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CE POTI FACE AZI 
NU LĂSA PE MÎINE!
Tn județele Vrancea, Ialo
mița și Vaslui — inițiative 
pentru scurtarea perioadei 
de recoltare, dar și unele 
neajunsuri în organizarea 

transportului

Continuind dialogul rodnic început anul trecut la

VIZITA PREȘEDINTELUI MARIEN N’GOUABI
deschide noi perspective dezvoltării

colaborării multilaterale româno-congoleze
In mari

întreprinderi

în

de

în

instituții

cultură,

mijlocul

cetățenilor

din Capitală

PRIMIRE PRIETENEASCA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, 
liste România, 
rien N’Gouabi. 
dului Congolez 
lele Republicii 
al statului, au 
zinele „23 August", fabrica de con
fecții și tricotaje București și car
tierul Titan — obiective reprezen
tative pentru actuala dezvoltare 
economică și edilitară a Capitalei.

...Palatul Consiliului de Stat, ora 
11,30. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și comandant Marien N’Gouabi au 
încheiat o nouă rundă de rodnice 
convorbiri, consacrate întăririi pro-

al Republicii Socia- 
și comandant Ma- 

președinte al Parti
al Muncii, președin- 
Populare Congo, șef 
vizitat, miercuri, u-

movării relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-congoleze. Cei 
doi șefi de stat coboară scările 
palatului, iau loc in mașină, in- 
dreptindu-se spre mari cartiere de 
locuințe și întreprinderi din Bucu
rești. Această vizită în Capitală se 
înscrie ca un moment semnificativ 
al călătoriei pe care o întreprinde 
în țara noastră înaltul oaspete. Ea 
a oferit conducătorului Republicii 
Populare Congo prilejul de a lua 
contact nemijlocit cu aspecte ilus
trative pentru dezvoltarea noastră 
economică, pentru viața și munca 
creatoare a poporului român, de a 
cunoaște direct experiența Româ
niei in edificarea orinduirii so-

(Continuare în pag. a IlI-a)

în cursul dimineții de miercuri, 
11 iulie, au continuat convorbirile 
oficiale între tovarășul 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
Republicii 
comandant Marien N’Gouabi. pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului.

La convorbiri au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, mem
bru supleant al Comitetului Exe-

cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui. Consiliu
lui de Stat, Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor. Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului

Gheorghe
României

al U.G.S.R.. și 
ambasadorul 
viile.

Din partea 
față tovarășii

congoleză
Charles

fost de

Executiv, al

au
N’Gouoto, 

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.M., însărcinat cu departa
mentul organizatoric, Charles Da
vid Ganao. ministrul afacerilor 
externe, Justin Lekounzou, minis
trul industriei minelor, însărcinat

cu problemele turismului, Anatole 
Khondo, secretar general al Con
federației Sindicale Congoleze. Ja
cob Okandza. consilier economic 
la președinție, Eugene 
Mankou, ambasadorul 
Populare Congo la 
Mboumbou, secretar 
președinție. Mathey, însărcinat cu 
problemele Europei la M.A.E.

Convorbirile dintre cei doi șe 
de stat, care au prilejuit o ampiă 
trecere în revistă a relațiilor bila
terale și a perspectivelor dezvol
tării acestora, precum și examina- 
rea unor probleme actuale interna
ționale de interes 
desfășurat într-o 
stimă și înțelegere 
caldă prietenie.

Germain 
Republicii 
București, 

general la

comun, s-au 
atmosferă de 
reciprocă, de

(Agerpres)

23 AUGUST- Fapte
Ziua insurecției ■

naționale 
antifasciste armate

in întimpinarea 
marii sărbători

în cadrul probelor 
tehnologice

A ÎNCEPUT SĂ PRODUCĂ 
NOUA FABRICĂ „MELANA 

IV" DE LA SĂVINEȘTI
eri. colectivul chimiștilor din 

Săvinești a obținut primele tone de 
fibre acrilice de la noua 
..Melana IV“, aflată in probe 
nologice.

Această importantă unitate 
nomică a fost realizată pe 
unui proiect și tehnologii 
Noua 
actualei producții de 
țării, ceea ce. echivalează 
ti late de lină ce se poate 
la circa 10 milioane oi.

După cum ne-a informat direc
torul general al Centralei firelor și 
fibrelor chimice din Săvinești, ing. 
V. Belizna. toate instalațiile. în- 
cepind de la polimerizare, dizol
vare. filare și pină la cea de» ob
ținere a palelor, au fost concepute 
și realizate in concordanță cu cerin
țele tehnicii mondiale, fiind carac
terizate printr-un in alt grad de 
automatizare, printr-un flux teh
nologic simplu și direct, o sigu
ranță mărită in exploatare, redu
cerea manevrelor inutile, prin creș
terea productivității muncii și uti
lizarea mai rațională a capacități
lor construite.

în cadrul noii 
toate condițiile 
rea continuă a 
fibre melană 
triei tricotajelor, 
și ca înlocuitor 
precum și a sortimentelor 
fibre colorate. Un amănunt supli
mentar : chiar din faza de con
strucție. o bună parte din produc
ția noii unități a fost solicitată la 
export, fiind încheiate contracte 
de lungă durată cu beneficiari din 
mai multe țări ale lumii.

MINERII BĂIMĂRENI 
RAPORTEAZĂ

urmare a promovării tehnologiilor 
moderne, ă perfecționării organiză
rii producției și a muncii și a ge
neralizării experienței și inițiative
lor izvorite din rindul colectivelor 
acestor unități.

„ZESTREA" TEHNICĂ 
A ÎNTREPRINDERILOR 
MAI BINE UTILIZATĂ

eco- 
baza 

proprii, 
fabrică va permite dublarea 

melană a 
cu o can- 
obține de

Desfășurând întrecerea socialistă 
sub deviza : ..Produse mai multe, 
mai bune și mai ieftine. — pe me
trul de suprafață productivă !“, co
lectivele întreprinderilor construc
toare de mașini din județul Brașov 
au înscris peste prevederile de plan, 
in bilanțul semestrial recent în
cheiat, 34 000 rulmenți, 282 tone uti
laje tehnologice pentru industria 
chimică, mașini de prelucrat prin aș- 
chiere în valoare de peste 6 milioane 
lei și altele. De menționat că mai 
mult de jumătate din sporul de pro
ducție s-a obținut prin utilizarea 
integrală a bazei tehnice, pe seama 
încărcării corespunzătoare a mași
nilor și utilajelor, a creșterii coefi
cientului de schimburi, asigurării 
bunei exploatări și întrețineri a 
zestrei tehnice de care dispune fie
care unitate.

fabrici sini create 
pentru diversifica- 
sortimentației 
necesare 

pentru 
de

Colectivele celor ti unități de ex
ploatare și preparare a minereuri
lor. care aparțin Combinatului mi
nier Baia Mare. întimpină ziua de 
23 August cu succese de prestigiu 
în muncă. De la începutul anului și 
pină in prezent ele au realizat o 
producție globală suplimentară in 
văloare de peste 17 milioane lei și 
o producție-marfă peste plan eva
luată la 18 milioane lei. Depășirile 
prevederilor de plan la acești indi
catori de bază au fost obținute ca

NOI CAPACITĂȚI DE PRO
DUCȚIE ALE ECONOMIEI 
FORESTIERE ÎN FUNCȚIUNE

De la începutul anului și pină in 
prezent, in circuitul productiv al 
economiei forestiere au fost incluse 
15 fabrici și secții principale de 
producție, dotate in proporție de 
80—90 la suta cu echipament tehnic 
realizat de uzinele constructoare de 
mașini din țara noastră. Printre a- 
cestea figurează fabricile de plăci 
aglomerate din lemn, melami- 
nate și emailate de la Caransebeș, 
intreprinderea de articole de fero
nerie pentru mobilă din Arad, care 
va furniza o producție globală eva
luată la 10 milioane lei. Pe plat
forma industrială a municipiului 
Drobeta Turnu-Severin au fost puise 
în funcțiune fabricile de carton on
dulat și de celuloză și semiceluloză.

In acest an vor fi construite alte 
25 de obiective industriale menite 
să contribuie la creșterea gradului 
de valorificare a masei lemnoase. 
Lărgirea capacităților de producție 
in sectorul economiei forestiere 
creează posibilități pentru a se ob
ține. in acest, an. 500 de sortimente 
cu caracteristici superioare față He 
cele existente.

® M ■ • ® ■ V ■ • •deviza a activitatii
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productive eficiente

Președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Congolez al Mun
cii, președintele Republicii Popu
lare Congo, șef al statului, coman
dant Marien N’Gouabi, și 
Celine N’Gouabi, au 
miercuri, un dineu oficial 
Centrală a Armatei, în 
secretarului general al Partidului 

președintele 
Republicii 
tovarășul 
tovarășei

soția sa, 
oferit, 

la Casa 
onoarea

Comunist Român, 
Consiliului de Stat al 
Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și 
Elena Ceaușescu.

La dineu au participat

a

tovarășul

Ion Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, tovarășii Gheorghe 
Pană, Ilie Verdeț. Gheorghe Cioară, 
Janos Fazekas, Ștefan Voitec, Ion 
Ioniță, Ion Pățan. Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, împreună cu soții
le, membri ai guvernului? condu
cători de instituții centrale și or
ganizații obștești, ambasadorul ță
rii noastre la Brazzaville, repre
zentanți ai vieții economice, știin
țifice și culturale.

Au luat parte,

vavă.șii Charles N’Gouoto. Charles 
David Ganao, Justin Lektrunz-ou, 
Anatole Khondo, Josephine Ba
yonne Moutou, Jacob Okandza, 
Eugene Germain Mankou, precum 
și celelalte oficialități congoleze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Congo.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii Marien 
N’Gouabi și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

de asemenea, to- (Agerpres)

Toastirt tovarășului

Mult stimate tovarășe președinte,

Stimată doamnă,

Tovarăși și prieteni,

Primirea călduroasă și prietenească pe care ne-a 
făcut-o poporul român, atenția delicată cu care dum
neavoastră personal, tovarășe președinte, soția dum
neavoastră și colaboratorii dumneavoastră ne-au 
înconjurat, toate acestea ăr fi necesitat să rămînem 
mai mult timp în Republica Socialistă România.

Și totuși, noi ne găsim deja în ajunul plecării dip 
țara dumneavoastră atit de primitoare. Credeți-mă. 
dragi tovarăși, că noi sîntem primii care regretăm 
că această plăcută ședere a durap atit de puțin.

Totuși, două lucruri ne consolează :
— In primul rînd, dumneavoastră ați știut într-un 

mod deosebit de fericit să înțelegeți că numeroase 
alte îndatoriri ne așteaptă în altă parte și de aceea 
vă sîntem deosebit de recunoscători.

— în al doilea rînd, convorbirile pe care 1 
s-au desfășurat într-o atmosferă deschisă 
rar întâlnită la nivelul statelor.

Partea română ea și partea congoleză se i 
în mod sincer de drumul parcurs.

Ieri declaram aici că am venit pentru a ne 
forma într-un mod cît mai amplu asupra experienței 
dumneavoastră.

le-ani avut 
și sinceră,

pot felicita

in-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul tovarășului
Nicolae Ceausescu

Stimată doamnă,

Dragi tovarăși și prieteni,

în cele două zile de cînd vă aflați in România ați 
putut constata căldura și sentimentele prietenești ca 
care poporul român, oamenii muncii din întreprinde
rile care le-ați vizitat astăzi v-au întâmpinat. Toate 
acestea sînt expresia sentimentelor de solidaritate cu 
poporul congolez, care luptă pentru dezvoltarea sa eco
nomică și socială independentă ; ele sînt expresia sen
timentelor de solidaritate ințernaționalistă pe care po
porul român le nutrește atit față de poporul dumnea
voastră, cît și față de toate ‘ popoarele care luptă îm
potriva imperialismului, pentru independență și drep
tate socială.

Regretăm că șederea dumneavoastră, a soției și a 
colaboratorilor dumneavoastră este scurtă. Am încercat 
totuși să vă facem cunoscute unele din realizările po
porului nostru pe calea construcției societății socia
liste. Intr-adevăr, în anii care au trecut de la instau
rarea puterii oamenilor muncii în România, poporul 
român a obținut succese remarcabile în construirea 
unei orînduiri noi sociale, demonstrând, prin realiză-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Azi, în jurul orei 9,00, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct de la Palatul Consiliului de Stat 
ceremonia semnării Declarației solemne a Republicii Socia
liste România și Republicii Populare Congo.

★ ★
în jurul orei 10,45 se va transmite direct de la aero

portul Otopeni ceremonia plecării președintelui Comitetu- 
ui Central al Partidului Congolez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, șef al statului, comandant 
Marien N’Gouabi, și a tovarășei Celine N’Gouabi, care, la 
invitația secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au făcut o vizită oficială de partid și de stat 
în țara noastră.

Sub aspectul creșterii eficienței e- 
conomice — condiție esențială pen
tru progresul general al economiei 
noastre socialiste — planul pe anul 
in curs prevede sarcini deosebit de 
mobilizatoare. La unul dintre indi
catorii eficienței economice — chel
tuielile maxime la 1 000 lei prorluc- 
ție-marfă in industria republicană — 
planul stabilește că vor trebui să fie 
în acest an dc 830 lei, baza princi
pală de realizare a acestei prevederi 
constituind-o reducerea susținută a 
cheltuielilor materiale de producție. 
Pentru a se aduce la îndeplinire o 
asemenea sarcină majoră a planului 
de stat, conducerea partidului nostru 
a pus și pune permanent, in centrul 
atenției colectivelor din întreprinderi, 
a fiecărui muncitor, inginer și tehni
cian, preocuparea pentru gospodărirea 
superioară a materiilor prime, ma
terialelor. combustibilului și energiei, 
respectarea și diminuarea sistematică 
a normelor și normativelor de consum 
industrial, stăvilirea risipei in orice 
formă s-ar manifesta ea. Referindu-se 
din nou la această sarcină, in cuvin-

La uzinele „23 August" din Capitală

larea rostită recent la adunarea popu
lară din Capitală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „O problemă de 
prim ordin este aceea dc a produce 
mai bine, mai ieftin, cu consumuri 
cit mai mici. Trebuie să acționăm 
eu fermitate pentru reducerea consu
murilor materiale, a tuturor chel
tuielilor de producție, pentru scăde
rea prețului de cost a) produselor și 
realizarea de noi economii. Aceasta 
este calea sigură pentru creșterea 
venitului national, pentru ridicarea 
bunăstării întregului popor". Pentru 
realizarea acestor prețioase indicații, 
titularii planului au datoria dc a 
aplica cu stăruință și răspundere, 
in fiecare întreprindere, programe 
de măsuri in scopul diminuării 
consumurilor specifice pe produse, 
utilizării judicioase a resurselor ma
teriale, extinderii înlocuitorilor, folo
sirii eu precădere a materiilor pri
me interne și. pe scară largă, a de
șeurilor — obiective definite de alt
fel cu claritate in legea pentru adop
tarea planului de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării pe anul 1973.

Cum decurge realizarea acestor 
prevederi în întreprinderi și centra
le industriale T în ce măsură, în 
ampla acțiune permanentă de iefti
nire a producției, de diminuare sub
stanțială a cheltuielilor materiale, se 
pune accentul pe reducerea norme
lor de consum industrial ? Datele de 
care dispunem relevă o serie de re? 
zultate pozitive. în lunile ce au tre
cut din acest an, potrivit datelor sta
tistice de care dispunem, economii 
mai importante, față de consumul 
normat, s-au realizat Ia feromangan 
pentru oțel martin nealiat și slab 
aliat cu rnangan, cocs metalurgic de 
furnal pentru fontă brută, metal lg 
vagoane platformă pe 4 osii pentru 
transportat contcinere. Ia construcții 
metalice pentru construcții indus
triale. la transformatoare și auto- 
transformatoare. zinc pentru oxid dc 
zinc, sodă caustică necesară prelu
crării țițeiului, acid sulfuric pentru 
îngrășăminte fosfatice din apatite, 
cherestea de rășinoase pentru mobilă, 
lemn de lucru de rășinoase transfor
mat in cherestea, sodă calcinată pen
tru sticlărie, piei fețe naturale utili
zate Ia încălțăminte, benzină auto in 
unitățile Ministerului Minelor, Petro
lului și Geologiei. Departamentului 
industriei lemnului, Ministerului Con-

(Continuare in pag. a IV-a)
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9 Cum sădește și întreține 
munca politică de masă 
soiritul de economie.

• Simplă pledoarie pentru 
personalul zilelor noas
tre.
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în județele

să

De 85 de ani

știu, de 
acestui 

cu griu 
același

Vrancea,

mult 
Ana- 
mij- 
bine

mijloa- 
transport să fie respectate 
iar la bazele de recepție

mai 
pe zi. 

și de ce 
nu sint
rind, condu- 

a urmărit

Ion N1STOR 
corespondentul „Scînteii"

★

unitățile agricole din Județul

intimplat la Intreprin- 
pentru industria cărnii din 
Aflat in avansată stare de

explicați faptul că deși 
înainte de ora 6, camioa-

griu. Din 
eliberarea 
paielor și

destul de

și
Ș> 

se-

w

rului

Accidentul
putea
fi evitat

I. VASILE

ca, 
in 
să 
de

ora exactă

FAPTUL

Omagiu 
învătăto

9

După 45 de ani de muncă la 
catedră. învățătorul Matei Ru- 
xanda, de la Școala generală 
nr. 9 din Craiova, a ieșit la 
pensie. A fost o festivitate e- 
moționantă, la care au ținut să 
participe cu gindul și inima nu 
numai ultimii săi elevi — deta
șamentul clasei g IV-a — ci 
toate cele 45 promoții instruite 
de venerabilul dascăl. Ca o ex
presie a prețuirii de care s-a 
bucurat in rindurile foștilor săi 
elevi, el a primit nu mai puțin 
de 542 de felicitări din partea 
celor pe care i-a educat. La a- 
cestea. ultima promoție a ținut 
să adauge tin album omagial 
cu imagini (căutate dc ei prin 
albumele părinților) din cele 120 
de excursii organizate de învă
țătorul Matei Ruxanda de-a 
lungul prodigioasei sale cariere.

