edificarea în 
tara sa a unei societăți eliberate, 
treptat, de orice fel de relații ine
chitabile între oameni, derivate din 
concentrarea, în mîinile unei mino
rități, a bogățiilor țării și a puterii 
de decizie. „Portughezii — a spus 
Antunes — doresc o societate care 
să se îndrepte spre eliminarea deo
sebirilor de clasă, o societate ferm 
angajată pe drumul construirii so
cialismului, în cadrul căreia să fie 
respectate principiile votului univer
sal și al pluralismului partidelor".

Referindu-se la o serie de aspecte 
ale politicii externe portugheze, An
tunes a arătat că, în conformitate cu 
programul mișcării Forțelor Armate, 
Portugalia va continua să rămînă 
membră a N.A.T.O. și să îndepli
nească îndatoririle care-i revin in 
această calitate. „Considerăm însă — 
a spus el — că cea mai favorabilă 
cale spre realizarea destinderii trece 
prin desființarea treptată a blocu
rilor antagoniste, moștenite din pe
rioada războiului rece". De aseme
nea, ministrul de externe portughez 
a subliniat „solidaritatea deschisă a 
Portugaliei față de țările nealiniate, 
precum și dorința sa de a se apropia 
intr-o măsură sporită de acest grup 
de state".

Participarea României la programele O.N.U.
pentru refugiați

GENEVA 10 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor Unite din Geneva au 
început lucrările celei de-a 26-a se
siuni a Comitetului Executiv al Pro
gramului înaltului comisar al O.N.U. 
pentru refugiați. Luînd cuvîntul în 
cadrul dezbaterilor, reprezentantul 
român Mircea Manea a arătat, prin
tre altele, că tara noastră, răspun- 
zlnd la apelul înaltului comisar pen
tru refugiați, Sadruddin Aga Khan. 
participă activ la programele acestei 
organizații. începînd din primăvara 
anului trecut. în tara noastră au fost 
instalați peste 1 600 refugiați din 
Chile, cărora li s-au asigurat condi
ții corespunzătoare de cazare, de 
muncă si de studii.

Reprezentantul nostru a subliniat, 
în context, că, datorită demersurilor 
personale ale tovarășului Nicolae
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PARIS »

„Șomajul nu e o meserie"
ANKARA:

Scrutin parțial in
Cuvintele de mai 

sus, inscrise pe o pan
cartă, printre alte mii 
de banderole, lozinci, 
panouri, exprimă poa
te in modul cel mai 
concis amărăciunea și 
îngrijorarea profundă 
a celor 150 000 de ti
neri din întreaga Fran
ță, care au manifestat 
zilele trecute la Paris. 
Cel ce o purta, Jean- 
Pierre Duval, muncitor 
tipograf, a rămas fără 
muncă în urmă cu opt 
luni. „De atunci, nici 
o ușă nu mi s-a des
chis — a declarat el. 
Știu că la Paris și în 
împrejurimi nu exis
tă, practic, nici un de
bușeu pentru meseria 
mea. M-am hotărît 
deci să mă recalific. 
Dar a intra intr-un 
stagiu de recalificare 
e la fel de greu. Iar 
la șfîrșitul ei ce te 
așteaptă? Aceeași soar
tă !“.

De opt luni șomer, 
la virsta de 21 de ani, 
iată experiența dure
roasă pe care o tră
iesc, într-o formă sau 
alta, sute de mii de ti
neri. Multi dintre ei

devin șomeri chiar 
înainte de a primi 
„botezul" muncii. Ast
fel, in regiunea Mor- 
bihan (Bretania), din 
5 000 absolvenți de 
școli tehnice, 2 500 
n-au 'găsit de lucru.

Amploarea fără pre
cedent a unor mani
festații ca aceea amin
tită mai sus se expli
că tocmai prin gravi
tatea, de asemenea 
fără precedent, a situ
ației miinii de lucru 
tinere. Cuvîntul de 
ordine al demonstra
ției : „Tineretul vrea 
să trăiască. Tinerii cer 
dreptul la muncă, 
dreptul la profesie" 
exprimă exact dimen
siunile și imperativele 
acestei probleme com
plexe — economică, 
politică și socială — 
care afectează con
form statisticilor sin
dicale circa 600 000 ti
neri în Franța.