S-a 
derea 
Cluj.
ebrietate, muncitorul Alexandru 
Manaszesz, in timp ce lucra la 
descărcarea unui autovehicul, a 
căzut, lovmdu-se cu capul de 
caldarim. Cu toată intervenția, 
ca urmare a hemoragiei cere
brale declanșate, el a încetat din 
viață. Desigur, starea de ebrie
tate a lui A.M. putea fi obser
vată încă din momentul in
care intrase in întreprindere. Cu 
toate acestea, nici colegii de
muncă, nici șeful său direct — 
țoți oameni cu mintea trează — 
nu i-au atras atenția, ba chiar 
l-au lăsat să se urce pe autove
hicul. Dacă ar fi intervenit la 
timp, ar fi putut preveni 
tragic accident.

Zi/eZe acestea. ceasul 
Turnul lui Ștefan cel Mare, 
aflat pe platourile mină știrii din 
orașul Piatra Neamț, a implinit 
virsta de 85 de ani. Adus aici 
de la Viena, in luna iulie a a- 
nului 1888, acest orologiu im
presionează nu numai prin lon
gevitatea sa tehnică, ci și prin- 
tr-un gabarit neobișnuit de 
mare. El dispune de patru axe 
cu tot atitea cadrane fixe, are 
fin diametru de cinci metri și 
este prevăzut cu două greutăți 
de 500 kg, care asigură echili
brul pendulei și invirtirea 'sin
cronizată a acelor. Dar cu toate 
acestea -(sau poate că tocmai 
de aceea), orologiul amintit nu 
râmine in urmă. De 85 de ani 
dl este intors cu regularitate 
din 8 in 8 zile, aceasta consti
tuind, de fapt, condiția esenți
ală a longevității și preciziei 
sale.

Opt pionieri 
în luptă 
cu focul
, La moara cu ciocănele de la 
ferma zootehnică a cooperativei 
agricole de producție din comu
na Costești, județul Iași, izbuc
nise un incendiu. Aflați prin a- 
propiere. pionierii Radu Ciubo- 
taru. Elena Șjersu, Vasile Ste- 
laru, Camelia Cristea, Alina Si- 
mireanu, Elena Cîșlaru, Elena 
Secară și Mărioara Simireanu, 
elevi ăi școlii generale din sat, 
observind focul, au dat alarma 
și au pornit cu ceea ce aveau 
la indemină să-l stingă. Acțio- 
nind rapid, împreună cu echipa 
de pompieri voluntari și alți ță
rani cooperatori, ei au reușit să 
lichideze incendiul înainte ca 
acesta să producă pagube mai 
mari de 100 de lei. Pentru inter
venția lor promptă, cei opt pio
nieri au fost distinși cu diplo
ma și insigna de „Cutezători".

Ultimul
popas

Fire „stringătoare". Ion Hoba, 
de loc din comuna Teleac — 
județul Mureș — a poposit nu 
de mult în Constanța, cu gin- 
dul să-și pună talentul in va
loare. Aici a făcut o escală in 
restaurantul „Spic de griu" și, 
cum se deprinsese cu o oareca
re iuțeală de mină, „a recol
tat" rapid o mapă cu o sumă 
de bani. După aceea, a făcut un 
popas la.......Popasul pescarilor",
unde, cit ai zice pește, a înhă
țat o pungă cu lozuri in plic, 
o umbrelă, un portmoneu și un 
aparat de radio cu tranzistori. 
în clipa in care se pregătea să 
se retragă cu toate aceste „tro
fee" a fost pescuit însă și el 
de. către organele 
Drept pentru care 
poate fi sigur că-1 
popas" de lungă 
unde se cuvine.

de miliție, 
acum I. H. 

așteaotă ..un 
durată, acolo
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MINE!
Ialomița și Vaslui

dar și unele neajunsuri în organizarea transportului
inițiative pentru scurtarea perioadei de recoltare,

„ILEF0R“-20 pe scara 
competitivității

Cerul înnorat, aerul 
umed prelungesc perioada de coace
re a griului. Umiditatea in boabe 
scade foarte lent. Specialiștii știu că 
momentul optim de începere a recol
tării este atunci cind umiditatea a- 
junge la 17 la sută. Dar mai 
asemenea. că, in condițiile 
an, majoritatea suprafețelor 
vor ajunge la maturitate in 
timp și. pentru a se evita pierderile 
prin scuturare, va trebui limitată la 
maximum perioada de recoltare. 
Cum ? Analizînd amănunțit posibili
tățile de uscare ale cooperativelor 
agricole și ale bazelor de recepție, 
organele agricole județene și condu
cerile cooperativelor agricole au 
hotărit să înceapă recoltarea griului 
cind umiditatea scade la 20—21 la 
sută, corelîndu-se viteza de recoltare 
cu posibilitățile de uscare. Pe această 
bază, și în județul Vrancea a inceput 
recoltatul griului, ciștigîndu-se zile 
prețioase Ia stringerea recoltei.

La Slobozia Bradului, mecanizato
rul Ion Usturoi, cu o combină „Glo
ria", a deschis drumuri de acces in 
lanurile de griu pentru cele trei 
combine CI. Cu două remorci și două 
camioane. griul e dus la magazie, 
unde, sub îndrumarea președintelui 
Petre Bratu, echipe de cooperatori 
îl întind in strat subțire și îl lopă
tează. A fost pus în funcțiune și se
lectorul. Prin condiționare, umidita
tea scade cu 1—2 procente. Măsuri 
similare s-au luat și în celelalte 
cooperative agricole. La Ciorăști a 
fost amenajată o platformă betonată 
acoperită. unde pot fi condiționate 
aproape 500 tone griu. La Sihlea, 
capacitatea unei platforme asemănă
toare este de 300 tone.

La Țifești. griul este depozitat în 
magazii în strat subțire de 20—30 
centimetri și se lopătează de 2—3 ori 
pe zi. La magazii, ca și in cîmp. se 
depune maximum de efort pentru 
stringerea, condiționarea și depozi-

tarea fără pierderi a recoltei. Cele 5 
combine CI și C3 ale secției de me
canizare din Țifești lucrau pe o tarla 
de 57 hectare, in marginea satului 
Bătihești. Inginerul Marcel Țiru 
controla paiele și pleava pentru a nu 
lăsa să se piardă nici un bob. în 
campania de recoltare, inginerul face 
zilnic zeci de kilometri ■ pe urmele 
combinelor. pentru a preințimpina 
orice risipă. Aici, ca și la Cimpinean- 
ca, Vulturul, Adjud și alte unități, 
se muncește din zori și pină seara, 
depunîndu-se maximum de efort 
pentru stringerea recoltei. Deocam
dată. griul are umiditatea de 20—21 
la sută. Dar se lopătează in magazii, 
în platforme sau solarii. La uscătoa- 
rele de la bazele de recepție, munca 
a fosl organizată în 3 schimburi. 
Capacitatea de uscare de 900 tone 
zilnic este folosită din plin. Prin 
măsurile luate, la data cind griul va 
avea umiditatea optimă de 17 la 
sută va fi recoltată deja 15—20 la 
sută din suprafață, ceea ce înseamnă 
un Cîștig deosebit de prețios în bă
tălia pentru stringerea fără pierderi 
a noii recolte.

iu . _
Ialomița se evidențiază preocuparea 
mecanizatorilor din S.M.A. și I.A.S. 
de a strînge recolta cit mai repede. 
Aceasta este determinată și de în
trecerea desfășurată intre mecaniza
tori. de sistemul de premiere care-i 
cointeresează să muncească din zori 
și pină seara. Se impune, de ase
menea. atenției preocuparea de a 
transporta recolta fără întîrzieri, 
spre magazii, de a asigura condiții 
bune de depozitare. La cooperativa 
agricolă Modelu, de exemplu, s-au 
făcut două arii la cîmp unde se de
pozitează provizoriu griul recoltat.

„Există tin decalaj apreciabil între 
recoltat și transportat (250 de tone, 
față de 400 cit se realizează într-o 
zi la seceriș). Dar așa cum am pro
cedat noi. riscăm mai puțin" — ne 
spune inginerul-șef Mircea Mierlan. 
Aici, combinele au intrat în lan de 
la 9 dimineața și la ora 11 au fost 
transportate cu căruțele la arie 40 
de tone de griu. Cu totul altfel 
stau lucrurile la cooperativa agricolă 
vecină, la cea din comuna Ștefan 
Vodă. Mecanizatorii au recoltat 
griul dc pe 140 ha din cele 750 ha. 
O treabă foarte bună. De altfel, 
sint de 
din plin 
binelor, 
coltatul.
la ora 
umiditatea de 16.5 la sută, cele două 
combine „Gloria" au tras numai cite 
o brazdă și s-au oprit in mijlocul 
cimpului cu buncărele pline de griu. 
Combinele CI stăteau nemișcate la 
aceeași oră. Sint cumva defecte ? 
La această întrebare a venit un răs
puns neașteptat : ,,N-avem camioa
ne. n-avem oameni, n-avem saci" — 
explica Gheorghe Oprea, șeful secției 
de mecanizare. Oare așa stau lucru
rile ? Camioane sint. dar s-au dus 
toate la bază de la 5 dimineața cu 
griul recoltat înainte. Pe la 10.30 nu 
se întorsese nici unul. Din aceas
tă cauză nu se fac 
de 
lizind 
loacele 
utilizate.
cerea i
să 
care 
crat 
sat 
luni 
mult la bază, pentru că aici tovară
șii au intrat în ședință de dimineață.

ei 
părere că dacă se folosește 
capacitatea de lucru a conț
in zece zile se încheie re- 
Totusi. luni dimineață, oină 
10, deși griul nu depășea

cauză nu
două transporturi 

lucrurile afli 
de transport 

în primul 
cooperativei nu 

trimită imediat la bază griul 
se recoltează. Duminică s-a lu- 
pină la ora 14, apoi a fost lă- 
totul pentru a doua zi. Dar 
dimineața camioanele au stat

CIND E VORBA DE RULMENȚI,

Bîrladul are cu ce se mîndri
muncitorii de la între- 

de rulmenți din Birlad 
butadă : „Numai

Printre 
prinderea 
circulă o 
mare nu merge pe rulmenți". Și. in 
esență, au dreptate. De-a lungul a 
peste 20 de ani de existență, la a- 
ceastă fabrică s-au produs circa 43 
milioane de rulmenți, in peste 1 000 
'de dimwsiuni și variante. „Rul
menții fabricați aici-sint intrebuin- 

.țați ip „structurile utilajelor medi
cale. l'a Vagoanele de cale ferată și 
miniere, la autocamioane, tractoare, 
vapoare, utilaj petrolier, mașirii- 
unelte, mașini agricole și electrice 
etc. — ne spune ing. Mircea Simo- 
vici, directorul unității. Producția 
crește de la an la an. ca urmare a 
unui proces inceput incă din 1967, 
de dezvoltare și modernizare conti
nuă a tuturor secțiilor. In acest an 
fabricăm aproape 5 milioane de bu
căți rulmenți, in peste 400 de tipuri 
din cele trei mari grupe construc
tive : cilindrici, axiali și oscilanți".

Mereu in „ton" cu cerințele teh
nicii moderne, de fapt cu cerințele 
economiei naționale. specialiștii 
birlădeni asimilează tot mai multe 
tipuri, omologhează noi produse. 
Este concludent să menționăm că. 
in 1973. au fost omologate 150 de 
noi produse, cifră dublată față de 
anul precedent. Aceasta ar însemna 
că practic aproape fiecare zi s-a 
soldat cu un produs nou. Intre rul
menții asimilați remarcăm citeva 
tipuri : pentru autoturismul „Dacia 
1 300" și pentru autocamionul româ
nesc „ROMAN-Diesel", importați 
pină a fi introduși in fabricație la 
Birlad, Oscilanți cu role butoi pe 
două rînduri cu canal și găuri de 
ungere, destinați unor sucursale

carul

europene ale firmei „Fafnir" 
S.U.A., N. J.-212E, W-33 și alții.

„Faptul că rulmenții noștri 
exportați in 53 de țări din rindul 
cărora enumerăm țâri cu vechi tra
diții in materie : Franța. 
R. F. Germania. S.U.A.. 
Italia — ne spune Iov. II. 
diigșiîlor oo.nșoiigia! al I.R.B. 
lă clar că. nt 
tiziu binlimei

Anglia. 
Live. ia. 

Nlistase 
■—> ales- 

bucurăm, de u:T‘pye’s- 
.. . ......itat". Ce anirme a dc- '
fel-minat1, acesf prestigiu ?' Pârfdt!- 
ționarea continuă a tehnologiilor 
de fabricație, ceea ce a dus. impli
cit. la creșterea durabilității rul
menților. in condiții variabile de 
exploatare a gradului de silențio
șii» te. Așadar, sporirea indicilor de 
competitivitate pe piața externă.

Creșterile indicatorilor de caiitate 
și cantitate au fost posibile dato
rită îmbunătățirii continue a proce
selor d? fabricație. Remarcăm 
două dintre cele mai recente 
(ii tehnice alo colectivului de 
ștanțarea fină a inelelor de 
menți axiali din bandă laminată la 
rece și procedeul original de tur
nare și prelucrare a coliviei mono
bloc pentru rulmenții de vagoane 
destinați exportului, cu efecte și pe 
planul economisirii metalului.

Hărnicia și priceperea metalur- 
giștilor birlădeni sint concretizate 
in depășirile lună de lună ale indi
catorilor de plan, ceea ce. in final, 
va duce la realizarea cincinalului 
in 4 ani și jumătate. La sfirșitul 
celor 6 luni ale anului, colectivul 
birlădean a depășit planul la toți 
indicatorii ia nivelul lor maximal, 
dindu-se suplimentar peste 6 000 
bucăți rulmenți mijlocii, mari și 
mici. Maistrul Constantin Bădărău, 
în virstă de 37 de ani. proaspăt

doar 
crea- 
aici : 
rul

Erou a! Muncii Socialiste, șeful 
atelierului din cadrul secției de 
rectificare, ne spunea : „Facem me
reu comparație cu anii din urmă și 
constatăm că. lunar, producția a 
crescut, pe fiecare muncitor cu cir
ca 500 de inele. Cu oameni mai pu
țini. producție mai mare. Producti
vitatea muncii înregistrează in sec-

— Cum 
erau acolo 
nele cooperativei din Ștefan Vodă 
au reușit să predea griul cu mare 
greutate abia după ora 8.30 ?

— Noi preluăm de la ora 6, ne-a 
spus tovarășul Luca Cristea', conta- 
bilul-șef. Cooperatorii de la Ștefan 
Vodă au dreptate. In ședință am re
partizat unor salariați funcții opera
tive, pe toată durata campaniei 
(treabă bună, dar de ce abia acum). 
Unii salariați vor deveni cantaragii, 

. iar alții vor lucra ca laboranți.
Iată deci că se pot Înlătura defec

țiunile de la baza de recepție 
astfel ca mijloacele de transport să 
nu mai fie imobilizate. Recoltarea 
presupune, deopotrivă, stringerea ce
realelor din cîmp. cit și transportul 
lor rapid in magazii. In acest scop, 
graficele privind utilizarea 
celor de 
întocmai.

se lucreze și noaptea.

mai

I.ucîan CIUROTARU 
corespondentul „Scînteii"
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citeva zile, in cooperativele a- 
Fălciu. ivlur-

De 
gricole Cirja, Rinzești, 
geni, Vetrișoaia și altele din județul 
Vaslui, preocuparea generată a me
canizatorilor, cooperatorilor și specia
liștilor este să ciștige minute și ore 
prețioase la 
orzului, 
paielor, 
mănatul 
secvențe 
coltării, 
toare.

...Stănilești, 10 iulie. S-a încheiat 
recoltatul orzului de pe cele 120 de 
hectare în numai 3 zile-lumină. Toată 
suprafața este arată și se însămin- 
țează cu porumb. „în două zile, ter
minăm și semănatul celor 120

recoltatul griului 
la transportul boabelor 
pregătirea terenului și 
culturilor succesive. Citeva 
din bătălia fierbinte a re

ia fața locului, sint revela-

hectare — ne spune președintele coo
perativei, Mihai Chirițoiu. Am pre
văzut să insămînțăm 200 de hectare, 
dar vom realiza cu 25 hectare 
mult. Cantitatea de orz planificată
— 130 tone — a fost transportată in 
bază. Paiele de orz, balotate, sînt de
pozitate in incinta sectorului zooteh
nic". Imediat după secerișul orzului, 
combinele au intrat in lanurile de 

prima zi, recoltarea, 
terenului. depozitarea 

a plevei, arăturile 
merg in flux continuu. La ora 20, 
la Stănilești se mai insămința incă 
porumbul in cultură succesivă. Pen
tru a ciștiga timp, pentru a face față 
condițiilor climatice nefavorabile, 
conducerea cooperativei a decis mo
bilizarea a 500 de secerători. Pe coas
tele accidentate, nemecanizabile. de 
la Budu, pe aproximativ 40 de hec
tare vor interveni 100 de secerători.

Int recerea cu timpul, cu orele și 
minutele, pentru a pune mai repede 
recolta la adăpost, se desfășoară in
tens și la alte cooperative agricole. 
„La noi, la Lunca Banului, se re
coltează ultimele hectare cu orz din 
cele 100 — ne relatează președintele 
cooperativei. Aurel Vasiliu. Avem 700 
hectare cu griu. destul de mult. De 
aceea, pentru stimularea mecanizato
rilor. li se vor acorda premii pentru 
depășirea dormei la sfirșitul fiecărei 
zile de lucru. Tot pentru a ciștiga 
timp, efectuarea arăturilor este orga
nizată in două schimburi. Pentru re
medierea operativă a eventualelor 
defecțiuni s-a amenajat un atelier 
mobil, in afară de cel de la secția de 
mecanizare. Pe noul atelier mobil lu
crează meșteri din cadrul coopera
tivei agricole. Acum toate combinele 
înaintează fără oprire in lanurile de 
griu".

întreprinderea de industrie 
locală pentru prelucrarea lem- ț 
nului „ILEFOR" din Tg. Mureș 
in curind iși va sărbători ani- ' 
versarea a 20 de ani de existen- i 
ță. La inceput, această unitate 
a funcționat in multe ateliere I 
mici, dispersate. In prezent, . 
„ILEFOR" dispune de peste I 
20 000 mp suprafață de produc- | 
ție, grupată in special in fabri
cile de la Mureșeni-Tg. Mureș. I 
Voiniceni și Reghin, dotate cu . 
mașini și utilaje de înaltă teh- ' 
nicitate, ceea ce a permis reali- ț 
zarea unor produse de calitate 
superioară. Astăzi, numeroase I 
produse care poartă marca , 
„ILEFOR" ocupă un loc de ț 
frunte pe scara competitivității, i 
In primul semestru din acest an ' 
s-au livrat cu 1,3 milioane lei 1 
valută mai multe mărfuri la ex
port decit in aceeași perioadă I 
a anului 1972 : camere combi- , 
nate de diferite tipuri, sufrage- ' 
rii. camere pentru tineret, mese ț 
pentru bucătărie, tabureți pen
tru bar etc. In același timp, in- I 
treprinderea „ILEFOR" a livrat i 
in prima parte a anului, pentru 1 
fondul pieței, fotolii, canapele 1 
mese de radio și TV. camere ’ 
combinate in trei tipuri. In ulii- 1 
mul timp au fost realizate o se- i 
rie de produse din deșeuri — 1
clapele de masă pentru mașina l 
de cusut, pantolete. sandale or- .' 
topedice și altele. Aniversarea a ) 
două decenii de activitate va fi 1 
marcată de eforturile susținute ' 
pe care le face in prezent in- k 
tregul colectiv pentru ridicarea^ Z 
nivelului tehnic al producției, ț 
diversificarea și îmbunătățirea l 
calității produselor. în acest ’ 
sens, printre altele, se preconi- \ 
zează introducerea finisării mo- . 
bilei cu lacuri speciale, monta- 1 
rea și punerea în funcțiune a i 
mașinii de aplicat furnire pe ' 
canturi și altele. O importanță ț 
deosebită se acordă pregătirii . 
cadrelor pe diferite niveluri prin t 
școlarizări și reciclări, prin or- l 
ganizarea unor schimburi de 
experiență și vizite la intreprin- ț 
deri care produc și livrează i 
aceleași tipuri de mobilă pentru 1 
fondul pieței. (

Vasile IANCU 
corespondentul „Scînteii"

J

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii

le dăunător
5

Al VUlcâ Congres național de farmacie, avind ca tematică „Tehno
logii actuale in prepararea și controlul medicamentelor", a reunit, in 
zilele de 4—6 iulie a.c. la București, numeroși specialiști români ți 
străini. Cu acest prilej am reținut unele declarații, de cel mai larg 
inicres privind modul in care este urmărită administrarea medicamen
telor, pentru evitarea eventualelor efecte negative ce pot apărea după 
mai rnulți ani de utilizare, responsabilitatea farmacistului și, mai ales, 
a medicului in alegerea și recomandarea unei meditații, pericolele Ia 
care se expun persoanele care consumă necontrolat medicamente.

torul nostru creșteri
sută. Disciplina, continua perfec
ționare profesională sînt literă de 
lege in atelierul nostru, ca in toate 
sectoarele uzinei".

Garanții certe ale unui prestigiu 
neștirbit.

S-ar părea că numai prin 
absurd un părinte poate a- 
junge in situația de a fi da
tornic față de propriul său 
copil. Spunem 
rea" pentru că 
te, după cum 
cazuri relatate 
scrisori primite 
asemenea situații mai pot fi 
intilnite. Sub unghiul de 
vedere al eticii — mai 
precis al încălcării norme
lor noastre de etică — am 
mai abordat asemenea pro
bleme. De data aceasta ne 
propunem să ne oprim a- 
supra altor aspecte.

... Sebastian Bizocu din 
satul Cornățel, comuna Po- 
boru. județul Olt. și-a pără
sit familia in anul 1969, dis- 
părînd fără urmă, și 
contribuie cu nimic la 
treținerea celor 3 copii mi
nori. Ion Răducu din 
muna Drăguțești, județul 
Gorj, pe lingă faptul că 
nu-și respectă obligația de 
întreținere pentru cele două 
fetițe ce le are. cheltuiește 
și alocația de stat pe care 
continuă s-o încaseze in 
numele copiilor.

Sint cazuri care denotă 
nu numai o atrofiere a 
spiritului elementar de o- 
menie și afecțiune părin
tească. ci și lipsă de res
ponsabilitate socială din 
partea respectivilor părinți, 
care, in egoismul lor, au ab
dicat de la îndatoririle ce 
le au față de creșterea și 
educarea propriilor copii, 
lăsind asemenea obligații 
pe seama altora, a societă
ții. in ultimă instanță. Mici
mea sufletească â unora, 
reaua credință iau in anu
mite situații forme incredi
bile. „Ca să nu poată fi ur
mărit pentru plata pensiei 
de întreținere — ne scrie 
Georgeta Radu din Bucu
rești — fostul meu soț, Mi
hail ~ 
str. 
și-a 
ner

„s-ar pă- 
in realita- 

arată unele 
in citeva 

la redacție.

nu 
in-

co-

Radu, cu domiciliul in
Dionisie Lupu 
părăsit postul 
de la I.A.S.

nr. 82, 
de ingi- 
Călugă-

rem-Ilfov. preferind să tră
iască din pensia mamei 
sale".

Abandonul familial con
stituie un act imoral, cu un 
pronunțat caracter antiso
cial. In astfel de cazuri, pe 
lingă intervenția opiniei 
publice. a colectivității, 
este necesar să se aplice și 
să se respecte cu strictețe

prind o rubrică specială in
titulată „pensii alimentare", 
rubrică ce trebuie com
pletată cu toată răspunde
rea de serviciile financiare 

in- 
re- 
tot 

sint

ale unităților, 
vestigațiile 
ieșit că 
asemenea 
respectate, 
ghe din

Din 
noastre a 

nu peste 
prevederi 

Dumitru Gheor- 
București, bd.

.... avem alte probleme mult 
mai importante de rezolvat" 
(!?). Desigur. diferitele 
probleme economice, tehni
ce sau financiare din în
treprinderi sint foarte im
portante — și nimeni nu ar 
putea să le desconsidere. 
Dar de unde concluzia că 
acestea ar putea sluji drept 
paravan pentru admiterea

— Omul contemporan consumă 
rea multe medicamente — ne-a spus 

conf. dr. M. Melichar, de la Faculta
tea de medicină Olomouc, din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă. Numai 
oamenii bolnavi ar trebui să le ia, 
dar chiar și aceștia, cu prudență. 
Există persoane care iau aspirină, pi- 
ramidon sau antinevralgic in doze 
mari, fără a cunoaște consecințele ți
nui asemenea „obicei". Concomitent, 
mai consumă și alte medicamente. Se 
cunosc cazuri de hemoragii la bol
navi de ulcer care luau aspirină in 
cantități exagerate ; lucru firesc, 
dacă ținem seama de faptul că aspi
rina poate produce ulcerații, 
noașterea interacțiunii dintre 
sau mai multe medicamente 
nistrate concomitent poate 
accidente foarte grave. La 
care au 
substanțe anticoagulante și care 
bișnuiesc să ia și somnifere 
constatat hemoragii — efect al 
teracțiunii acestor medicamente. Cu
noașterea unor asemenea consecințe 
dc către publicul larg mi se pare 
mai mult decit necesară, in special 
in țările unde se pot procura medi
camente fără rețete medicale și unde 
reclamele îmbietoare vorbesc de în
sănătoșiri miraculos de rapide.

— In condițiile luptei pentru 
nu-și 
timp bol- 
dr. " ’

Necu- 
două 

admi- 
genera 

bolnavii 
nevoie de un tratament cu 

o- 
s-au 

in-

e- 
pot

ANCHETĂ PE URMELE UNOR SCPJSORI

Abandonul eticii

dispozițiile legale ce ocro
tesc interesele minorilor. 
Or. din anumite scrisori 
primite la redacție rezultă 
că uneori inseși conduceri 
de întreprinderi, cadre din 
conducerea acestora facili
tează evaziunea de la in
datoririle părintești, făcin- 
du-se intr-un fel sau altul 
părtașe la asemenea acte. 
Să explicăm. Pentru a se 
îngrădi calea celor ce 
eschivează 
părintești, 
neîncetat domiciliul și locul 
de muncă, instrucțiunile 
Ministerului Finanțelor nr. 
1527 1969 prevăd limpede că 
nota de lichidare, fără 
care nici un salariat nu se 
poate angaja în altă uni
tate, servește la stabilirea 
sumelor datorate de cel in 
cauză unității sau altor 
persoane. Aceste note cu-

se 
de la datoriile 

schimbindu-și

de

Gh. Dimitrov 60. sec
torul 3, din anul 1966. de 
cind și-a abandonat fami
lia, și-a schimbat de opt 
ori locul de muncă. De la 
uzina „Vulcan" din Capita
lă, ultimul său loc de mun
că cunoscut, a plecat in 
luna iunie 1972. 
foind dosarul săli 
la serviciul personal al 
uzinei, am constatat că pe 
nota de lichidare nr. 1140 
din 22.VI.1972 emisă 
respectiva întreprindere 
D. G„ la rubrica „pensii 
limentare" scria.
alb. că acesta nu are astfel 
de datorii (sic I). Interesin- 
du-ne la serviciul financiar 
de ce s-a comis o asemenea 
abatere. Dumitru Petruț, 
șeful serviciului, ne-a spus, 
pur și simplu, că n-are po
sibilitatea să verifice ast
fel de debite, deoarece

negru

de 
lui 
a- 
pe

unor flagrante încălcări a 
eticii socialiste ?

Asemenea atitudini ex
plică în bună măsură fap
tul că evazioniștii de la 
indatoririle părintești și dc 
la normele eticii reușesc să 
„voiajeze" nestingheriți din 
întreprindere in 
dere, fără să li 
reține din salariu 
datorează pentru 
rea și creșterea copiilor lor.

„Pentru a se bara calea 
spre acest evazionism — ne 
spunea tovarășul Ion Mili- 
laru. președinte de secție 
la Tribunalul județean il
fov — consider necesar ca 
întreprinderile, 
pe ” 
re. 
de 
se 
părintești.
carnetul de muncă debitele

intreprin- 
se poată 
banii ce-i 
intreține-

consider necesar 
instituțiile, 

lingă măsurile dc educa- 
de formare a unei opinii 
masă Împotriva celor ce 
sustrag de la obligațiile 

să înscrie in

pe care părinții salariați le 
au față de copiii și familiile 
lor. Acestea ar permite 
odată cu încadrarea 
muncă la alta unitate, 
se rețină automat pensia
întreținere pentru a fi re
misă beneficiarilor. Proble
mele privind întărirea fa
miliei. ocrotirea copiilor nu 
sint chestiuni strict indivi
duale. personale, cum apar 
in concepția unora, ci ele 
interesează in cel mai inalt 
grad societatea, colectivita
tea. Sini cunoscuta preocu
pările și eforturile făcute 
de stat pe linia creării unor 
condiții optime de dezvol
tare a minorilor, grija față 
de mamă și copil — reafir
mată atit de pregnant și de 
recenta plenară a C.C al 
P.C.R., — ajutoarele mate
riale acordate familiilor cu 
rnulți copii. Aceste eforturi 
trebuie întregite insă prin 
preocuparea 
tuturor 
contacte 
mii iei".

Există, 
mijloace

cotidiană a 
factorilor avind 

cu problemele fa-

după cum se vede, 
și instrumente le

gale pentru prevenirea 
curmarea unor fapte ce 
duc 
de t 
gerea 
celor ce, 
refuză 
obligațiile . . ______
Intre acestea subliniem, 
mod deosebit. < 
din Codul penal 
re la „abandonul 
lie" — dispoziții 
trebuie șubliniat.

insuficient. Se 
aceste preve- 
să fie aplica- 

multă fermita-

Și 
a- 

atingere relațiilor 
familie, pentru tra- 
i la răspundere a 

. cu rea-credință, 
să-și îndeplinească 

de întreținere, 
in 

dispozițiile 
referitoa- 
de fami- 
la care, 
se apc-

lează încă 
impune ca 
deri legale 
te cu mai
te, pentru ca asemenea si
tuații să fie eradicate cu 
hotărire, intrucit ele vin in 
totală contradicție cu etica 
vieții noastre sociale.

Alexandru BOGHIU

xistență unii salariați 
permite să fie mult 
navi, intervine prof, 
man C. Mezey, vicepreședinte me
dical al cunoscutei firme americane 
„Merk Sharp and Dohme Internatio
nal". Medicamentul care le 
revenirea in cel mai scurt 
lucru este, in asemehea 
foarte căutat. Și atunci, in 
paosului, al liniștii, al supravegherii 
organismului și alimentației, se ape
lează la numeroase medicamente și 
substanțe care să le stimuleze siste
mul nervos, fără a se gindi că in 
organism toate aceste substanțe ac
ționează cu rezultate de multe ori 
contrare. In asemenea cazuri. în locul 
stării de oboseală se instalează 
uneori însăși boala,

Cred că publicul trebuie să fie in 
primul rind avizat asupra pericolului 
la care se expune prin consumul li
nei cantități mari de medicamente 
luale la intimplare, fără prescripție 
medicală. De cele mai multe ori, 
„consumatorii" de medicamente sint 
victimele celor mai banale produse 
administrate insă în cantități ce pot 
pune viața in pericol. în special fe
meile apelează cu 
rință la analgezice 
indemină. In loc să 
die asupra cauzelor 
reri de cap, înghit 
primate.

Statistici mondiale confirmă apa
riția frecventă a necrozei renale la 
categorii de oameni (ex. ceasorni
carii elvețieni ș.a.) care iși tratează 
de ani de zile durerile de cap sau 
migrenele prin administrarea zilni
că a 5—6 comprimate ce conțin fe- 
nacetină. In unele țări (Danemarca, 
de exemplu) chiar și piramidonul 
este pus sub interdicție ca urmare 
a faptului că ar putea provoca boli 
grave ale singelui. Pină și lă- 
xativele administrate fără o reco
mandare din partea medicului au 
dat naștere la accidente, in special la 
femeile care luau foarte multe, pen
tru a slăbi. Consecințele administră
rii necontrolate a medicamentelor la 
copii pot fi și mai grave. Obiceiul 
mamelor „grijulii" de a apela din 
proprie inițiativă la antibiotice de

Kal-

asigură 
timp la 
condiții, 

locul re

prea multă ușu- 
care le sint la 
consulte un me- 
frecventelor du- 
zilnic 3—4 com-

fiecare dată cind copilul face febră 
poate duce nu numai la scăderea 
rezistenței organismului față de a- 
numiți agenți, dar și la tulburări, 
infecții intestinale, alergii. Dacă in 
cazul folosirii unui singur medica
ment pot apărea astfel de accidente 
se înțelege că administrarea conco
mitentă a două sau mai multe me
dicamente mărește riscul prin posi
bilitățile lor de interacțiune. Farma- 
covigilența — domeniu nou de in
vestigare — urmărește depistarea 
unor asemenea reacții adverse.

Prof. dr. IV. Horsch și dr. Diethcr 
Ennel, de la Institutul de control al 
medicamentului din Republica De
mocrată Germană, precizau că, în ca
drul sistemului de informare cu date 
din teren, a fost introdus un circuit 
telex prin care toate unitățile Minis
terului Sănătății sint informate ime
diat — inclusiv cabinetele medicale 
existente pe vapoare — de îndată ce 
se semnalează efectele secundare ale 
unui medicament ori interacțiuni ale 
unor medicamente diferite. Pentru 
că, in infinitatea de medicamente ce 
se folosesc, există infinite posibili
tăți pentru diverse accidente — și 
aceasta, cu toate măsurile de pre
cauție luate înainte de lansarea u- 
nui nou produs, 
vreunui accident de 

produsul și se 
toate unitățile. 
Aplicați acest 
cosmetice ?

— Există substanțe și limite de con
centrații pe care le urmărim și in ca
zul produselor cosmetice. De pildă, 
hexaclorofenul nu este voie să fie ad
ministrat sub nici o formă și in nici 
un produs pentru copii, iar in pro
dusele pentru adulți poate fi folosit, 
numai in anumite concentrații. In 
urma cercetărilor farmaceutice între
prinse in toate țările, aceste liste 
cu restricții se modifică și apar con
tinuu noi precizări.

— Dacă cercetarea 
ment nou și-a găsit 
nizatoric — ne relata 
Ionescu, director al Institutului 
cercetare și control al medicamentu
lui — supravegherea administrării 
medicamentelor și depistarea efecte
lor nedorite, a reacțiilor adverse se 
găsesc incă, după părerea mea. in 
lumea întreagă, intr-o fază incipien
tă., domeniul fiind și el foarte nou. 
Medicii și farmaciștii trebuie să cu
noască foarte 
traindicațiile 
lansat recent, 
accidentele.

Dar in același timp, publicul, bene
ficiarul acestor produse, trebuie să 
știe că nu trebuie să ia nici un medi
cament fără recomandarea unui me
dic pe care să il informeze dacă obiș
nuiește să ia și alte medicamente, ce 
anume, in ce cantitate. De asemenea, 
este foarte important să semnaleze 
orice reacție produsă in urma admi
nistrării medicației și in orice caz 
respectarea cu strictețe a dozelor pre
scrise. Pentru că două comprimate 
nu însănătoșesc de două ori mai re
pede și nici patru tablele de patru 
ori mai iute. Paralel cu îmbogățirea 
„arsenalului" de medicamente, spe
cialiștii pledează pentru ca omul să 
se obișnuiască să ia numai acele 
preparate strict necesare și care ii 
sînt recomandate de medic. Altfel, 
aceste arme de apărare se pot în
toarce in mod paradoxal împotriva 
sănătății lui.

trage 
rati v

selor

Odată cu apariția 
acest gen se re- 
informează ope-

regim și produ

unui mcdica- 
un cadru orga- 
prof. dr. Stoian 

dc

bine indicațiile și con- 
fieciirui medicament 
spre a preințimpina

Elena MANTU
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VIZITA PREȘEDINTELUI MARIEN N’GOUABI
Toastul tovarășului 
Marien N’Gouabi

(Urmare din pag. I)

Permiteți-ne să spunem astăzi, to
varășe președinte, că poporul con
golez apreciază în modul cel mai 
înalt numeroasele succese dobîndite 
de vajnicul popor român în opera 
de construire a socialismului, sub 
conducerea clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român.

Aceste succese obținute în do
meniul pregătirii de cadre, trans
formării structurilor agricole, in
dustrializării și progresului tehnic, 
precum și în domeniile social, ar
tistic și cultural, în afirmarea po
liticii dumneavoastră, bazată pe 
independență în prietenie, sînt con
siderate de poporul și partidul 
nostru ca fiind propriile lor suc
cese.

Fiți convinși, dragi tovarăși și 
prieteni români, că nu este vorba 
de simple formule de politețe, ci 
de cuvinte foarte sincere, pornite 
din adîncul inimii noastre.

Tovarășe președinte,
Perfecta identitate de vederi ce 

s-a degajat în convorbirile noas- 
J’-e; asupra marilor probleme in
ternaționale ne scutește de a face 
comentarii de prisos.