Comentind marea 
manifestație a tinere
tului, observatorii des
prind sensurile pro
funde ale protestului 
față de o situație ce se 
cere fără întirziere

în legătură cu situația existentă în 
Angola, vorbitorul a propus organi
zarea unei întîlniri urgente între 
guvernul portughez și cele trei miș
cări de eliberare — M.P.L.A.,
F.N.L.A. șl U.N.I.T.A. — pentru efec
tuarea pregătirilor necesare în vede
rea proclamării independenței Ango- 
lei la 11 noiembrie. La această 
reuniune — a spus el — ar putea 
participa și reprezentanții unor țări 
africane, desemnate ca mediatori de 
către cele trei mișcări de eliberare 
angoleze. In același timp însă, An
tunes a subliniat că „nimeni nu se 
poate substitui angolezilor în ceea ce 
privește alegerea viitorului lor".

A urmat la cuvînt ministrul afa
cerilor externe al Algeriei, Abdelaziz 
Bouteflika. El a subliniat rolul pozi
tiv pe care îl joacă noua majoritate 
a țărilor nealiniate, în curs de dez
voltare, In cadrul O.N.U., în așeza
rea relațiilor dintre state pe baze 
noi, în crearea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Vorbitorul 
a evidențiat că noua ordine econo
mică internațională nu înseamnă o 
reajustare fragmentară a unor si
tuații izolate, ci a căpătat dimensi
uni globale, în acest efort concertat 
fiind angajate toate statele In curs 
de dezvoltare ale lumi'.

în aceeași ședință a luat cuvîn
tul regele Olav al V-lea al Norve
giei, care s-a referit în cea mai mare 
parte a discursului său la creșterea 
rolului și eficacității Națiunilor Uni
te în viața politică și economică in
ternațională, în colaborarea dintre 
state. El a arătat că în opinia Nor
vegiei necesitatea folosirii depline a 
O.N.U. pentru acțiuni concertate este 
astăzi mai pregnantă decît oricînd 
în istoria organizației, arătînd că 
un atare obiectiv poate fi atins nu
mai prin participarea, cu drepturi e- 
gale, a tuturor statelor membre.

★
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

Papua—Noua Guinee, teritoriu a- 
flat în trecut sub tutela Australiei 
și care și-a dobîndit oficial inde
pendența la 16 septembrie a.c., a de
venit, vineri, cel de-al 142-lea stat 
membru al Organizației Națiunilor 
Unite. Recomandarea Consiliului de 
Securitate privind admiterea acestui 
stat în O.N.U. a fost aprobată în u- 
nanimitate de Adunarea Generală.

★
NAȚIUNILE UNITE 10 — Cores

pondentul nostru transmite: La 10 
octombrie. Organizația Națiunilor 
Unite a marcat „Ziua solidarității 
internaționale cu detinutli politici din 
Africa de Sud", prin organizarea 
unor ședințe ale Comitetului politic 
special al Adunării Generale, la care 
au luat parte și reprezentanții miș
cărilor de eliberare națională sud- 
africane — Congresul Național Afri
can din Africa de Sud si Congresul 
Panafrican al Azaniei. Luînd cuvîn
tul în dezbateri, reprezentantul 
României în acest comitet a arătat 
că tara noastră este solidară cu cau
za justă a detinutilor politici aflati 
în temnițele Africii de Sud si cere 
cu hotărîre eliberarea lor imediată 
si necondiționată.

Ceausescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a fost posibilă 
eliberarea din închisoare a unor 
membri ai Guvernului de unitate 
populară al președintelui Allende și 
instalarea temporară a acestora în 
România.

De asemenea, s-a arătat că tara 
noastră participă cu o contribuție în 
valoare de 40 000 dolari în produse 
alimentare, medicamente, echipament 
agricol și de construcții în cadrul 
programului pentru Indochina, cu 
destinație specială — Republica De
mocrată Vietnam. Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și LaoS. în afară 
de ajutoarele acordate direct acestor 
țări ne plan bilateral. în cadrul poli
ticii sale constante de solidaritate cu 
țările socialiste si cu luptele și miș
cările de eliberare națională.

soluționată. Arătînd 
că acțiunea „sublinia
ză drama trăită de 
sute de mii de tineri 
care intră în viața a- 
dultă doar pentru a 
descoperi șomajul". 
ziarul „LE QUOTID1- 
EN DE PARIS" scrie : 
„Criza din 1975 va lă
sa urme. Ele ar fi 
fost evitate dacă s-ar 
fi adoptat principiul 
de a acorda în mod 
automat un loc de 
muncă fiecărui tînăr 
ieșit din școală sau 
din facultate".