Sîntem fericiți să constatăm că 
modul de abordare în vederea 
combaterii subdezvoltării este a- 
celași.

Ca și 
derăm 
trebuie
drul asistenței pe care o acordă 
țărilor mai puțin bogate. Ca și 
dumneavoastră, sîntem întru totul 
de acord să recunoaștem că revine 
în primul rînd țărilor în curs de 
dezvoltare aflarea celor mai adec
vate soluții pentru problemele 
care sînt confruntate.

Ni se pare totuși oportun 
pacea pe care 
nu va putea fi efec- 
decît în măsura 
prăpastie ce 
de dezvoltare

dumneavoastră, noi consi- 
că țările industrializate 
să facă mai mult în ca-

cu

să
cu

în 
separă 

de cele 
treptat, 
și co- 
noastre

declarăm că 
toții o dorim 
1iv realizată 
care imensa 
țările în curs
industrializate va dispărea 
Or, practicile economice 
merciale din timpurile 
tind mai degrabă să accentueze 
decalajul existent. Este timpul ca 
toți oamenii de bună credință și 
cu adevărat iubitori de pace să 
tragă semnalul de alarmă pentru 
a se pune capăt unei situații care 
nu încetează să amenințe 
lumii.

Totuși, noi constatăm cu 
rie progresele importante 
fost realizate în căutarea
păci, în special prin semnarea a- 
cordurilor de la Paris asupra Viet
namului. , ,

Din nefericire, abia au început 
să se stingă flăcările conflictului 
din Vietnam că un alt conflict, tot 
așa de periculos, capătă în Cam- 
bodgia proporții îngrijorătoare.

Noi vrem încă o dată să asigu-

pacea

bucu-
ce au 

acestbi

răm eroicul popor khmer de spri
jinul nostru total și necondiționat, 

în Orientul Apropiat, pacea 
continuă să fie amenințată, deși ar 
fi suficient să se aplice în mod 
integral 
nite 
cere 
liene 
arabe 
drepturilor legitime și imprescrip
tibile ale poporului palestinian.

Noi nu putem concepe și nici chiar 
imagina o pace adevărată atît timp 
cit unele teritorii din Africa, ca 
Angola, Mozâmbic, Guineea-Bissau, 
continuă să se afle sub jugul crud 
ai colonialiștilor, iar minorități 
care se bazează pe politica de 
apartheid și discriminare rasială 
vor continua să asuprească majo
rități africane în sudul continen
tului, în Africa de Sud, Namibia 
și Zimbabwe.

Tovarășe președinte,
în această împrejurare solemnă 

ținem sâ mulțumim poporului, 
partidului comunist. Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și 
pentru 
dezinteresat 
și continuați, fără 
acordați cauzei drepte a mișcărilor 
de eliberare din Africa.

De asemenea, ținem să vă mul
țumim și să vă felicităm, o dată 
mai mult, pentru contribuția ex
trem de pozitivă pe care delega
ția dumneavoastră a adus-o la re
centa conferință de la Helsinki 
asupra păcii și securității europe
ne. Noi sîntem pe deplin convinși 
că aceasta este un jalon pe 
păcii universale.

Mult stimate tovarășe 
ședințe,

Stimată doamnă, 
Tovarăși și prieteni, 
înainte de a părăsi, peste 

nă vreme, această țară care 
este atît de dragă și pe care spe
răm s-o revedem pentru o perioa
dă mai mare, ținem să vă mulțu
mim, încă o dată, pentru primi
rea atît de călduroasă și spontană 
eare ne-a fost rezervată.

Vă rog să ridicați paharul dum
neavoastră

— în sănătatea mult stimatu
lui tovarăș președintele 
Ceaușescu și a soției sale, 
șa Elena Ceaușescu.

— Pentru profunda 
prietenie dintre poporul 
poporul congolez.

— Pentru dezvoltarea 
rii dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populara 
Congo.

— Pentru solidaritatea militantă 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Congolez al Muncii.

— Pentru pacea universală. (Â- 
plauze).

în
rezoluția Națiunilor U- 

noiembrie 1967, care 
forțelor israe- 

toate teritoriile 
și recunoașterea

din
retragerea 
de pe 
ocupate

dumneavoastră personal 
sprijinul important și 

pe care-l acordați 
îndoială, să-l

calea

pre-

puți
ne

Nicolae 
tovară-

și sincera 
român și

coojaerâ-

a 
a

întilniri româno-congoleze
tovarășul 

al Comite-
Miercuri după-amiază, 

Gb.eorghe Pană, membru 
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit la sediul Comitetului 
Central cu tovarășii Charles N’Gouoto, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Conge
lez al Muncii. însărcinat cu Depar
tamentul organizatoric. Jean Pierre 
Mboumbou. secretar general al Pre
ședinției, și Rigobert Edzata. atașat 
de cabinet la Ministerul Afacerilor

*
La Ministerul Comerțului Exterior 

au avut loc. miercuri după-amiază, 
, convorbiri economice româno-congo- 
1 leze. Din partea română au partici
pat Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat. Constantin Stanciu și 
Gheorghe Lazăr. adjuncți ai minis
trului. Din partea congoleză au luat

★
în aceeași zi. ministrul afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Congo, Charles David

Externe, care Însoțesc pe comandan
tul Marien N’Gouabi, președintele. 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, șef al sta
tului. in vizita oficială de partid și 
de stat pe 'care acesta o efectuează 
în Republica Socialistă România.

întrevederea, care a prilejuit un 
schimb reciproc de informații cu pri
vire la activitatea și preocupările 
actuale ale celor două partide, s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească.

★
parte Justin Lekounzou, ministrul 
industriei minelor, și Jacob Okandza. 
consilier economic la președinție.

într-o atmosferă prietenească au 
fost abordate probleme privind rela
țiile economice și perspectivele de 
dezvoltare a acestora între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Congo.

(Agerpres)
★

Ganao. au avut o întrevedere, in ca
drul căreia au fost abordate proble
me de interes comun ale raporturilor 
dintre cele două țări și ale vieții in
ternaționale.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

rile sale, că un popor liber poate 
să construiască mai bine, mai re
pede decît atunci cînd este asu
prit, că poate să-și făurească prin 
propriile sale forțe un viitor 
ricit.

V-ați referit în cuvîntul dum
neavoastră, stimate tovarășe pre
ședinte, la preocuparea Partidului 
Comunist Român de educare . și 
formare a cadrelor necesare con
ducerii sectoarelor 
ciale. Fără îndoială că edificarea 
unei orînduiri noi — orînduirea so
cialistă — cere, în primul rind, 
formarea de cadre pregătite în toa
te domeniile de activitate ; cere, 
în același timp, existența unui 
partid puternic, unit, care să 
unească eforturile întregului popor 
și să-l călăuzească în făurirea 
orînduirii fără clase.

Aș dori să exprim satisfacția 
mea, a conducerii noastre de partid 
și dă stat pentru relațiile de prie
tenie și colaborare care se dez
voltă multilateral între țările și 
partidele noastre.

în cursul convorbirilor din a- 
ceste două zile am ajuns la con
cluzia că există posibilități multi
ple de a extinde colaborarea noas
tră economică, tehnică, științifică, 
în domeniul formării cadrelor, al 
culturii și altele. Puteți fi siguri, 
dragi tovarăși congolezi, 
vom face totul pentru a 
în cele mai bune 
convenite, pentru a 
colaborarea noastră, 
punzînd intereselor 
mân și poporului 
luptei împotriva 
pentru libertate 
națională, pentru

Așa cum am 
cuvîntul 
înțelege 
golez, a 
scuturat

fe-

economico-so-

că noi 
realiza 

condiții cele 
extinde larg 
aceasta cores- 
poporului ro-

cong-olez, cauzjeî 
imperialismului, 
și independență 
dreptate socială,

menționat și în 
meu de aseară, România 

bine lupta poporului con- 
tuturor popoarelor care au 
jugul colonial, dorința lor

de a trăi. libere, deoarece însuși 
poporul român a suferit timp de 
secole asuprirea străină. El pre
țuiește și face totul pentru a-și a- 
sigură independența și suveranita
tea. este solidar și sprijină în mod 
activ lupta tuturor popoarelor pen
tru independență și suveranitate.

In cadrul convorbirilor din aceste 
zile am făcut, tovarășe președinte, 
un schimb de păreri asupra pro
blemelor internaționale. Intr-ade
văr, putem să ne felicităm că, în 
ce privește problemele funda
mentale ale dezvoltării contem
porane, între partidele și 
noastre există același mod 
Ie aborda, același
privi lupta și acțiunile 
trebuie să le desfășurăm 
contribui Ia soluționarea 
probleme ce 
omenire.

In lume au 
Popoarele își
multă hotărire voința 
contribui la schimbarea 
evenimentelor. în direcția 
derii, colaborării și păcii,
spune că acest curs nou în viața 
internațională este rezultatul lup
tei și voinței popoarelor 
libere, independente, de 
capăt vechii politici de 
dictat. Afirmarea noilor
în viața internațională nu va pu
tea fi. asigurată decît prin unirea 
tuturor forțelor și popoarelor dor
nice de pace și colaborare, decît 
cu participarea activă a tuturor 
națiunilor lumii. Fiecare popor, 
fiecare stat, indiferent de mări
mea lui, trebuie să participe -activ 
la asigurarea triumfului noilor 
principii — de egalitate, respect

preocupă

(Urmare din pag. I)

țările 
de a 

de a 
care

mod
pe 
pentru a 

marilor 
întreaga

loc mari schimbări, 
afirmă cu tot mai 

lor de a 
cursului 

destin- 
P u tem

de a trăi 
a pune 
forță și 
principii

depuse eforturi pentru 
unei păci trainice, că 
se pună capăt și inter- 
Cambodgia, astfel ea

al-

de
și

soluționa- 
ale vieții

tovarășe

și colaborare între toate națiunile 
lumii.

Fără îndoială că semnarea Acor
dului de la Paris cu privire la 
Vietnam constituie un succes ai 
tuturor forțelor dornice de pace. 
Dar e necesar să avem în vedere, 
că trebuie 
realizarea 
trebuie să 
venției în
toate popoarele din Indochina să 
fie lăsate să-și rezolve probleme
le lor corespunzător voinței pro
prii, fără nici un amestec din afa
ră. Este, de asemenea, necesar să 
se depună eforturi pentru rezolva
rea situației din Orienftjl Apropiat, 
în spiritul Rezoluției Consiliului 
de Securitate. Să nu pierdem din 
vedere faptul că popoarele trebuie 
să fie permanent atente să-și facă 
cunoscut punctul lor de vedere, să 
acționeze pentru a se pune capăt 
tuturor conflictelor, tuturor încer
cărilor de amestec în treburile 
tor popoare.

Fără îndoială că adîncirea 
calajului între țările avansate
cele în curs de dezvoltare consti
tuie una din: problemele» cele mai 
importante ale vieții contempora
ne. De aceea, România consideră, 
că găsirea celor mai potrivite câi 
pentru asigurarea dezvoltării. în- 
tr-un ritm mai rapid a țărilor 
subdezvoltate, crearea în aceste 
state a unor economii puternice, 
independente, în scopul ridicării 
bunăstării materiale și spirituale 
a popoarelor respective constituie 
un factor esențial pentru o pace 
durabilă, pentru o colaborare trai
nică în lume.

Considerăm că este necesar să 
crească, rolul Organizației Națiu
nilor Unite, ai altor organisme in
ternaționale, care oferă posibilita
tea tuturor popoarelor de a contri
bui în mod organizat la 
rea diferitelor probleme 
internaționale.

încă o dată, stimate
președinte, stimată doamnă, dragi 
tovarăși și prieteni, aș dori să ex
prim bucuria noastră de a vă avea 
ca oaspeți dragi ai Republicii So
cialiste România. Sîntem bucuroși 
că în cuvîntul dumneavoastră ați 
promis că veți reveni în curînd. 
pentru o perioadă mai lungă, pen
tru a va. putea oferi. posibilitatea 
de a cunoaște mai mult din preo
cupările poporului român pentru 
dezvoltarea sa economico-socială. 
Deci, considerăm că mîinl» ne vom 
despărți pentru o perioadă scurtă, 
pentru a ne revedea din nou în 
România.

V-aș ruga ca la reîntoarcere să 
transmiteți membrilor partidului 
dumneavoastră, Partidul Congolez 
al Muncii, salutul frățesc al comu
niștilor români. De asemenea, aș 
ruga să transmiteți poporului fra
te congolez, odată cu salutul nos
tru, urări de tot mai mari suc
cese în dezvoltarea economică și 
socială, în asigurarea independen
ței și suveranității naționale, .în 
făurirea unei vieți libere.

Rog pe tovarășii prezenți aici 
să toastăm în sănătatea tovarășu
lui președinte Marien N’Gouabi și 
a soției sale, tovarășa Celine 
N’Gouabi.

— Pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării, dintre 
poporul român și poporul .congo
lez.

— Pentru dezvoltarea colaboră
rii și solidarității dintre Part’dui 
Comunist Român și Partidul Con
golez al Muncii.

— Pentru fericirea și prosperi
tatea poporului congolez.

— Pentru pace și cooperare în
tre toate popoarele lumii (Aplau-

cialisțe", ..din care — sublinia domnia 
sa,. în toksțul rostit Ia dineul de 
marți — putem și trebuie să. extra
gem învățăminte utile".

• Cei -doi șefi de stat au fost înso- 
. țîți in această vizită de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite- 
tuliii Exăcutiv. al Prezidiului Per- 
mahent, secretar al. C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., - prim-seeretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei, Constantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat, de alte persoane 
oficiale, române și congoleze.

Străbătînd mari -artere și bulevarde 
ale Capitalei. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Marien N’Gouabi sînt 
întimpinați cu însuflețire de mii și 
mii de bucureșteni, care iși exprimă 
cu căldură profunda lor dragoste și 
prețuire față de conducătorul iubit ..al 
partidului și. statului nostru, senti
mentele de stimă față de înaltul 
oaspete,. pe prietenie și solidaritate 
militantă fâță de poporul congolezi

Se parcurg magistralele celui mal 
modern 'cartier buciireștean — Ti
tan — ale cărui .clădiri,', zvelte și 
elegante, ilustrează . plastic 
obținute de țara noastră în 
urbanistic, edilitar. -

în fața machetei acestui 
unde trăiesc peste 200 000 
reșteni — grhif
Tiberiu Ricci, ’ prșzintă date su

ggestive privițid- eonsțvîicpade locuin
țe. .și de obiective ■ sOCial-culturale, 
sistematizarea ■ municipiului Bucu
rești. Din cele relatate reies» că in 
Capitală ,au . fost ridicate, în. ultimii 
ani. 220 000 de apartamente. 40 la sută 
din. populația 
in case noi.

Președintele Marien N’Gouabi 
interesează
construcție și timpului de execuție a 
diverselor clădiri; precum și a siste
mului de- vînzare și închiriere a apar
tamentelor. Conducătorul partidului și 
sfatului congolez felicită cu căldură 
pe constructori, și arKitecți pentru 
realizările lor.

Sint vizitate, apoi, unități ale com
plexului comercial situat la intersec
ția huleValdeîor Leontin Sălăjan și 
Lucrețiu Pătrășcanu.

în continuare se merge la uzinele 
..23 August", veche citadelă de luptă 
revoluționară a clasei muncitoare din 
țara noastră, una dintre 
le întreprinderi ale 

este

saccesele 
domeniul

cartier — 
de bueu- 

- arhitectulișef al orașului. 
Ricci, " prșzintă date

locuind astăzi

asupra
i se

metodelor de

mari- 
Romăniei, 

r_____ , semnifi-
prin gradul înalt de tehni

citate, pentru stadiul actual al indus
triei românești, oferind o sugestivă 
imagine a succeselor dobîndite de 
poporul român in opera de industria
lizare socialistă a țării.

Tovarășii Nicolae- Ceaușescu și 
.Marien N’Gouabi sint întimpinați la 
intrarea in uzină de Ioan Avram, mi
nistrul .industriei construcțiilor de 
mașțni greje. și d« Alexandru Roșu, 
directorul general al întreprinderii. 
O companie alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și detașamentelor 
de pregătire a’ tinerelului pentru a- 
părarea patriei prezintă onorul.

. Invitînd pe cei "doi Conducători de 
stat să viziteze întreprinderea, gaz
dele informează asupra realizărilor 
obținute aici de-a lungul anilor care 
au., trecut * de la istoricul act al na
ționalizării, . subliniind' că ele se/datc- 
resc; transpunerii în viață a politicii 
partidului de industrializare socia
listă, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și a nu- 
mșioaselor inițiative ale acestui har
nic colectiv al uzinelor.

O serie de grafice și microexpozi- 
ții de piese aflate in diversele secții 
exprimă niVelul contribuției între
prinderii la dezvoltarea economiei 
patriei. . la creșterea gradului de teh
nicitate a industriei românești.

Sînt vizitate secțiile aparataj, me
canică, motoare, liniile de montaj ale 
locomotivelor Diesel hidraulice, în 
care se vădește deosebită preocupare 
a' colectivului uzinei, caracteristică, 
de altfel, întregului nostru popor, de 
a îndeplini exemplar, înainte de ter
men, actualul plan .cincinal.

Parcurgind împreună cu Înaltul 
oaspetd diferite sectoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. face recomandări 
privind îmbunătățirea fluxurilor teh
nologice îh sensul ridicării gradului 
de mecanizare .și automatizare a lu
crărilor! precum și a folosirii scule
lor electrojmecaniee și pneumatice Ta 
acele operații de finisare executate 
manual pînă , aCiim; Secretarul 
general al partidului indică, de a-

noastră, 
întreprinderi 

a cărei producție' 
cativă, i

semenea, să se producă în serie 
unele agregate fabricate de uzinele 
„23 August" pentru nevoile . proprii, 
în vederea acoperirii necesităților și 
ale altor unități industriale din țară, 
în același context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trasat sarcina ca la fa
brică de mașini-unelte a uzinelor să 
se ia măsuri corespunzătoare in ve
derea pregătirii și asigurării condi
țiilor necesare realizării unei 'pro
ducții suplimentare în 1974, față de 
prevederile de plan inițiale.

Tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Marien N’Gouabi le sînt prezentate, 
în timpul vizitei, rezultatele obținute 
în aplicarea metodei forjării la reali
zarea arborilor cotiți. Secretarul ge
neral. al partidului cere specialiști
lor să extindă 
pieselor grele, 
consumului de

Președintele 
oprește adesea 
tehnologice, se interesează 
parametrilor de funcționare » utila
jelor eu care sînt înzestrate secțiile. 
Gazdele informează că mașinile- 
unelte autohtone, ca de altfel și, pi'p- 
dusele uzinelor „23 August", . șint 
bine apreciate pe piețele externe, 
printre care și cele africane.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
uzinei fac: oaspeților o călduroasă 
primire, simbolică pentru sentimen
tele de solidaritate nutrite de clasa 
noastră muncitoare față de poporul 
congolez. Ei își exprimă, totodată, 
bucuria de a avea din nou în mijlo
cul lor pe secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în secția de montaj, acolo unde 
prind contur definitiv diferitele ti
puri de. mașini, președintele Marien 
N’Gouabi este invitat să urce in 
cabina de comandă a unei locomo
tive LDH. gata de a pleca in prima 
ei cursă. înaltul oaspete dă o deo
sebită apreciere caracteristicilor 
tehnice ale locomotivei, se interesea
ză de posibilitățile de export ale 
uzinei în acest domeniu. Gazdele in
formează că întreprinderea dispune 
de capacitatea de a satisface cerin
țele țărilor africane, între eare și 
Republica Populară Congo.

Luîndu-și rămas bun, președintele 
Marien N’Gouabi a adresat calde 
mulțumiri colectivijlui întreprinderii 
pentru primirea făcută și a notat 
apoi în Cartea de onoare a uzinelor : 
„Transmit, în numele tuturor munci
torilor congolezi, vii felicitări și urez 
prosperitate și succese depline pen
tru uzină".

La Fabrica de confecții și tricotaje 
București, ultimul obiectiv al vizitei, 
Împreună cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Marien N’Gouabi au 
venit tovarășele Elena Ceaușescu și 
Celine. N’Gouabi.

La sosire, oaspeții sint întimpinați 
de Ion Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, de membrii conducerii între
prinderii și ai comitetului de direc
ție.

Muncitorii, tehnicienii 'ți inginerii 
fabricii trăiesc cu deosebită bucurie 
reîntîlnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. adresează călduroase urări 
de bun. venit distinșilor soli ai po
porului congolez prielen.

. La început, directorul general al 
Centralei industriei confecțiilor — 
București, Iosif Steinbach, evocă, in 
fața unei machete, momentele mai 
importante din viața întreprinderii, 
drumul ascendent parcurs-, in anii 
socialismului, pină la moderna uni
tate de azi a industriei noastre u- 
șoare, cu linii tehnologice semiautp- 
matizate și automatizate, concepute 
de specialiștii întreprinderii. Condu
cătorul centralei relevă grija perma
nentă manifestată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu față de întreprin
dere, evidențiind însemnătatea deose
bită a vizitelor și indicațiilor secre
tarului general al partidului pentru 
perfecționarea, sporirea și diversifi
carea producției de bunuri. în raport 
eu cerințele populației, pentru con
tinua îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și trai ale colectivului. Este 
reafirmată hotărirea celor de aici de 
a realiza cincinalul în numai patru 
ani, arătindu-se că în acest scop s-a 
alcătuit un cuprinzător program de 
perfecționare a tehnologiilor și a teh
nicii de producție, de folosire inten
sivă a capacităților și a spațiului in
dustrial.

Se parcurg, apoi, cîteva sectoare 
de bază ale întreprinderii, care ilus
trează deopotrivă nivelul tehnic înalt 
al fabricii, precum și preocuparea de 
• răspunde într-o măsură tot mai

muncă. Sînt gesturi simple, 
regăsim căldura cu care 
fabricii i-a întîmpinat

co
pe

fa-

forjarea și malrițarea 
in vederea reducerii 
metal.
Marien N’Gouabi se 
și urmărește fluxurile 

asupra

mare cerințelor șs exigențelor cum
părătorilor.

Mai multe muncitoare se apropie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. de tova
rășul Marien N’Gouabi și tovarășa 
Celine N’Gouabi, oferindu-le cu dra
goste florile cu care iși împodobi
seră în această zi sărbătorească locu
rile de 
in care 
lectivul 
oaspeți.
, în final se vizitează expoziția 

bricii, unde sint înmănuncheate cele 
mai noi creații de confecții și tri
cotaje, după care se asistă Ia pre
zentarea unei colecții de modele — 
rod al căutărilor creatoare, al stră
daniei colectivului de a aduce un 
plus de farmec ținutei noastre co
tidiene.

...Vizita la fabrica de confecții și 
tricotaje a luat sfirșit. Domnește a- 
ceeași atmosferă insuflețită, entu
ziastă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Marien N’Gouabi .și tovarășa 
Celine N’Gouabi răspund cu cor
dialitate gesturilor pline de simpa
tie ale mulțimii.

Aici, ca și in cartierul Titan sau 
la uzinele ,,23 August-1 am asistat la 
o vibrantă manifestare de atașament 
și dragoste față de conducătorul 
partidului și statului nostru, de stimă 
și solidaritate militantă față de po
porul congolez, la o adevărată săr
bătoare a prieteniei româno-congo- 
leze.

★
Conducătorul partidului și statu

lui congolez, comandant Marien 
N’Gouabi, a vizitat, miercuri dupa- 
amiază, Muzeu) de istorie al Repu
blicii Socialiste România, prestigios 
lăcaș de cultură, o adevărată carte 
de aur unde se deapănă firul istoriei 
patriei noastre, cu momentele sale 
de restriște și jertfe, dar și cu îm
plinirile și realizările sale.

înaltul oaspete a fost însoțit în a- 
ceastă vizită de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului! de 
Stat, general-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, Gheorghe Stoian. amba
sadorul României la Brazzaville.

Prof. dr. Florian Georgescu, direc
torul muzeului, urează un călduros 
bun venit conducătorului partidului 
și statului congolez, comandant [Ma
rien N’Gouabi, tovarășilor Charles 
N’Gouoto. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.M., Anatole 
Rhondo, secretar general al Confe
derației Sindicale Congoleze, Eugene 
Germain Mankou. ambasadorul i Re
publicii Populare Congo Ia București, 
celorlalți oaspeți, insoțindu-i apoi în 
unele din cele 62 de săli unde sint 
prezentate peste 50 000 de piese de o 
neasemuită însemnătate științifică, 
vestigii prețioase ale trecutului [ pa
triei. mărturii vii ale civilizației și 
culturii strămoșilor noștri.

Oaspeții vizitează, de asemenea, 
sala tezaurului, unde sint depozitate 
peste. 5 000 de obiecte de o inestima
bilă valoare, reprezentînd momente 
principale ale istoriei poporului 
mân, ale culturii și artei sale, 
y Urmează un vast panoramic al 
lor mai semnificative momente 
lupta poporului român pentru I
pararea ființei sale naționale, pentru 
libertate, unitate și independență. 
Istoria României contemporane, in
disolubil legată de bătăliile clasei 
muncitoare, ale întregului popor, pen
tru eliberare socială și națională, 
pentru înaltele idealuri ale socialis
mului, organizate și conduse de 
partidul comuniștilor, este urmărită 
cu deosebit interes de înalții oas
peți a căror țară a cunoscut, la rîn- 
dul ei, un trecut similar de luptă 
pentru libertate, dreptate și progres.

Șeful statului congolez și-a expri
mat, în încheierea vizitei, sentimen
tele sale de respect și apreciere față 
de trecutul României, față de glo
riosul său prezent, față de perspec
tivele sale luminoase. Sintetizind a- 
ceste sentimente, comandant Marien 
N’Gouabi a notat în Cartea de onoa
re a muzeului : „Vizitînd acest mu
zeu pe parcursul unei ore, am stră
bătut, de fapt, secole aie istoriei 
României. Muzeul constituie o vastă 
avuție care merită să o revezi, căci 
nu vei fi obosit vizitind-o de o sută 
și ichiar de o mie de ori. Mulțumim 
responsabililor acestui meritoriu mu
zeu și-i felicităm pentru modul cum 
ne-au prezentat: marile etape ale 
națiunii române".

ro-

ce- 
din 
a-

La Fabrica de confecții și tricotaje BucureștiIn cartierul Tiran

Vizitele tovarășei Celine N’Gouabi
Palatul pionierilor din Capitală a 

primit miercuri dimineața vizita'to
varășei Celine N’Gouabi, soția con
ducătorului partidului și statului 
congolez. însoțită de Josephine Ba
yonne MoutoU; președinta Uniunii 
revoluționare a femeilor congoleze, 
de persoane oficiale române și con
goleze.

întimpinate de tovarășul Virgiliu 
Radulian, președintele Consiliului 
Național al. Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului educației și 
invățămintului, oaspetele sint primite 
cu tot ceremonialul pionieresc. O fe
tiță se face mesagerul pionierilor 
români și adresează un cuvînt de 
bun venit, urări de fericire, prospe
ritate și pace copiilor congolezi.

în sala de consiliu, tovarășul Vir
giliu Radulian înfățișează apoi aeti-, 
vilatea organizației pionierilor, răs
punderile care ii revin în opera de 
instruire și educare a celor două 
milioane de membri ai săi. pentru a 
deveni cetățeni demni ai patriei lor, 
crescuți in spiritul Înaltelor idealuri 
umanitare de pace și prietenie. Au 
fost relevate, totodată, relațiile prie
tenești stabilite intre 
de. pionieri din ~ 
România gi 
Congo.

Vizitatoarele 
Inlîi 
nierești „Cutezătorii". Este înfă
țișat aici rodul cercetărilor fol
clorice, etnografice, geologice, bio
logice, istorice și de altă natură — 
întreprinse anul trecut de cele 900 
echipaje pionierești — reprezentirid 
piese și obiecte adunate cu grijă și 
pasiune de pe tot cuprinsul țării, 
care vor îmbogăți colecțiile muzeelor 
școlare. Fantezie și talent dovedesc 
și autorii micii expoziții de ceramică 
șs aranjamente florale, organizată 
special în cinstea oaspeților.

în , timp ce se parcurg aleile ma
relui parc al palatului, copiii flutură 
ategulețe, aplaudă, micii milițieni m-

organizațiile
Republica Socialistă 

Republica Populara

sînt invitate mai
în expoziția expedițiilor pio- 

„Cutezătorii". Este 
rodul 

etnografice.

dică oaspetetor calea spre teatrul lor 
de vară, unde are loc un scurt spec
tacol.

După vizitarea Palatului pionieri
lor. tovarășa Celine N’Gouabi și 
persoanele eare o însoțesc se în
dreaptă spre Fabrica de confecții ți 
tricotaje București. La sosire, in 
fața creșei fabricii, vizitatoarele sint 
salutate de I. Steinbach, directorul 
general al Centralei industriei con
fecțiilor. Rînd pe rînd se vizitează 
săli de joacă, dormitoare, în timp ce 
gazdele dau explicații despre modul 
de funcționare a creșei, despre con
dițiile deosebite de care se bucură 
copiii în vreme ce mamele lor, care 
alcătuiesc marea majoritate a sala- 
riaților fabricii, își îndeplinesc fără 
grijă îndatoririle profesionale. Ace
leași condiții sint create și celor 450 
de copii, între 3 și 6 ani, găzduiți în 
căminul săptămînal al fabricii.

Vizita soției conducătorului parti
dului și statului congolez și a per
soanelor oficiale care o însoțesc se 
încheie în două din cartierele noi ale 
Capitalei — Drumul Taberei și Mili
tari — unde oaspetele au astfel pri
lejul să cunoască cîteva din preocu
pările edililor orașului.

★
După-amiază, Josephine Bayonne 

Moutou, președinta Uniunii revolu
ționare a femeilor congoleze, a făcut 
o vizită la Consiliul Național al Fe
meilor. Președinta acestui consiliu, 
Suzana Gâdea, a prezentat o expu
nere privind situația actuală a fe
meii în societatea noastră socialis
tă, rolul ei crescînd in diferite do
menii, sarcinile C.N.F. în lumina 
hotărîrilor recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. La rindul său. reprezentanta 
femeilor congoleze a înfățișat pro
gramul și obiectivele principale ale 
Uniunii revoluționare a femeilor 
congoleze, a exprimat dorința inten
sificării relațiilor intre organizațiile 
de femei din cele două țări.

(Agerpres)
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Cum sădește și întreține
munca politică de masă
SPIRITUL DE ECONOMIE
— Totul a început cu un film la 

care am invitat majoritatea salaria- 
ților din secțiile productive. Pelicula 
realizată de membrii cineclubului 
nostru aducea pe ecran imagini fa
miliare, dar și fapte cărora unii din
tre cei aflați în sală nu le acor
daseră pînă atunci prea mare atenție. 
La secția celuloză I. filmul a dez
văluit proasta gospodărire, risipa de 
materie primă și materiale : fibră 
aruncată, utilaje prost întreținute ; 
la secția de regenerare s-au surprins 
consumuri neeconomicoase de săruri 
sodice, de aburi și energie : la secția 
hirtie au fost prinse în obiectiv mari 
cantități de brad aruncat. Multi din
tre spectatori s-au recunoscui. Fil
mul— însoțit de un comentariu con
cret, bazat pe 
fapte adevărate 
deri de la care 
puteau eschiva, 
spune tovarășul 
cretarul - ••
combinatul de celuloză și 
Brăila — primul pas al 
„Stop risipei" pe care urma : 
clanșăm.

Filmul, Inedit in felul lui. 
acum citeva luni, 
ceasta mare uzină 
fășoară o intensă 
masă în sprijinul 
vărat cult pentru 
buna gospodărire a tuturor bunurilor 
materiale.

Iată doar citeva secvențe ale aces
tei importante acțiuni. La secția hir
tie, de pildă, panouri, afișe tipărite, 
gazete de perete, toate avind un 
caracter concret, arată căile prin 
care muncitorii pot obține economii, 
pot evita risipa. Notăm citeva cal
cule înscrise pe panouri: „Operatori 1 
Fabricind hirtia în limitele subgra- 
majului admis de STAS, obținem, 
pentru fiecare gram pe metru pă
trat, o economie de 50 000 kilograme 
material fibros pe an". Sau : „O 
oră de staționare a unei mașini re
prezintă o pierdere de producție de 
3 400 kilograme de hirtie".

— Ce influență au avut la locul 
dumneavoastră de muncă aceste cal
cule înscrise pe panouri ? — l-am în
trebat pe comunistul Gheorghe Du
mitru, șef de echipă la cuțitul de 
tăiat formate.

— Nu știu cită influență au exerci
tat în parte fiecare chemare, fiecare 
articol critic sau caricatură afișată 
la gazeta de perete. Știu însă că 
in totalitatea ei, întreaga muncă po
litică cu referință directă la sarcinile 
noastre a avut un mare rol in obți
nerea de economii, numai intr-o lună, 
de aproape 20 de tone de fibră. La 
rindul ei, această cifră arată că in 
modul de a gindi al oamenilor noștri 
despre risipă și economii s-a schim
bat ceva. Și poate acesta este esen
țialul.

— Cum stabilesc organizațiile de 
partid direcțiile de acțiune ale agi
tatorilor, gazetelor de perete, ale 
agitației vizuale ?

— Bineînțeles, pe baza cunoașterii 
unor succese și neajunsuri din dife-

calcule — prezenta 
și, implicit, răspun- 
cei în cauză nu se 

Acesta a fost — ne 
Foti Craioveanu, se- 

Comitetului de partid din 
l hirtie 
acțiunii 
s-o do

a rulat
De atunci, in a- 
brăileană se des- 

rnuncă politică de 
creării unui ade- 
econOmii, pentru

rite locuri de muncă, ne spune Ion 
Taflan, secretarul organizației de 
partid de la secția hirtie. Dar prin 
evidențierea unui succes sau critica
rea unei greșeli nu urmărim un 
scop în sine, ci schimbarea opticii 
greșite a unor oameni față de gos
podărirea bunurilor materiale. Să 
mă explic : noi producem cu toții 
hirtie pe flux și e mai greu «ă ur
mărești ce aspecte negative îmbracă 
activitatea fiecăruia la locul de mun
că. unde se produce risipa. De 
aceea, trebuie, să formăm un spirit 
de răspundere colectivă. Fiecare din 
noi trebuie să spună : ..Eu produc, 
eu controlez, eu răspund". Și faptul 
că, in prezent, un om se apleacă 
după o coală de hirtie. că altul se 
manifestă neliniștit cind aude un

VIAȚA DE PARTID

ventil fluierînd și știe că pe acolo 
se pierde energie-abur. faptul că 
economiile de fibră au atins un pro
cent de 2 la sulă sub cel planificat 
demonstrează că la 
celuloză și hirtie a 
contureze o astfel 
colectivă, comunistă.

Un alt exemplu, 
la atelierul de sortare a hirtiei, 
oferă un argument in plus : se 
intimpla ca unele lucrătoare să 
primească cite, o „masă" de hir
tie care se sorta mai greu și care 
necesita timp mai mult. în loc să 
aleagă ceea ce era bun, ele cate
goriseau ca rebut întreaga cantitate 
și o trimiteau la retopit. Desigur, 
rebutarea hirtiei nu se producea în 
sectorul lor și nu aveau o răspun
dere directă. Dar era oare justifi
cată o astfel de atitudine față de 
un bun al societății care încorpora 
munca tuturor ? Agitatoarele de la 
sectorul sortare au intrat în ac
țiune : au stat de vorbă in mai 
multe rînduri cu colegele lor. expii- 
cindu-le concret, prin calcule, că in 
cazul cind fiecare lucrătoare aruncă 
in fiecare zi doar 10 kilograme de 
hirtie, se ajunge la o risipă de 1 870 
lei pe salariat. Discuțiile purtate de 
la om la om s-au dovedit eficiente, 
pentru că in ultimul timp astfel de 
fapte nu s-au mai semnalai.