Observind că sin
dicatele și-au reafir
mat intr-o manieri 
pregnantă capacitatea 
lor de a mobiliza ti
neretul, o serie de 
comentatori constată 
maturitatea demon
stranților, caracterul 
profund al opțiunilor 
lor politice. Numeroa
se pancarte au relevat 
dorința de a lupta ală
turi de uniunea stin
gi! : „Uniune, acțiune, 
program comun".

Paul
D1ACONESCU

MOSCOVA

întîlnire în probleme actuale ale colaborării economice 
si tehnico-stiintifice a țărilor membre ale C. A. E. R.

MOSCOVA 10 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 9 octombrie 
a avut loc la Moscova o întîlnire a 
secretarilor comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
și locțiitorilor șefilor guvernelor ță
rilor membre ale C.A.E.R. La întîl
nire au participat : din partea R.P.B. 
— G. Filipov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.B. ; 
din partea R.S.C. — J. Kempny, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.C., și R. Rohlicek, vice
președinte al Guvernului R.S.C. ; din 
partea Republicii Cuba — A. Perez 
Herrero, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Cuba, și B. Castilia, 
viceprim-ministru al Guvernului Re
voluționar al Cubei ; din partea 
R.D.G. — P. Verner, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și G. Weiss, vicepreședinta 
al Consiliului de Miniștri al R.D.G. J 
din partea R.P.M. — D. Molomjamț, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M., și D. Gombojav, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.M. ; din partea R.P.P. —

ORIENTUL APROPIAT
• Congresul S.U.A. a autorizat trimiterea de tehnicieni în Sinai
• Cel de-al doilea acord interimar de dezangajare egipteano-

israelian a intrat în vigoare • Situația din Liban
WASHINGTON 10 (Agerpres).

Senatul american a aprobat rezolu
ția privind autorizarea trimiterii a 
200 de tehnicieni civili americani în 
Sinai, pentru a asigura funcționarea 
instalațiilor electronice de suprave
ghere în zona tampon dintre trupe
le egiptene și cele israeliene. Pre
zența acestora este prevăzută de cel 
de-al doilea acord de dezangajare în 
Sinai, intervenit la începutul lunii 
trecute, între Egipt și Israel.

Avînd în vedere că și Camera Re
prezentanților s-a pronunțat favo
rabil asupra acestei rezoluții, textul 
său a fost transmis Casei Albe, pen
tru a fi semnat de președinte.

într-o declarație făcută la Încheie
rea procedurii de aprobare, preșe
dintele Gerald Ford a precizat că 
recrutarea acestora va începe ime
diat, exclusiv din rîndul civililor cu o 
înaltă calificare în domeniul electro
nicii.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a semnat. vineri, 
în prezenta reprezentantului O.N.U.,

0 cuvîntare a secretarului
PARIS 10 (Agerpres). — Luînd cu

vîntul la un miting organizat in lo
calitatea Pantin, de lingă Paris, se
cretarul general al P.C. Francez, 
Georges Marchais, s-a referit la lup
ta milioanelor de oameni ai muncii 
francezi în apărarea revendicărilor 
lor legitime în contextul adîncirii 
crizei economice din țară, creșterii 
preturilor și concedierilor în masă. 
El a subliniat că Partidul Comunist 
Francez, care apără interesele clasei 
muncitoare și ale țărănimii munci
toare, intenționează să depună efor
turi și mai mari pentru intensifica
rea muncii de partid in întreprin
deri ; el va sprijini pe toate căile 
lupta oamenilor muncii pentru pro
funde transformări.

Conferința anuală 
a Partidului Conservator 

din Marea Britanie
LONDRA 10 (Agerpres). — în dis

cursul rostit vineri în cadrul ședinței 
de închidere a celei de-a 92-a Confe
rințe anuale a Partidului Conservator 
din Marea Britanie, liderul partidu
lui, Margaret Thatcher, a apreciat 
că Anglia rămîne confruntată, în 
continuare, cu dificultăți economice 
și sociale importante, între care 
a menționat nivelul-record al șoma
jului, rata anuală ridicată (circa 
26 la sută) a creșterii preturilor și 
fenomenelor recesioniste. După ce a 
declarat că unul din obiectivele prin
cipale ale Partidului Conservator îl 
constituie „vindecarea rănilor națiu
nii divizate" în problema căilor de 
soluționare a dificultăților economice, 
vorbitoarea a reafirmat, de fapt, 
principalele puncte de vedere ale 
conservatorilor în legătură cu re
dresarea și relansarea economiei — 
intre care figurează opoziția față de 
naționalizări, reducerea cheltuielilor 
publice, încurajarea antreprizei parti
culare. în context, liderul conserva
tor a repetat criticile formulate în 
ultima perioadă de partidul său la 
adresa politicii guvernului laburist.

în 28 din cele 67 de 
vilayete ale Turciei 
vor avea loc mîine a- 
legeri pentru reînnoi
rea unei treimi din 
mandatele Senatului, 
precum și pentru com
pletarea a șase locuri 
vacante din Medjlis. 
Deși parțial, scrutinul 
a fost precedat de o 
intensă campanie, do
vadă a importantei pe 
care i-o acordă parti
dele politice din Tur
cia în actuala con
junctură.

Datorită rezultate
lor neconcludente ale 
scrutinului parlamen
tar din octombrie 1973, 
ca urmare. în mare 
măsură, a scindării 
principalelor forma
țiuni politice, în unele 
cercuri politice a fost 
avansată opinia că a- 
legerile generale tre
buie să aibă loc îna
inte de termen. Ideea 
nu a fost acceptată de 
partidele care s-au 
coalizat In „Frontul 
naționalist" și au for
mat actualul cabinet, 
condus de premierul 
Suleyman Demirel.

Alegerile senatoria
le de duminică, la ca
re vor fi antrenați 
circa 51 la sută din 
cetățenii cu drept de 
vot ai Turciei, sînt a- 
preciate ca un impor
tant test, de Ia care se 
așteaptă indicii con
cludente privind încli
națiile electoratului și 
forța reală pe care se 
bazează partidele re
prezentate în parla
ment. Presa turcă 
consideră că rezultate
le votului de dumini
că vor determina noi 
evoluții și regrupări 
pe scena politică. O 
serie de fapte pe
trecute în perioada 
premergătoare alege
rilor vin să susțină 
asemenea aprecieri. 
Astfel, partidele coali
ției guvernamentale 
nu au realizat obiecti
vul unificării lor. în
scris în programul 
„Frontului naționa
list" și, ca atare, se 
prezintă din nou în a- 
legeri pe cont propriu. 
Partidul justiției, al

J. Szydlak, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., și
K. Olszewski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.P. ;. din 
partea Republicii Socialiste România 
— Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Mihai Ma
rinescu. viceprim-ministru al guver
nului român ; din partea R.P.U. — 
K. Nemeth, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.S.U., și 
G. Szeker, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P.U. ; din par
tea U.R.S.S. — K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

Participanții la întîlnire au exa
minat probleme actuale ale colabo
rării economice și tehnico-științifice 
a țărilor membre ale C.A.E.R. și au 
făcut un schimb de păreri privind 
măsurile menite să contribuie la a- 
dîncirea și perfecționarea el con
tinuă.

întîlnlrea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească și s-a 
caracterizat printr-o largă înțelegere 
reciprocă.

protocolul anexă la cel de-al doilea 
acord interimar de dezangajare mi
litară încheiat luna trecută între 
Egipt și Israel. Prin semnarea șl de 
către Israel a protocolului anexă, 
acordul de dezangajare egipteano- 
israelian intră oficial în vigoare. El 
conține calendarul detaliat al exe
cutării operațiunilor de dezangajare 
prevăzute în acord.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Capitala 
libaneză și orașul Tripoli din nordul 
țării au cunoscut, vineri, o atmos
feră de calm relativ, după o noapte 
încordată, marcată de schimburi de 
focuri și explozii — a anunțat postul 
de radio Beirut, citind un raport al 
Serviciului de securitate publică. Pe 
străzile celor două orașe au reapă
rut baricadele.

Pe plan politic, autoritățile și-au 
continuat eforturile vizînd restabili
rea calmului și ordinii interne în 
țară, precum și degajarea unei so
luții definitive a crizei reizbucnite 
la 18 septembrie.

general al P. C. Francez
Vorbitorul a evidențiat, totodată, 

eforturile P.C.F. în vederea întări
rii alianței forțelor de stingă din 
Franța. „Avem un singur obiectiv — 
a declarat Georges Marchais — de a 
păstra, de a Întări și lărgi alianța 
in jurul programului comun de gu- 
vernămînt, pentru a-1 putea trans
pune integral în viață".

agențiile de presă transmit:
Acord» La Kua'a Lumpur a fost 

semnat acordul de colaborare cultu
rală și științifică intre guvernele 
României și Malayeziei. Acordul pre
vede dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări în domeniile culturii, științei, 
învățămintului, sportului și alte do
menii.

La Viena “ avut loc Joi ° 
nouă reuniune plenară a participan- 
tilor la negocierile privind reducerea 
trupelor si armamentelor si măsuri 
adiacente în Europa centrală.