Pornind de la analiza 
relatate, comitetul de ț 
uzină a inițiat o acțiune 
cu o adresă mai exactă : 
texte mobilizatoare, care 
atenția asupra economiilor 
realiza in fiecare secție sau atelier. 
Iată un exemplu din multe altele : 
„Dacă in fiecare oră s-ar economisi 
pe combinat o tonă de abur, prin 
supravegherea atentă a A.M.T.-uri- 
lor, a mașinilor și utilajelor, prețul 
de cost al producției s-ar reduce cu 
200 000 lei". Textele au fost introduse 
in plicul cu salariu al fiecărui mun
citor cu scopul de a reaminti

ri e 
se 

răspundere

combinatul 
Început sâ 

de

consemnat

intimplării 
partid din 

educativă 
a tipărit 
atrăgeau 

ce se pot

Un răspuns de la
revista „ Transilvania

Primim 
revistei 
nia“, sub

din partea 
„Transilva- 
semnătura 

redactorului sef. tova
rășul MIRCEA TO- 
MUȘ, următoarea scri
soare :

..Redacția revistei 
„TRANSILVANIA" a 
parcurs cu deosebită 
atenție articolul din 
.SCÎNTEIA" în care, 

preocupăriipe linia 
generale a ziarului de 
a analiza programele, 
profilul și contribuția 
publicațiilor cultural 
literare din (ară in ra
port cu cerințele tra
ducerii in viață a po
liticii culturale a par-, 
tidului, pentru valori
ficarea la maximum a 
resurselor 
locale, se făceau 
servații 
teoretic 
tilitate 
mers al 
tre. Sintem 
țați că o preocupare 
susținută pentru îmbu
nătățirea profilului 
publicației noastre, in 
sensul unei mai mari 
apropieri de sfera in
teresului larg al citi
torilor și de realitățile 
locale, in'sensul valo
rificării cit mai depli
ne a forțelor creatoa
re ale Sibiului, pe li
nia tradiției înaintate 
a culturii de pe aceste 
locuri, ar asigura re
vistei „TRANSILVA
NIA" un plus de va
loare și de audiență.

însușindu-ne conți
nutul indicațiilor con
ducerii de partid, 
privire 
funcția 
social-culturale și lite
rare, am căutat și pină 
acum să menținem o

creatoare 
ob- 

de real interes 
și de mare u- 
pentru bunul 
revistei noas- 

incredin-

tu 
la rolul și 

publicațiilor

legătură cit mai strin- 
să cu publicul, sondind 
opinia cititorilor noș
tri, consultindu-j prin 
organizarea de consfă
tuiri și intilniri, după 
cum în atenția noastră 
a fost și valorificarea 
potențialului creator al 
oamenilor muncii si- 
bieni, prin asigurarea 
unui cerc de colabora
tori in care, treptat, 
elementul local să aibă 
cuvintul hotăritor și, 
totodată, cel mai po
trivit cadru de expri
mare. Cititorii și cola
boratorii revistei noas
tre au avut posibilita
tea, in repetate rin- 
duri. să-și exprime 
deschis opinia despre 
revistă, fie adresin
du-se, direct redacției, 
fie in convorbirile co
lective organizate in 
colaborare cu Comite
tul județean de cultu- 

și educație socia- 
Recent a avut

ră 
listă, 
loc o dezbatere vie a- 
supra problemelor ce
lor mai importante 
privind funcția și pro
gramul revistei, parti- 
cipanții contribuind 
la definirea in mod 
dialectic a raportului 
dintre problematica lo
cală și cea de interes 
național sau general. 
Redacția noastră a 
căutat să pună in prac
tică sugestiile utile 
ivite în aceste discuții 
și, după cum se poate 
observa, în fiecare nu
măr nou apărut al re
vistei „TRANSILVA
NIA" ne străduim 
aducem o 
in plus în acest sens. 
Exemplul 
ni se pare a ti cel al 
ultimelor numere apă
rute, numerele 3 și 4/

să
contribuție

concludent

1973. in care, pe lingă 
rubrica nouă, Cartea 
sibiană. care a trezit 
un deosebit jnteres in 
rindul cititorilor, se 
pot observa atit pre
ponderența semnături
lor sibiene. cit și o mai 
justă dozare a proble
maticii in raport cu 
interesul local și gene
ral.

O importanță deose
bită a avut, pentru ac
tivitatea revistei noas
tre, analiza recentă a 
activității sale de că
tre secretariatul co
mitetului județean de 
partid. S-au stabilit, 
cu această ocazie, o 
serie de măsuri ferme, 
concrete, privind îm
bunătățirea activității 
redacționale, s-au dat 
indicații concrete pen
tru traducerea in prac
tică a 
lui in 
logici 
tru o 
piere

politicii partidu- 
domeniul ideo- 

și culturii, pen- 
mai mare apro- 
a revistei de 

realitățile și proble
matica locală, pentru 
diversificarea și acti
vizarea programu
lui ei.

Pe această linie, pla
nul de perspectivă al 
revistei noastre preve
de inițiative publicisti
ce menite, in speranța 
noastră, să afirme pro
filul original al revis
tei „TRANSILVANIA", 
prin sporirea interesu
lui cititorilor pentru 
conținutul și forma ei 
de prezentare, prin 
promovarea în conti
nuare a autenticelor 
forțe creatoare locale, 
prin ridicarea proble
maticii locale la va
loarea unui interes larg 
național".

LA TÎRGOVIȘTE A IW fiîllță CClltrill

TÎRGOVIȘTE (corespondentul 
„Scinteii", C. Soci). în orașul Tirgo- 
viște, leagănul primelor tipărituri in 
limba română, a luat ființă Centrul 
de librării Dîmbovița. Noua institu
ție și-a inscris in activitatea sa per
fecționarea sistemelor de popularizare 
și difuzare a cărții, apropierea cărții 
tehnice, politice și beletristice de 
locurile de muncă, stimularea gustu
lui pentru citit. Beneficiind de spri
jinul organelor locale de partid, cen-

Desigur, însemnările da 
față n-au nici pe departe 
pretenția că epuizează un 
subiect atit de complex cum 
ar fi acela al personajului 
în opera dramatică sau In 
opera romanescă. Ele vor 
doar să sublinieze, mai 
degrabă să reaccentueze 
citeva probleme, in legătură 
cu viața posibilă și necesară 
a personajului in opera dra
matică sau romanescă. 
Știm cu toții că nu există 
o rețetă — și aceasta spre 
binele artei — care să sta
bilească ingredientele nece
sare constituirii unui perso
naj valabil, acceptat, punct 
de referință pentru o istorie 
a personajului însuși. Desi
gur, nu negăm prin această 
afirmație existența in lite
ratura dramatică și in is
toria romanului românesc, 
a unor personaje memo
rabile, unicate in felul lor, 
nepieritoare, și întotdeauna 
compatibile de comparație 
cu cele ce 
cu mersul 
in firească 
societatea, 
important 
că, cu toată existența aces
tor personaje memorabile, 
ele rămin detalii ale unor 
universuri literare, drama
tice, generate de o etapă sau 
alta a vieții sociale, un de
taliu care din păcate lip
sește de multe ori la 
o analiză atentă a isto
riei literaturii dramatice 
sau romanești a anilor din 
urmă. Desigur, nu facem 
abstracție că putem, la ne
voie. apela la nenumărate 
exemple edificatoare ale 
unor personaje memora
bile datorate unor drama
turgi sau prozatori ca Za- 
haria Stancu. Marin Preda, 
Eugen Barbu, Titus Po- 
povici și atiția alții. Ceda 
ce este însă cu regret, de 
constatat rămîne faptul că 
aceste personaje memora
bile in sine rămin in ultimă 
instanță cazuri izolate, căci 
privite în ansamblul lor, 
atit literatura dramatică, 
cit și cea romanescă sint 
încă departe de a fi incor
porat totalitatea acelor per
sonaje necesare unei cul
turi, generată de o nouă 
societate, bazată pe noi 
structuri sociale, intr-un1 
proces continuu de transfor
mare, de definire și de im- 
pfHiire a acelor deziderate 
revoluționare care stau la 
baza ei. Nu avem, < 
numărul necesar de c 
atitea trebui,

uni-

V

Complexul de 
Coâtinești.

Nicolae Griqore
MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii"

Cinclnalul lna-
an

se nasc odată 
înainte al artei 

conlucrare cu 
Dar tot atit de 
este de reținut

etc. întregesc 
muncii poli- 

se folosesc cu 
de celuloză și

va îndrepta spre un 
personaj care ar

a

cinema

traversat 
socialis- 

existat 
delimită-

eforturile oamenilor pentru obține
rea economiilor, pentru evitarea risi
pei nu sint Întâmplătoare, că ele au 
o legătură directă cu ciștigurile lor, 
cu ridicarea nivelului de trai al fie
căruia.

Un fapt asemănător, care reflectă 
preocuparea pentru formarea unei 
opinii colective potrivnice oricărei 
risipe. în combinat lucrează 
1 400 de tineri, mulți dintre 
secția cartoane. De aceea, 
ția U.T.C. a format aici 1 
al tineretului condus de 
Ioan Mircea. Pentru a 
rîndurile tinerilor spiritul 
mie au fost aleși agitatori din rin
dul lor. S-a creat și o gazetă de 
perete proprie, intitulată „Oglinda 
tineretului". Pentru a-și exercita cit 
mai bine rolul, colectivul redacțional 
a rubricizat-o. „Stop risipei". „Știați 
că", „Acest om minunat" și altele 
sînt tot atitea rubrici care eviden
țiază cu obiectivitate și promptitu
dine aspectele pozitive sau negative 
ale activității din secția cartoane. 
Alături de aceasta,, lozincile, con
crete și mobilizatoare, mesele ro
tunde și discuțiile de la om la om 
organizate pe teme că „Economisi
rea materialului fibros". „Recupera
rea uleiurilor arse" 
formele și mijloacele 
lice de masă . care 
succes la Combinatul 
hirtie din Brăila, pentru dezvoltarea 
răspunderii comuniste față de avu
ția socialistă.

Am relatat o experiență care ni se 
pare interesantă tocmai prin efortu
rile care Ie reflectă în înlăturarea 
manifestărilor de formalism in 
munca politică de masă. Activitatea 
concretă a agitatorilor, gazetelor de 
perete, agitației vizuale devine ast
fel un sprijin tot mai direct, nemij
locit în Obținerea de economii — 
obiectiv important al cincinalului, al 
întrecerii socialiste pentru realizarea 
lui înainte de termen.

peste 
ei la 

. organiza- 
un schimb 

maistrul 
cultiva în 
de econo-

.ROMANIA-FILM

prezintă filmul

pentru tineret

TU, EU
ȘI MICUL

PARIS

PATRIA

SCA-
18.45 : 
13.30: 
20.30.

Dîmbovițao

irul de librării, incă de Ia început, a 
îmbogățit rețeaua de magazine din 
Tirgoviște cu un nou complex dc li
brării cu raioane distincte de carte, 
articole do papetărie, sport și jucării, 
în viitorul apropiat se prevede ex
tinderea rețelei de librării in noile 
cartiere de locuințe din microraioa- 
nele 6, 7 și 8 din Tirgoviște, precum 
și înființarea de noi complexe 
orașele Moreni și Pucioasa.

• Conspirația :
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
O Un om în sălbăticie : FESTI
VAL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,45;
21.15. ta grădină — 20,15.
a Soarta unul combatant din 
corpul de autoapărare : LUMINA
— 9.30: 12; 14.30: 17; 20.
• Ciprian Porumbescu : CEN
TRAL — 9.15: 12.30: 16: 19.30. BU- 
CEGl — 16; 19,15, la grădină —
20.15.
• La răscruce de vlnturl : 
LA — 0: 11.15; 13,43: 16,15;
21.15. CAPITOL — 0: 11,13;
16; 18.30: 21. la grădină — 
GRADINA SELECT — 20.13.
• Lumea se distrează : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15: 20.30, 
la grădină — 20,15, FLOREASCA
— 16; 18: 20.
a jandarmul Ia plimbare : SALA 
PALATULUI — 17.15 (seria de bi
lete — 4643): 20.15 (seria de bilete
— 4644). LUCEAFĂRUL — 8.30: 11: 
13,30; 16: 18.30: 21. la grădină — 
20.30. BUCUREȘTI — 9: 11.15; 
13.30: 16,30: 18.45: 21. la grădină
— 20.30, GRADINA DINAMO — 
20,13.
a Amoniu șl Cleopatra : FAVO
RIT — 9.30: 13: 16.13: 19,30. MELO
DIA — 9: 12.30; 16: 19.30. MODERN
— 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină —
20.15.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
TIMPURI NOI — 10—19 în con
tinuare.

în

PROGRAMUL I
In jurul orei 9,00 — Trans

misiune directă de Ia Pala
tul Consiliului de Stat a ce
remoniei semnării Declarației 
Solemne a Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Congo.
MuziCă șl dansuri populare. 
Prietenii lui Așchiuta.
Telex.
Steaua polară — emisiune de 
orientare școlară și profesio
nala.
Muzică populară.

Tn jurul orei 10,15 — Trans
misiune directă de la aero
portul Otopeni a ceremoniei 
plecării președintelui Comi- 
tetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare Con
go, șef al statului, comandant 
Marlen N’Gouabi, și a tova
rășei Celine N’Gouabi, cave, 
la invitația secretarului gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consi
liului dc Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au făcut o 
vizită oficială de partid și de 
stat in țara noastră. 
Teleobiectiv.
Teleclnemaieca. Ciclul Zbig
niew Cybulski — filmul „To
tul de vinzare”.
Tele.iurr.al.
— 17,M Matineu de vacanță : 
..Serenâda din Valeâ Soare
lui”.
Emisiune in limba maghiară. 
Telex.
Publicitate.
Univers beethovenian. Con
certul nr. 4 pentru pian și 
orchestră.
Artă plastică, 
artă modernă 
1001 de seri.

19,30 Telejurnal a 
fnle de termen. 1973 
hotăritor.
Cintecul sâptămtnli : „Griu- 
șor din Bărăgan”.
Seară pentru tineret.
24 de ore a Din țările socia
liste.
Lumea de miir.e.
PROGRAMUL II
Teleclnemateca pentru copii : 
..Noroc Kekep !” — produc
ție a studiourilor iugoslave. 
Microrecital Georgeta Stâ
ne seu.

Municipalitatea răspunde 
bucureștea nulul. 
1061 de seri.
Telejurnal a Cincinalul tna- 
Inte de termen. 1973 — an 
hotăritor.
Marile nume ale muzicii 
versale : Maurice Ravel. 
Conducerea numerică la 
șini-unelte — producție â 
dioului „Al. Sabia". Regia : 
David Ren.
Roman foileton : ..Noile a- 
venturi ale mușchetarilor”. 
Episodul IV — „Micul rege".

Fluturii sint liberi : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18: 20,30. la grădină — 10,13. 
o Salcâmul liliachiu : UNIREA — 
16; 13; 20. la grădină — 20.15.
a Pe aripile vintulul : *
10;.................... "
A 
i2: 1
CINE 
a Simon 
GRIVIȚA 
18.15; 20.30. 
13,30: 15,45;
— 9: 11,15; 
FLAMURA 
13.15; 20.30.
* Ultimul cartuș : LIRA — 15.30;
18 : 20,30. la grădină — 20.15. G1U- 
LEȘTI — 13.30: 18; 20.15, --------
LOR — 15,30; 18; 20,30, la
— 20.15. 
n Program de desene 
pentru copii : DOINA — 
o Acea pisică blestemată : DOI
NA — 11; 13.15: 13,45: 18.13: 20.30. 
a Nunta de piatră : VIITORUL — 
16; 18; 20,15.
o Copiii căpitanului Grant : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
o Fata care vinde flori : CRlN- 
GAȘI — 15,30: 18; 20.13.
a Cind legendele mor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18: 20,15, RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
• Aventurile lui Babușcă : MUN

IS: II: 20.
de noapte : MIORIȚA — 
13.30; 15,45; 10; 20,15.
Carlo : TOMIS — 8.30;
16; 18,30; 21, la grădină

ARTA —
14,39; Î9.15. ia grădină — 20,13. 

Operațiunea Sati Genaro — 10;
Rapsodia diabolică — 16.30 : 

IATECA (sala Union).
intervine : 

13.30: 16; 
8,45: 11.15; 

VOLGA 
20.15. 

13.30: 16;

Templar
— 9: 11,1,5 
GLORIA —

18.15;
13,30;

— 9:

20,45,
15,45; 18:

11.15:

MOȘI- 
grâdină

animate 
9,30.

CA 
n Rond 
9: 11.15: 
«, Monte 
11; 13,30;
— 20.30.
• Coarnele de aur : PROGRESUL
— 16; 18: 20.

cars personaje memora
bile să fie profund im
plicate In vremea de azi, 
să se afirme ca participante 
constructive creatoare; Și 
mai presus de toate, omul 
unei întregi etape sociale, 
personaj care să fie capabil 
să creeze o literatură a 
personajului vremii noastre, 
este așteptat de pagini încă 
nescrise. Desigur, atil lite
ratura dramatică, cit și cea 
romanescă au nevoie de

reuni toate fațetele com
plexe ale omului de azi, 
format in societatea noas
tră socialistă. Numai un 
asemenea 
vingător, 
singurul, 
sură să 
del de 
gurul in
buie efectiv la acel mare 
deziderat pus de partid in 
fața creatorilor de artă, 
de-a recrea în opera lor

personaj, 
adevărat, 
cred, in 

constituie un 
urmat, este
măsură să contri-

gon
ește 
mă- 
mo- 
sin-

puncte de vedere

o detașare de diferitele mo
mente ale evoluției societă
ții pentru ca producăto
rul de artă să poată sinte
tiza fără subiectivitate acel 
memorabil tip uman, ex
presie a acestor etape di- 

care societatea 
le-a 

construirea
Dacă

ferite pe 
românească 
in 
mului.
o perioadă a 
rii exacte a personajului 
bun și rău, element necesar 
pentru o anumită etapă, in 
acest nou moment al țării, 
in care bătălia pentru nou 
se duce nu numai pe tări- 
mul existenței sociale, ci 
mai ales in sfera conștiin
ței, a făuririi omului fără 
de care nu se poate con
cepe o societate socialistă 
multilateral dezvoltată, a- 
tunci firesc pledoaria noas
tră se 
tip de

climatul 
de a-i 
o artă 
om să se depășească, să se 
formeze și să vadă cu cla
ritate drumul ce-1 are de 
parcurs. Un asemenea per
sonaj nu este un personaj 
al compromisului sau al 
conjuncturii, pentru că el 
trebuie să se adreseze nu 
numai contemporanului său, 
spectatorul sau cititorul, ci 
și omului care va cerceta 
literatura acestor ani de la 
stadiul in care 
românească va 
spunem, in anul