Un comunicat oficial 81 
Palatului Elysâe a confirmat organi
zarea in Franța, intre 15 și 17 no
iembrie a.c.. a conferinței economi
ce și monetare la nivel înalt, care 
va reuni șefii de stat sau de guvern 
ai R. F. Germania. Franței. Italiei. 
Japoniei. Marii Britanii si Statelor 
Unite. Documentul precizează că 
participanții la reuniune vor exami
na orobleme economice de interes 
comun, chestiuni de politică comer
cială si monetară, evoluția piețelor 
resurselor energetice si ale altor ma
terii prime, precum si relațiile cu 
alte state, inclusiv cu cele în curs 
de dezvoltare.

Turcia
premierului Suleyman 
Demirel, principalul 
partid din formația 
guvernamentală — în
tărit cu cadrele fostu
lui partid democrat 
(care, după 15 ani de 
interdicție. participă 
acum în alegeri) — și 
beneficiind de spriji
nul electoratului Par
tidului republican al 
încrederii — partid ce 
nu participă la alegeri 
— și-a propus ca o- 
biectiv strîngerea vo
turilor tuturor forțelor 
„naționaliste".

O linie similară ur
mează și Partidul re
publican al poporului, 
principala formație a 
opoziției, condusă de 
Biilent Ecevit. Cele 
două partide mari din 
Turcia urmăresc, așa 
cum au declarat lide
rii lor. să-și pregă
tească terenul pentru 
a-și asigura singure 
exercitarea puterii, 
fără a mai colabora cu 
alte grupări.

Ion BADEA

BERLIN

încheierea reuniunii unui grup de lucru
BERLIN 10 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : In zilele de 9—10 
octombrie a avut Ioc la Berlin a 3-a 
reuniune a grupului de lucru consti
tuit de comisia redacțională la in- 
tîlnirea de la Budapesta pentru pre
gătirea Conferinței partidelor comu
niste și muncitorești din Europa.

La reuniune au participat delega
țiile a 27 de partide comuniste șl 
muncitorești din Europa.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Comunicat comun 
bulgaro-vietnamez

SOFIA 10 (Agerpres). — Vineri au 
luat sfîrsit. la Sofia, convorbirile 
dintre delegațiile de partid si guver
namentale ale R. P. Bulgaria si R.D. 
Vietnam, conduse de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P.B.. si. respectiv. Le Duan. prim- 
secretar al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam. Au fost 
examinate relațiile bilaterale, aspec
te ale situației internaționale Si alte 
probleme de interes comun. La în
cheierea convorbirilor, au fost sem
nate un comunicat comun și acorduri 
economice.

PORTUGALIA

ACȚIUNI IN VEDEREA RESTABILIRII ORDINII IN ȚARĂ
LISABONA 10 (Agerpres). — în 

ultimele două zile au avut loc o se
rie de reuniuni și consultări impor
tante ale Consiliului Revoluției, Con
siliului de Miniștri și partidelor po
litice, care participă cu reprezen
tanți In cabinetul condus de premie
rul Josâ Pinheiro de Azevedo, în 
vederea adoptării de măsuri pentru 
desfășurarea normală a vieții politi
ce și continuarea cursului de trans
formări democratice din Portugalia.

în cadrul unei reuniuni a Consi
liului de Miniștri au fost examinate 
detaliat situația politică din țară, 
măsurile în legătură cu incidentele 
de la Porto și cu alte acțiuni ale 
unor’grupări politice și militare izo
late care contravin ordinii publice. 
După cum precizează agenția 
A.N.O.P., Consiliul de miniștri a a- 
doptat o hotărîre în care se atrage 
atenția întregii națiuni și. îndeosebi, 
liderilor politici asupra faptului că 
guvernul condamnă cu cea mai mare 
fermitate orice recurgere la violen
ță. După cum se precizează în co
municatul oficial. Consiliul de Mi
niștri a decis să ceară pedepse pe
nale pentru cei ce se fac vinovați 
de asemenea acțiuni.

în cadrul aceleiași ședințe, guver
nul a rezolvat o serie de probleme

înțelegerile dintre Italia 
și Iugoslavia, menite 8ă regIe_ 
menteze definitiv problemele de 
frontieră dintre cele două țări, pre
cum și alte probleme, au fost apro
bate de Senatul italian cu o largă 
majoritate de voturi. Guvernul ita
lian va proceda la operațiunile de 
instituționalizare a acordurilor exis
tente și la redactarea documentelor 
care vor fi semnate apoi de repre
zentanții celor două țări — infor
mează agenția A.N.S.A.