Dar pentru ca 
sonaj să se nască este ne
voie de-o continuă conlu
crare a artei cu beneficiarul 
ei. in modul atit de exem
plar exprimat de documen
tele de partid și de cuvin- 
larea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, rostită la Adu-

omului de azi, 
pune la îndeminft 
care să-1 ajute pe

societatea 
ajunge, să 
2 000.
acest per

narea generală a scriitori
lor. căci formindu-și bene
ficiarul, cititorul, persona
jul și, implicit, creatorul 
său vor fi capabili să se 
autodefinească și să ciștige 
acele elemente, singurele 
capabile să-1 transforme in
tr-un 
Avem 
oricind 
naje, expresie a umanismu
lui, a implicării politice, 
responsabile, curajoase și 
partinice ; personaje care sâ 
exprime in totalitate nu 
numai ce este astăzi con
temporanul nostru, dar ce 
trebuie el să devină, și mo
dul in care trebuie, urmind 
exemplul partidului, 
înțeleagă responsabil 
înțelepciune etapele 
bătute, precum și să 
ture din existența sa 
racile, retrograde ; 
de răspundere, 
precar 
privirea 
de omenie, de etică și echi
tate. toate acestea din 
urmă neconforme principii
lor comunistului de astăzi, 
ale aceluia care s-a format 
pe parcursul .anilor de con
strucție. purtind mai de
parte ștafeta plină de e- 
roism a celor dinții făuritori 
ai societății noastre. Numai 
astfel personajul literar sau 
dramatic. creat pe o cu
noaștere profundă a reali
tăților societății noastre, 
bazat pe o experiență so
lidă de viață a creatorului, 
va putea nu numai să-și 
ciștige eternitatea peste 
veacuri, dar in același timp 
să contribuie efectiv la 
mersul înainte al societății 
românești. Acum, mai mulfr 
ca oricind, in bătălia gran
dioasă
rea 
înaintată, 
dreptății 
principiilor 
nice, 
lălie 
personajul literar, dramatic 
'trebuie să devină un fac
tor activ cu tot universul 
in care el se mișcă. Și In 
acest mod vom reuși să 
ridicăm la nivelul realizări
lor grandioase a ceea ce 
înseamnă România socia
listă de azi, nivelul con
științei omului care trebuie 
să fie contemporan cu vre
mea sa. Astfel, creatorul de 
artă iși va face datoria față 
de poporul și vremea sa.

punct de referință, 
acum mai mult ca 

nevoie de perso-

să-și 
și cu 
stră- 
inlă- 
acele 
lipsa 

nivelul 
al cunoașterii, 
închistată, lipsa

i pentru transforma- 
României intr-o țară 

a demnității, 
și libertății, a 

noastre parti- 
in constanta bă- 
riintre vechi și nou,

Romulus GUGA

Mai bine, mai ieftin,
A

cu consumuri cit mai iniei I
(Urmare clin pag. I)

Producție a studiouri-

lor Defa-Berlin. Regia :

Werner W. Wallroth,

Cu : Evelyn Opoczynski,

Jaecki Schwarz, Jurgen

Frohriep.

a Domnului profesor, cu dragos
te : DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 
29,15.
a Grăbiți apusul soarelui : FE
RENTARI — 15.30: 19.
a Sunetul muzicii : COTROCENI 
- 15,30: 19.
o Veronica : PACEA — 16: 18: 20.
» O zi mai lungă decit un an : 
POPULAR — 15.30; 18: 20,15.
a Drumul spre Vest : COSMOS — 
15,30; 18; 20.15.
a Adio, arme ! : V1TAN — 15.30; 
19, la grădină — 20,15.

teatre

Cara-
frați

• Teatrul National „I. L. 
giale" (sala Studio) ; Trei 
gemeni venețieni — 20.
• Teatrul „Lucia _______
landra" (la Teatrul de vară „23 
August") : A douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul Mic (la Arenele roma
ne) : Pisica sălbatică — 20.
• Teatrul Glulești (In sala Come
dia a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale”) : ...Eseu — 20.
• Teatrul satlric-muzical ,,c. ts- 
nâse" (la Grădina Boema) : Fes- 
tival-Boema — 20.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Meleaguri fermecate — 
18,30.
• Circul „București" : Arena *73 
— spectacol internațional — 19.30.

Sturdza

strucțiilor Industriale. Importante e- 
conomii s-au înregistrat și la consu
mul de energie electrică și termică, 
aut in întreprinderi le producătoare 
ale Ministerului Energiei Electrice, 
cit și in unități din alte sectoare in
dustriale. Asemenea succese con
stituie rezultate practice concrete 
generate de înfăptuirea sarcinii sta
bilite de plenara C.C. al P.C.R. din 
29 februarie—2 martie a.c., potrivit 
car-eia. pretutindeni, din trimestrul II 
a.c. să se lucreze cu norme de con
sum îmbunătățite.

Tot atit de adevărat este însă și 
faptul că. in domeniul utilizării chib
zuite a materiilor prime și materia
lelor. a combustibilului și energiei, 
mai sint multe lucruri de fă
cut. rezervele interne existente in 
întreprinderi fiind deosebit de mari, 
lată, in acest sens, citeva date cit 
se poate de concludente. înregistrate 
in patru luni din anul curent : in în
treprinderi ale industriei metalurgice, 
dc pildă, se puteau ciștiga circa 300 
tone cocs metalurgic dacă la turna
rea pieselor brute din fontă de cubi
lou se respectau cu strictețe tehnolo
giile de fabricație. Substanțiale canti
tăți de metal — aproape 2 000 tone — 
puteau fi transformate în mașini și 
utilaje dacă la fabricarea unor tipuri 
de tractoare, a vagoanelor pentru mi
nereu pe 4 osii, a unor remorci bas
culante și motoare electrice se mic
șorau adaosurile de prelucrare, se 
evitau cil de cit rebuturile. Circa 900 
mc cherestea de rășinoase nu se iro
seau nejustificat dacă in unele ex
ploatări miniere, la producerea ușilor 
și ferestrelor (in unități ale econo
miei forestiere și materiale de con
strucții) se dovedea mai multă grijă 
fată de această prețioasă materie 
primă a economiei. Sute și sute de 
tone de acid sulfuric și sodă causti
că puteau fi. de asemenea, economi
site la Combinatul chimic din Făgă
raș : sute de tone de pici brute de 
bovine puteau fi valorificate in În
călțăminte in unități 
ușoare și nu aruncate 
fără întrebuințare. în 
1 000 tone benzină nu 
in zadar dacă parcul ,__ ,___ ___
autovehicule din sectoarele transpor
turi și telecomunicații, energie elec
trică și metalurgie era mai bine 
exploatat. Precizăm, este vorba, în 
toate aceste cazuri, de cantități utili
zate în plus față de normele de con
sum respective. Dar este greu de pre
supus că toate consumurile specifice 
normate Ia nivel republican sau de
partamental sint științific fundamen
tate, ca reflectă posibilitățile reale de 
utilizare cu maximă grijă a resurse
lor materiale ale tării. De aici rezultă 
că gospodărirea temeinică a materii
lor prime, materialelor, combustibi
lului si energiei, praoticarea ’unor 
norme de consum cit mai reduse, cit 
mai strinșe. bararea risipei acestora 
nu se ridică încă (vezi acțiunea „pro
cesul risipei", întreprinsă de 
nostru) la nivelul cerințelor 
partid.

Fără a intra în prea multe 
ne propunem să arătăm 
cauze ale acestei stări de 
Dacă ne referim la metal, 
precizat din capul locului că există 
întreprinderi și centrale industriale 
care, lună de lună și trimestru de 
trimestru, obțin importante economii 
prin respectarea normelor de con
sum. în trimestrul I a.c., de pildă, 
Centrala industrială pentru construc
ții navale Galați a înregistrat econo
mii de 153 tone metal. Centrala in
dustrială de utilaj chimic și rafină
rii și Grupul de uzine „23 August" 
din București — de 528 tone metal 
ș.a. Sursele economiilor 1 O mai 
mare atenție la utilizarea tipodi- 
mensiunilor de laminate, în așa fel 
incit să se piardă cit mai puțin 
metal, reproiectarea unor produse, 
folosirea unor tehnologii avansate, a 
unor înlocuitori ai metalului. în ace
lași timp insă, alte întreprinderi și 
centrale, ceea ce au strins cu o mină

ale industriei 
ca deșeuri, 

fine, peste 
se consumau 

propriu de

ziarul 
puse de

detalii, 
unele 

lucruri, 
trebuie

au risipit cu două. Concludente în 
acest sens sint cazurile Grupului de 
uzine din Reșița (1 027 tone econo
mii metal și 1 134 tone,, depășiri), 
Centralei industriale de utilaj ener
getic din București (417 tone me
tal economii și 1 419 tone depășiri), 
Grupului de uzine pentru construc
ția de vagoane Arad (118 tone eco
nomii de metal și 713 tone depă
șiri). Desigur, in situația acestor 
unități economice, nimeni nu pune 
la indoială faptul că o parte din 
depășirile amintite se datorează 
utilizării unor laminate de dimen
siuni diferite față de cele prevăzute 
in documentația tehnică a produse
lor — și aceasta din cauza livrărilor 
metalurgiei : dar analiza atentă a lu
crurilor arată că depășirile amintite 
au Ia bază, in principal, desfășurarea 
lentă a acțiunii de reproiectare și 
modernizare a produselor, extinderea 
in insuficienta măsură a iehnologiilor 
noi de fabricație, nerespectarea dis
ciplinei tehnologice și tolerarea unui 
mare volum de rebuturi. Este clar 
pentru oricine că între resursele de 
materii prime și materiale, de com
bustibil și energie ale economiei și 
producția industrială a tării există un 
echilibru ce nu poate fi sub nici un 
motiv dereglai. Orice depășire a con
sumurilor specifice într-o întreprin
dere sau centrală industrială se poate 
repercuta nefavorabil asupra acope
ririi cerințelor de materii prime, ma
teriale. combustibil și energie în uni
tățile respective sau in alte întreprin
deri ale economici. Deci, stricta 
supraveghere a consumurilor, întro
narea ordinii, și disciplinei, a unui 
înalt spirit de răspundere în folo
sirea resurselor materiale reprezintă 
o problemă a întregii economii. Așa 
trebuie înțeles îndemnul secretarului 
general al partidului : „Mai bine, 
mai ieftin. cu consumuri cit mai 
mici", care trebuie să devină o cauză 
a fiecărui om al muncii și a tutu
ror in ampla întrecere pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen.

în acest domeniu, comitetele jude
țene, municipale și orășenești de 
partid, organizațiile de partid, comi
tetele oamenilor muncii și comisiile 
pe domenii din întreprinderi au un 
cimp larg de acțiune. împreună cu 
ministerele și centralele industriale, 
ele au datoria de a stăvili consu
murile exagerate, pierderile și rebu
turile. orice formă 
de a acorda întreaga ___
denței și calculării prețului de cost, 
cheltuielilor materiale pe fiecare pro
dus. Și aceasta mai ales in unități 
ale ministerelor minelor, petrolului 
și geologiei, industriei construcțiilor 
de mașini grele și industriei construc
țiilor de mașini-unelte și electrotehni
cii. industriei chimice, ale departa
mentului industriei alimentare, care 
in cinci luni au depășit planul la 
cheltuielile totale de producție și la 
cheltuielile materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă. în fiecare întreprinde
re, secție și loc de producție trebuie 
desfășurată o intensă muncă politico- 
educatlvă, adresindu-se direct con
științei muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor, pentru cultivarea spiritului 
gospodăresc de masă, arătindu-sc cu 
claritate că economisirea resurselor 
materiale, reducerea cheltuielilor 
producție constituie o acțiune 
mare interes economic, patriotic.

Prin eforturi convergente, de 
fiecare unitate și organizație _
partid, pină la centrale, ministere și 

municipale și 
se impune un 
asupra evolu- 

materii prime, 
și energie, un 

eficace care să 
un spirit de înaltă răs-

fi

de risipă ; 
atenție evi-

de 
de

comitete județene, 
orășenești de partid, 
control riguros, strict 
(ici consumurilor de 
materiale, combustibil 
control preventiv 
instaureze . . _ ............. _
pundere, ordine și disciplină în do
meniul consumurilor materiale, o 
activitate energică îndreptată unitar 
spre recuperarea depășirilor in acest 
domeniu, în așa fel incit, in cel mai 
scurt timp, cheltuielile totale de pro
ducție și cheltuielile materiale să se 
încadreze pretutindeni in nivelul 
stabilit prin planul de stat.
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C. F Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Pană, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a întîlnit. miercuri după- 
amiază, cu tovarășul Finn Gustav- 
ssen, președintele Partidului Socia
list Popular din Norvegia, care, la

invitația C.C. al P.C.R., și-a petr 
concediul de odihnă in țara noa.'

La întilnire a participat tova 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o i 
vorbire care s-a desfășurat intr-c 
mosferă de cordialitate.

româno-venezuelenc
Declarația reprezentanților grupării politice 

„Noua Forță" din Venezuela

Tovarășul Virgil Trofin. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
primit, miercuri la amiază, pe Wal
ter Arendt, ministrul federal al 
muncii și afacerilor sociale din R.F. 
Germania, și pe ceilalți membri ai 
delegației, care, la invitația minis
trului muncii, face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, au fost abordate 
probleme din domeniul politicii so
ciale care interesează cele două țări.

Au participat Petre Lupu. ministrul 
muncii, și Erwin Wickert, ambasado-

rul R.F. Germania la București, 
membri ai ambasadei.

★
Ministrul muncii și afacerilor 

ciale din R.F. Germania. Walte 
rendt, care face o vizită in țara r 
tră, a avut miercuri dimineața ■ 
vorbiri cu ministrul muncii ) 
Lupu.

în aceeași zi. oaspetele a vt 
obiective sociale și orașul Bucu.

Seara, ambasadorul R.F. Gerra 
la București, dr. Erwin Wickeia 
oferit un dineu în onoarea min- 
lui vest-german.

(Agej)

Vizitele președintelui Consiliului Execut
al R. S. Bosnia și Herțegovina

Miercuri dimineața 
Consiliului Executiv 
Socialiste Bosnia și 
Dragutin Kosovaț, a 
preună'- tu persoanele 
re-1 însoțesc. Uzinele

președintele 
al Republicii 

Herțegovina, 
vizitat, im- 

oficiale ca
de autoca

mioane din Brașov. Cu acest prilej, 
oaspeții au urmărit procesul de pro
ducție din principalele secții ale u- 
zinei.

In aceeași zi, oaspeții au vizitat

noi cartiere, monumente istovi și 
de artă și stațiunea turistică ina 
Brașov.

★
Cu prilejul vizitei in țara itră 

a președintelui Consiliului Ejtiv 
al Republicii Socialiste Bosn și 
Herțegovina. ambasadorul R.SIu- 
goslavia la București, Iso Njean, 
a oferit un dineu.

La Invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, repre
zentanții grupării politice „Noua 
Forță" din Venezuela au fost, timp 
de citeva zile, oaspeții țării noastre.

Tn încheierea vizitei, membrii de
legației și-au Împărtășit impresiile 
redactorului Agerpres, Stelian Flori- 
cel. Subliniind că acest contact ne
mijlocit cu realitățile contemporane 
din țara noastră i-au oferit prilejul 
de a vedea la fața locului modul in 
care poporul român muncește cu în
suflețire pentru continua dezvoltare 
a orinduirii socialiste, Adelso Gonza- 
lles Urdaneta, secretar general al 
Mișcării Electorale a Poporului 
(M.A.P.), a spus : vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o va face 
in Venezuela este un prilej minunat 
pentru promovarea relațiilor exis
tente între țara mea și România. Re
prezentanții grupării „Noua Forță" — 
parlamentarii și conducătorii Mișcării 
Electorale a Poporului. Partidului 
Comunist. Partidului Uniunea Popu
lară de Stingă. Partidului Social-De
mocrat, impreună cu alți oameni po
litici care aii aderat la formațiunea 
noastră — vor primi cu deosebit en
tuziasm pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. din primul moment in 
care va păși pe pămîntul venezue- 
lean. Va fi o sărbătoare pentru lot 
poporul din țara noastră.

Am venit în România — a declarat 
la rîndul său Eduardo Gallegos Man- 
cera. membru al Biroului, secretar 
al C.C. al P.C. din Venezuela —

pentru a stabili contacte cu Frontul 
Unității Socialiste, pentru a face un 

. schimb de impresii cu membri ai 
conducerii Partidului Comunist Ro
mân. ai diverselor organizații care 
alcătuiesc Frontul Unității Socialiste, 
un schimb frățesc, sincer, avind sco
pul de a realiza in viitor o cooperare 
mai intensă între popoarele noastre. 
Subliniind afinitățile de limbă, exis
tența a numeroase caracteristici co
mune. interlocutorul a declarat că 
sint largi posibilități de cooperare 
intre cele două popoare. Viitorul tre
buie să aparțină apropierii din ce in 
ce mai strinse, unei intense colabo
rări, unei prietenii durabile. Deși 
am vizitat de mai multe ori România 
— a adăugat el — trebuie să spun ci 
mă simt deosebit dc impresionat de 
succesele obținute de poporul român 
sub conducerea partidului comunist 
in edificarea societății socialiste. Do
resc să felicit întregul popor pentru 
aceste succese și să-mi exprim con
vingerea 
noastre se

că . relațiile dintre țările 
vor întări.

★
după-amiază. delegația 

din
Miercuri 

grupării politice „Noua Forță" 
Venezuela a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Corneliu Mănescu. vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, și Constantin Din- 
culescu. membru in Biroul Executiv 
al F.U.S.

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ștefan Voitec, a primit din 
partea tovarășului Niamin Luvsan- 
ciultem. președintele MaYclui Hural 
Popular al Republicii Populare Mon
gole, un mesaj de mulțumire pentru 
felicitările adresate cu prilejul ale
gerii sale in această funcție.

★
în perioada 1—11 iulie a.c.. o de

legație a Ministerului de Interne al 
Republicii Arabe Egipt, condusă de 
generalul de divizie Salah El Din 
Salem, adjunct al ministrului de in
terne, a făcut o vizită de prietenie 
in Republica Socialistă România.

Delegația a purtat convorbiri cu 
conducerea Ministerului de Interne 
al Republicii Socialiste România și a 
avut un schimb util de păreri in 
probleme de interes comun.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 52-a aniver
sări a victoriei Revoluției populare 
mongole, ambasadorul acestei țări la 
București. Dendeviin Șarav, a vorbit 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

centralelor sindicale europene
afiliate la F.

în zilele de 9 și 10 iulie 1973 a 
avut loc la Praga o întilnire consul
tativă a conducătorilor centralelor 
sindicale europene, afiliate la Fede
rația Sindicală Mondială, împreună 
cu Secretariatul F.S.M. La întilnire 
au participat președintele și secreta
rul general al F.S.M.. precum și 
conducători ai centralelor sindicale 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, Cipru, Franța, R. D. Germană, 
Italia. R. P. Polonă. Republica So
cialistă România, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

Din partea Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România a participat 
tovarășul Mihai Dalea. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

într-o informație de presă dată 
publicității se arată că participanții 
la întilnire au discutat despre situa
ția actuală din mișcarea sindicală 
europeană și au constatat cu satis
facție evoluția pozitivă a contactelor 
reciproce, care deschide noi perspec
tive pentru dezvoltarea cooperării 
sindicale, precum și pentru intărirea 
unității de acțiune pe acest conti
nent.