In cadrul unei întîlniri cu con
ducerea Universității din Bel
grad, ambasadorul României in 
R. S. F. Iugoslavia, Virgil Ca- 
zacu, a înmînat un set de cărți 
acestei instituții culturale de 
prestigiu din țara vecină. In 
standul de cărți românești, or
ganizat cu acest prilej, la loc 
de frunte erau expuse operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
„România pe drumul construi
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate". La festivitate 
au rostit alocuțiuni ambasado
rul român și rectorul universită
ții din Belgrad, Dragoslav Ian- 
kovici.

La „Librăria Universității" din 
capitala R. D. Germane a fost 
deschisă o cuprinzătoare expo
ziție de literatură științifică ro
mânească. Expoziția cuprinde 
lucrări din domeniul chimiei, 
fizicii, matematicii, ciberneticii, 
filologiei șl altor ramuri ale ști
inței.

Convorbirile oficiale dln* 
tre ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone. Stefan Olszowski, și 
omologul său vest-german. Hans 
Dietrich Genscher, care a efectuat 
o vizită oficială de două zile în Po
lonia. s-au încheiat. Au fost exami
nate principalele probleme ale dez
voltării relațiilor dintre Polonia și 
R.F.G. și s-a acordat o atenție deo
sebită problemelor colaborării econo
mice. Cei doi miniștri au trecut în 
revistă, de asemenea, principalele 
probleme ale situației internaționa
le actuale.

Ministrul de externe al 
R. S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, a avut, la Praga. convor
biri cu Arthur Hartman, subsecretar 
de stat al S.U.A. pentru probleme 
europene. Au fost discutate probleme 
ale relațiilor bilaterale.

Președintele Portugaliei, 
generalul Costa Gomes, va face o 
vizită oficială în Iugoslavia, la sfîr- 
șitul acestei luni. Pentru pregătirea 
vizitei, la Lisabona urmează să so
sească. la 12 octombrie. Milos Minicl. 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal si secretar federal pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei.

Partidele argentinenecar* 
fac parte din coaliția guvernamen
tală „Frontul Justitialist de Elibera
re" (FREJULI) 6i-au reafirmat spri

Grupul de lucru a dezbătut proble
me referitoare la finalizarea lucră
rilor pregătitoare pentru Conferința 
partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa. S-a convenit ca întîlni- 
rea viitoare a comisiei redacționale 
să albă loc In cursul lunii noiembrie 
a.c., pentru încheierea elaborării pro
iectelor de documente ale conferin
ței, pe baza rezultatelor discuțiilor, 
precum și a observațiilor și propu
nerilor partidelor frățești.

Reuniunea grupului de lucru s-a 
desfășurat intr-un spirit democratic 
și constructiv, de colaborare comu
nistă, frățească.

întîlnire prietenească
ROMA 10 — Corespondentul Ager

pres transmite : Tovarășul Ion Ilies
cu, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Iasi al P.C.R.. s-a întîlnit. vineri, 
la sediul Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, cu Piero Pieralll. se
cretar al C.C. al P.C.I. La intîlnire 
au luat parte Rodolfo Mechini. mem
bru al C.C. al P.C.I.. și ambasadorul 
României la Roma. Iacob Ionașcu. Cu 
acest prilej s-a efectuat un schimb 
de păreri și informații in legătură cu 
activitatea și preocupările celor două 
partide.

curente, adoptind unele decrete cu 
privire la modificarea codului penal 
in vigoare, crearea unui secretariat 
de stat pentru persoanele repatriate, 
furnizarea de echipament agricol 
pentru țărani în cadrul reformei a- 
grare, lansarea unui împrumut in
tern.

Vineri, Consiliul Revoluției a pu
blicat un comunicat în care se pre
cizează că „grupul militar de inter
venție", recent creat, reprezintă o 
forță militară de rezervă strategică, 
sub conducerea directă a șefului sta
tului, care ii stabilește misiunile.

Conducerea Partidului Comunist 
Portughez și Intersindicala și-au ex
primat sprijinul față de acțiunile gu
vernului vizînd restabilirea ordinii și 
autorității în țară, pentru dejucarea 
manevrelor forțelor reacționare. în
tr-o cuvîntare rostită de secretarul 
general al Partidului Comunist, Al
varo Cunhal, la un miting desfășurat 
in cartierul Moscavide din capitală, a 
fost reafirmată propunerea privind 
organizarea unei întîlniri a reprezen
tanților tuturor tendințelor din cadrul 
M.F.A., ai partidelor comunist, socia
list și ai altor fomațiuni politice de 
stingă, pentru examinarea căilor de 
soluționare a problemelor urgente ale 
tării.

jinul acordat președintelui națiunii, 
Maria Martinez de Peron. Totodată. 
FREJULI a condamnat acțiunile vio
lente la care se dedau organizațiile 
extremiste ilegale din Argentina.

Premierul Greciei, Con
stantin Karamanlis, a avut 
la Londra o convorbire cu primul 
ministru Harold Wilson. în declara
ția dată publicității la șfîrșitul con
vorbirilor, se arată că cei doi șefi de gu
vern au exprimat dorința dezvoltării 
relațiilor bilaterale. Declarația sub
liniază pe de altă parte că cele 
două părți sînt de acord asupra ne
cesității reluării imediate a convor
birilor intercomunitare sub egida 
O.N.U., in vederea elaborării unei 
soluții juste, care să țină seama de 
nevoile celor două comunități ci
priote.

Reuniunea Federației in
ternaționale a muncitorilor 
metalurgiști,care «ruPează a- 
proximativ 13 milioane de membri, 
s-a încheiat, la Tokio. în declarația 
adoptată la șfîrșitul reuniunii se ara
tă. intre altele, că menținerea unul 
control efectiv asupra companiilor 
multinaționale si a băncilor acestora 
este esențială pentru blocarea crește
rii inflației si șomajului.

întrevedere cambodgia- 
no-franceză.Cu pfilejul unei vi
zite Ia Paris, șeful statului cambod
gian. Norodom Sianuk, a avut o în
trevedere, la Palatul Elysâe. cu pre
ședintele Franței. Valery Giscard 
d’Estaing. Au fost examinate pro
bleme de interes comun.

Un nou atentat terorist 
produs, joi seara, la Londra. în plin 
centrul orașului, a anunțat Scotland 
Yard-ul. Explozia unei bombe de 
fabricație artizanală, plasată în apro
pierea statiei de metro de la „Green 
Park", în Piața Piccadilly, situată la 
o distanță de numai cîteva sute de 
metri de Palatul Buckingham, a pro
vocat, potrivit primelor informații, 
moartea unei persoane și rănirea al
tor 20. Au fost înregistrate, de ase
menea. importante pagube materiale.

Urmărirea în justiție a u- 
nui grup de 60 de persoane, acuzate 
de „încercarea de reconstituire a 
partidului fascist, interzis prin con
stituție", a fost inițiată în Italia. Sub
stitutul procurorului republicii din 
Roma, care a angajat această proce
dură judiciară, a precizat că incul
pați!, care făceau parte din organi
zația neofascistă „Ordinea nouă", 
dizolvată în 1973 printr-o decizie a 
guvernului, „și-au continuat activi
tățile subversive, în grupuri clandes
tine".

Un cutremur de intensitatea
3 grade pe scara seismică japoneză, 
care numără 7 grade, a fost resimțit 
Ia 9 octombrie în zonele de coastă 
ale Oceanului Pacific din nordul ar
hipelagului nipon. Primele informa
ții transmise de autorități nu atestă 
înregistrarea de victime sau pagube 
materiale.

DE PRETUTINDENI
• LACURI SUB CALO

TA DE GHEAȚĂ. Cercetă- 
torii sovietici au descoperit pe 
continentul antarctic, cu ajuto
rul radiolocației. 17 lacuri glacia
re, sub calota de gheată care aco
peră continentul. Lacurile sînt 
izolate de mare și acoperite de 
ghețari avînd în unele cazuri 
grosimi de peste 4 kilometri.

• MAI MULTĂ AUS
TERITATE. Doi viitorologi 
suedezi, Coran Băckstrand și 
Lars Ingelstam, au recomandat 
compatrioțîlor lor — intr-un 
studiu întocmit din Inițiativa 
„Fundației Hammarskjold" — 
adoptarea unui stil de viață 
auster, care să țină seama de 
actualele fenomene negative ala 
economiei mondiale. Combate
rea risipei, frînarea excesului 
de consum ar permite să se 
contribuie mai activ la spriji
nirea țărilor în curs de dezvol
tare. Cei doi cercetători propun 
realizarea de economii la com
bustibilul pentru încălzit (și, în 
acest scop, reducerea cu 30 la 
sută a spațiilor de locuit dis
proporționate de care dispune 
pătura avută a populației), pre
cum și la combustibilul destinat 
transporturilor (în care să se 
pună accentul mai puțin pe 
automobile particulare și mal 
mult pe crearea de societăți 
pentru închirierea de vehicule), 
în alimentație ei preconizează 
reducerea cu circa 20 la sută a 
consumului de carne și îndrep
tarea cerealelor folosite in pre
zent ca furaje spre zonele înfo
metate ale globului.

• VASTA ACȚIUNE DE 
RESTAURARE PE ACRO
POLE. După strămutarea ce
lebrelor temple ale civilizației 
egiptene (Abu Simbel, Philae 
etc.), o nouă și amplă acțiune 
de salvare a monumentelor 
antichității are loc în Grecia. 
Zilele trecute, guvernul grec a 
alocat o sumă de 50 milioane 
de drahme pentru restaurarea 
monumentelor de pe Acropole, 
aflate în pericol ca urmare a 
fisurilor apărute în celebra co
lină din cauza cutremurelor de 
pămint, a acțiunii distructive a 
agenților atmosferici, a fragili
tății armăturilor metalice care 
susțin coloanele templelor. O- 
perațiunea S.O.S. a unuia din
tre cele mai mari tezaure ale 
lumii — declară prof. George 
Dontas, directorul Antichități
lor, depășește posibilitățile Gre
ciei, care urmează să primească 
un sprijin esențial din partea 
UNESCO.

• MEDICII SE LASĂ 
DE FUMAT. Se pare că me
dicii britanici au înțeles cit de 
mare și importantă este pute
rea exemplului propriu clnd re
comandă pacienților renunța
rea la fumat. în urma publi
cării, în 1951, a unui studiu cu 
privire la legătura dintre fu
mat și cancerul pulmonar, 50 la 
sută dintre medicii fumători au 
renunțat la tutun, numărul ce
lor nefumători fiind de atunci 
fn continuă creștere. Roadele se 
văd astăzi : dacă la toate cele
lalte boli rata mortalității In 
rîndul medicilor corespunde cu 
rata medie, la maladiile condi
ționate de nicotină (cancerul 
pulmonar, bronșita, afecțiunile 
cardiace) rata mortalității este 
considerabil mai mică.

• TURIȘTII Șl PUN
GILE LOR DE PLASTIC. 
Pretutindeni in lume obiective
le turistice cele mai frecventate 
sînt expuse pericolului unei de
teriorări rapide datorită restu
rilor lăsate în urma lor de vi
zitatori. Aceasta era pînă nu de 
mult și soarta foarte vizitatu
lui (500 000 turiști pe an) parc 
național Nikko din prefectura 
Tochigi, Japonia. Funcționarii 
Agenției pentru protecția me
diului din această prefectură au 
recurs de curînd la o metodă 
simplă de combatere a acestei 
practici : pun la dispoziția tu
riștilor pungi de hîrtie, lansînd 
in același timp o adevărată 
campanie pentru a-1 convinge 
de importanța protejării naturii, 
realizabilă atît de ușor — prin 
simpla luare acasă, iniei or te 
pungi, a tuturor restuaiz

• PREȚUL APEI CU- 
RATE. Norvegia a fost pu
blicat recent programul guver
namental de protecție a apei 
potabile, menit să asigure in 
următorii cincisprezece ani toa
te resursele de apă potabilă îm
potriva poluării. Programul se 
bazează pe rezultatele cercetă
rilor unui șir de institute nor
vegiene. Majoritatea orașelor și 
localităților din Norvegia va fi 
dotată cu instalații pentru neu
tralizarea substanțelor nocive. 
Va fi modernizat sistemul exis
tent de canalizare și epurare a 
apelor uzate. Costul investiții
lor pînă în anul 2000 va fi însă 
ridicat : 45 miliarde coroane.

• O NOUĂ TEORIE 
PRIVITOARE LA FOR
MAREA CONTINENTU
LUI ASIATIC a fost emisă, 
in cadrul unui colocviu al geo
logilor care a avut loc la Uni
versitatea Columbia (S.U.A.), 
de către oamenii de știință chi
nezi și americani. Conform a- 
cestei teorii — la care oamenii 
de știință chinezi au ajuns in 
urma unor expediții în Hima
laia și Tibet, iar cei americani 
cu ajutorul unor fotografii lua
te din spațiu — Asia ar fi re
zultatul coliziunii a trei conti
nente mai mici. Unul dintre a- 
cestea, așa-numitul subconti
nent indo-pakistanez, continuă 
să exercite o presiune enormă 
in direcția nord. Noua teorie 
explică existenta lanțurilor pa
ralele de munți ce traversează 
Asia Centrală, precum și activi
tatea seismică aparent dezordo
nată constatată în această parte 
a globului.
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