Participanții au discutat, de ase
menea, despre pregătirile in vederea 
celui de-al VIII-lea Congres Sindical 
Mondial, subliniindu-se necesitatea 
de a se lua toate măsurile ca el să 
devină un congres larg și reprezen
tativ. de unitate și solidaritate in
ternațională și care să dea un nou

impuls dezvoltării acțiunilor comu
ne ale oamenilor muncii din întrea
ga lume in lupta pentru pace, de
mocrație și progres social.

în cadrul intîlnirii s-a exprimat 
sprijinul pentru Congresul mondial 
al forțelor păcii, care se va ține în 
octombrie a.c. De asemenea, parti
cipanții la reuniune au exprimat 
protestul lor energic Împotriva acte
lor de violență declanșate contra 
Convenției Naționale a Oamenilor 
Muncii din Uruguay și și-au reafir
mat solidaritatea profundă cu lupta 

sindicatelor 
restabilirea 
cetățenești.

oamenilor muncii și a 
din Uruguay pentru 
drepturilor și libertăților 
democratice................și sindicale.

★
la amiază, s-a înapoiat 

tovarășul Mihai Dalea, 
„.^v.______  Consiliului Central
U.G.S.R.. care a participat la intil- 
nirea consultativă a conducătorilor 
centralelor sindicale dirt Europa, a- 
filiate la Federația Sindicală Mon
dială.

La sosire pe aeroport, delegația * 
fost întîmpinată de tovarășii Gheor
ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R.. Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. de membri ai Co
mitetului Executiv al Consiliului 
Central, de activiști ai U.G.S.R.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

Miercurt. 
în Capitală 
președintele al

A apărut revista 
„LUMEA" 

nr, 29r
| la iași Servicii ;«■ in, an—Zi .-iz
! meșteșugărești in
l Cooperația meșteșugărească
7 din județul Iași se înscrie in 
ț circuitul economic și de servire 
i a populației cu un volum de
’ 65 activități. Pe lingă producția
l de scrie, din care numai la ex- 
, port se livrează anual diverse 
) articole in valoare de aproape 
i 7 milioane lei valută, o pondere 
' mare o au serviciile către popu- 

lație aflate în continuă dezvol-
< tare și diversificare. Tovarășul
1 Ion Savin, președintele U.J.C.M., 

ne informează că. în planul de
■ măsuri tehnico-organizatorice
I s-a prevăzut ca activitățile de

servire către populație să fie
1 extinse, îndeosebi in noile car-
’ ticre ale lașului, in 1 orașele
\ Pașcani. Tg. Frumos si Hirlău.
I ca și la sate. Astfel, la Iași. în
, noul cartier de locuințe „Ale-
1 xandru cel Bun" și in Tătărași
l au și fost deschise noi unități
i de reparații radio și televizoare.
' frizerie si coafură, reparații in-
\ călțăminte, confecții pentru băr-

CU PRILEJUL CELEI DE-A 20-A ANIVERSĂRI A iEi V
INSURECȚIEI NAȚIONALE CUBANEZE

blocuri ce urmează 
folosință în zonele 
Casa sindicatelor

(Ag-es)

FOTBAL

PRIMELE MECIURI PENTRL

CUPELE EUROPENE

Expoziție de pictură 
contemporană din Cuba

Sala Dalles din Capitală găzduiește, 
începînd de miercuri, o expoziție de 
pictură contemporană din Cuba. Des
chisă sub auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, in cadru) 
manifestărilor prilejuite de sărbăto
rirea in țara noastră a celei de-a 
20-a aniversări a zilei de 26 iulie — 
Ziua insurecției naționale cubaneze, 
expoziția reunește lucrări semnate de 
pictori aparținind unor generații di
ferite, reflectînd . drumul parcurs de 
pictura cubaneză de la sfîrșitul seco
lului trecut și pină azi.

La vernisaj au participat Ion Jinga. 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
șl Educației Socialiste. Andrei Vela, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale eu străină
tatea, funcționari superiori din Mi-

nisterul Afacerilor Externe șbmi- 
sia națională a Republicii Siliște 
România pentru U.N.E.S.C.O.,meni 
de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte, de asemen șefi 
de misiuni diplomatice acrecți in 
tara noastră, alți membri abrpu- 
lui diplomatic.

Subliniind semnificația acei act 
de cultură, Ion Sâlișteanu, epre- 
ședinte al Uniunii artiștilor astici, 
și Nicholas Rodrigue.z Astarain, 
ambasadorul Cubei la Buculi, au 
arătat, în alocuțiunile lor, ccxpo- 
ziția se încadrează in schimtile de 
valori culturale dintre cele di țări, 
constituind o contribuție de imă la 
dezvoltarea relațiilor de prinie și 
colaborare dintre artiștii romi și 
cubanezi. (?rprcs)

bați și femei etc. La Hirlău au 
fost Înființate recent o unitate 
de bobinaj și un atelier de pic- 
turi-firme. De asemenea, loca
tarii care se vor muta in cu
tând în noile 
să se dea in 
Podu-Roș și 
din Iași, vor avea la dispoziție 
un mare număr de unități ale 
cooperației meșteșugărești orga
nizate pe grupări de servicii, 
locuitorii din noul cartier, 
se construiește lingă gara 
Pașcani, vor beneficia de 
complex meșteșugăresc cu 
unități de servire și un maga
zin de artizanat. în total, fon
dul de investiții pentru dezvol
tarea și diversificarea activită
ților meșteșugărești se ridică 
in acest an la peste 15 milioane

Revista consemnează noua e- 
tapă in dezvoltarea relațiilor 
romăno-congoleze. marcată prin 
vizita in România a președinte
lui Republicii Populare Congo, 
Marien N'Gouabi.

La încheierea primei faze a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa, revista 
„Lumea" analizează semnifica
țiile acestui moment politic.

Actualitatea internațională este 
prezentă în corespondențele din 
Roma. Montevideo. Geneva, To
kio, Beirut. Al Sawra. La ru
brica „în lum.ea științei" — un 
documentat și pasionant articol 
despre misiunea „Skylab 1‘ 
perspectivele viitorului zbor.

după-amiază, la Casa da 
I.R.R.C.S. din Capitală, a 
adunare festivă dedicată 
52-a aniversări a victoriei 
populare mongole, reuniu-

Manole CORCA.CJ 
corespondentul ;,Scînteii

La Ziirich, ieri la amiază au avut 
loc tragerile la sorți ale primelor 
meciuri pentru noile ediții ale cu
pelor europene intercluburi. în urne 
au fost introduse 129 de bilete cu 
numele echipelor înscrise (33 pen
tru „Cupa campionilor europeni", 
30 pentru „Cupa cupelor" și 66 
pentru „Cupa U.E.F.A.").

Echipele românești, participante 
la aceste competiții, vor juca in 
prima etapă, după cum urmează : 
in „C.C.E.". Dinamo cu Crusaders 
Newtownards (Irlanda de Nord) — 
ș-'ima partidă în deplasare : in

„CUPA CUPELOR". Chimi Rim- 
nicu-Vilcea cu Glentoran lelfast 
(Irlanda de Nord) — prinl joc 
în deplasare : in „CUPA U.F.A.", 
F.C. Argeș cu Fenerbahce tanbul 
(primul joc acasă), iar Untrsita- 
tea Craiova eu Fiorentina jrimul 
joc in deplasare).

Pentru toate cele trei copetiții, 
datele de desfășurare ale țintelor 
meciuri sini : 19 septembriemeciul 
tur) și 3 octombrie (meciuretur), 
iar cele ale turului II : 24 oombrie 
și, respectiv, 7 noiembrie.

-L

In cî te v a r î n d u r i

în stațiunea Neptun — Man- 
galia-Nord, vizitată în fiecare 
vară de un număr tot mai mare 
de turiști atrași de condițiile 
de odihnă pe care le găsesc 
aici, cooperația de consum a ți
nut să fie prezentă cu o iniția
tivă inedită, capabilă să suscite 
un interes deosebit printre vi
zitatori. Este vorba de deschide
rea Bazarului Neptun. Conceput 
ca o vastă expoziție cu vinzare. 
el oferă oaspeților prilejul de a 
găsi intr-un singur loc o mare 
varietate- de articole făurite de

NEPTUN
, i

meșteri artizani din toată țara : 
ceramică și artizanat din lemn, 
cusături naționale, cojoace, co
voare. împletituri din răchită, 
nuiele și papură, articole de 
plajă, galanterie și alte obiecte 
de largă utilitate in fiecare gos
podărie. în incinta bazarului 
funcționează $1 un restaurant 
care oferă vizitatorilor prepa
rate culinare și de cofetărie 
dintre cele mai gustoase, pre
cum și băuturi din podgorii re
numite.

Ieri in țară : vremea s-a menținut 
in general instabilă. în cea mai mare 
parte a țării. Cerul a fost variabil, 
mai mult noros în Moldova. Tran
silvania. Dobrogea. Muntenia și Olte
nia. unde s-au semnalat ploi locale, 
mai ales sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice. în cele
lalte regiuni. aversele au avut carac
ter izolat. Vintul a suflat slab, pină 
la potrivit. Temperatura acrului la 
ora 14 oscila intre 16 grade la To- 
plița și Cimpulung Moldovenesc și 
26 grade la Măicănești și Satu Mare, 
în București : vremea a fost insta
bilă, cu cerul mai mult noros. A 
plouat sub formă dc averse. Vintul a 
suflat, potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13. II și 15 iulie. în țară : cerul va 
fi mai mult noros la începutul inter
valului in estul și sud-estul țării, 
unde vor cădea ploi de scurtă durata, 
în celelalte regiuni cerul va fi va
riabil, iar ploile izolate. Vîntul va 
sufla potrivit. Temperatura in creș
tere. Minimele vor fi cuprinse intre 
10 și 20 grade, iar maximele între 22 
și 32 grade. în București : cer varia
bil cu înnorări mai accentuate la 
începutul intervalului, cind vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vint potrivit. 
Temperatura aerului in creștere.

Miercuri 
cultură a 
avut loc o 
celei de-a 
Revoluției . 
ne organizată sub auspiciile Institu
tului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

în cadrul adunării festive a avut 
loc constituirea Asociației de priete
nie româno-mongolă.

Au participat tovarășii 
gănescu, vicepreședinte 
lui Național al Frontului 
cialiste, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Ni
colae Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai condu
cerii unor ministere, ai Ligii de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
bucureștene. personalități ale vieții 
științifice, culturale și artistice, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații de masă, activiști 
de partid și de stat.

Au fost prezenți Dendeviin Șarav, 
ambasadorul Republicii Populare 
Mongole la București, membri ai am
basadei.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul Andrei Vela, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S. Vorbitorul a subli
niat importanța istorică a revoluției 
populare — moment de cotitură in 
viața poporului mongol — și a trecut 
in revistă succesele obținute pe calea 
edificării noii orinduiri. a evocat 
munca plină de abnegație și eroism 
a poporului mongol care, sub con
ducerea partidului său, traduce in 
viață amplul program de construire 
a bazei tehnico-materiale a socialis
mului.

între România și Mongolia, a spus 
vorbitorul, s-au statornicit și se dez
voltă trainice legături de prietenie și 
colaborare frățească. Un moment de 
o deosebită importanță in extinderea 
multilaterală a relațiilor româno- 
mongole l-a constituit vizita făcută 
în R.P. Mongolă de către delegația 
de partid și de stat română, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
a prilejuit o elocventă reafirmare a

Mihai Dră- 
al Consiliu- 
Unității So-

hotăririi comune de a Întări prietenia 
și adinei colaborarea in interesul am
belor popoare, al socialismului.

A fost apoi constituit comitetul de 
conducere al Asociației de prietenie 
româno-mongolă, al cărui președinte 
este prof. dr. Constantin Manolescu, 
prorector al Academiei de studii e- 
conomice, iar vicepreședinte Marin 
Argint, deputat in Marea Adunare 
Națională, președintele Uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole de 
producție Ilfov.

Luind cuvintul., prof. dr. Constantin 
Manolescu a mulțumit pentru cinstea 
care i s-a acordat prin alegerea sa 
ca președinte și și-a exprimat con
vingerea că asociația va avea un rol 
activ în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și a legăturilor pe multiple 
planuri dintre cele două popoare.

A luat apoi cuvintul Dendeviin Șa
rav, ambasadorul Republicii Popu
lare Mongole la București, care a re
levat munca și lupta eroică a po
porului mongol in cei peste 50 de 
ani care au trecut de la revoluție, 
pentru modernizarea agriculturii, 
crearea unei industrii proprii, pentru 
dezvoltarea învățăminlului și asis
tenței sanitare intr-o țară liberă și 
independentă. Refcrindu-se la rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
cele două țâri, vorbitorul a subliniat 
dezvoltarea continua pe care au cu
noscut-o aceste legături in ultimii 
ani, fapt consfințit de vizita in R.P. 
Mongolă a delegației de partid și de 
stat a României, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Crearea Asociației de prietenie ro
mâno-mongolă este încă un pas pe 
calea întăririi prieteniei și solidari
tății militante, a lărgirii legăturilor 
de colaborare dintre cele două po
poare.

în încheiere, participanții la adu
narea festivă au adresat o telegramă 
Asociației de prietenie mongolo-ro- 
mână în care se exprimă convingerea 
că prietenia, solidaritatea și colabo
rarea dintre poporul român și po
porul mongol vor continua să cu
noască o linie mereu ascendentă, in 
folosul ambelor țări, al cauzei socia
lismului și păcii in lume.

Agerpres

• Campionatele mondiale de scri
mă de la Giileborg au continuat, 
miercuri, cu desfășurarea prelimina
riilor probei feminine de floretă pe 
echipe. Selecționata României a în
vins cu 9—1 echipa Norvegiei. cu 
9—2 pe cea a Danemarcei și cu 9—3 
reprezentativa Suediei. în urma a- 
cestor victorii, floretistele române 
s-au calificat pentru sferturile de 
finală, urmind să intilnească echipa 
Franței.

Proba de spadă a revenit suede- 
titlu 

tot la 
Hans 
anul 

spec-

• Turul ciclist al Franți a conti
nuat ieri, cu etapa a 10- (Nisa — 
Aubagne, 222,500 km). Priiul a tre
cut linia de sosire englezi Michael 
Wright, cronometrat in 118’34”. în 
clasamentul general indiidual 
tinuă să conducă sparolul 
Ocana.

con-
Luis

zului Rolf F.dling (primul 
mondial al scrimei suedeze — 
spadă — fusese ciștigat de 
Drackenberg. la Lausanne, in 
1935). Spre marea satisfacție a . 
tatorilor medalia de argint a revenit 
tot unui compatriot de-al lor. Hans 
Jacobsson. Pe locul trei — italianul 
John Pezza,

• Lupte grcco-romane. i luat 
șit turneul internațional de 
greco-romane de la Tbilsi, 
au participat sportivi dn 
Luptătorii români Ion Duică
și Ion Gibu (48 kg) s-ai clasat pe 
locurile doi și, respectiv, trei.

sfir- 
lupte 

la care 
7 țări. 
(57 kg)

la Berlin au inceput 
de natație ale R.D. 
proba feminină de 
Andrea Elfe a stabilit

o în afara recordului mondial sta
bilit de Faina Melnik la aruncarea 
discului (67.58 m). in cadrul campio
natelor unionale de atletism a fost 
înregistrată o altă performanță valo
roasă : in proba de 100 m plat. Alek
sandr Korneliuk a egalat recordul 
european cu timpul de 10".

• Miercuri 
campionatele 
Germane. în 
200 m spate,
un nou record european : 2’22”34100. 
Vechiul record (2’23"35,100) aparți
nea vest-germanei Kober.

POLO PE APĂ
• Cu două runde înainte de ter

minarea turneului final al campiona
tului european de șah pe echipe, in 
clasament conduce selecționata 
U.R.S.S. cu 27 puncte (3). urmată de 
Ungaria — 24.5 puncte (2). Iugosla
via— 22 puncte (3). Echipa Româ
niei se află pe locul 7, cu 14,5 puncte 
(2). în runda a 5-a : Anglia—Româ
nia 3,5 — 2.5 și două partide între
rupte (Gheorghiu—Hartston remiză ; 
Ciocîltea—Keene 0—1 ; Ghițescu— 
Markland remiză : Ghizdavu—White- 

Pavlov—Wade . remiză ; 
ultimele

A început „Cupa
Bucurestiului“9

competiție internațională 
cu participarea a cinci țări

ley 0—1 :
Ghindă—Stean 1—0). în
două runde, șahiștii români tntilnesc 
formațiile Poloniei și Elveției.

• Ieri, in cadrul campionatelor 
internaționale dc tenis ale Elveției, 
ce au loc la Gstaad. Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—1, 6—0 pe japonezul 
Kyoshi Tanabe.

» In turneul internațional de tenis 
de la Diisseldorf, Ion Tiriac l-a în
vins cu 6—3. 6—1, 6—2 pe vest-ger- 
riianul Rolf Gehring.

La bazinul ..Dinamo" din Ca
pitală a început, 
internațional de 
dotat cu „Cupa 
Iată rezultatele 
Ungaria—Polonia 
2-0. 1—1. 3—0 ;
România (juniori) 8—2 
1—1. 2—0. 3—0) ; Olanda—Spa
nia 6-1 (3—0, 1—1. 1-0. 1—0).

Astăzi au loc următoarele me
ciuri : Polonia—România (juni
ori) ; România—Olanda și Un
garia—Spania.

ieri, turneul 
polo pe apă, 
BucuvcștiuJui". 

inregistrate : 
9-1 (3-0,

România— 
(2-1,

Soarele reintră in atenția omenirii sub un aspect inedit : acela de 
izvor energetic inepuizabil pus în serviciul omului prin cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii.

Această nouă imagine a Soarelui a atras la Paris, intre 2 și 6 iulie, 
peste 700 de savanți, cercetători și tehnicieni din aproape 70 de țări 
de pe toate continentele. întruniți pentru prima oară la un congres in
ternațional avind ca tematică „Soarele in slujba omului".

Principalele idei, puncte de vedere, experiențe și proiecte expuse 
in inaltul for științific, găzduit la Palatul UNESCO, ne-au fost pre
zentate in cadrul unei mese rotunde in exclusivitate pentru „Scinieia" 
— Ia care au avut amabilitatea să răspundă : prof. ing. Georges Nerot, 
comisar general al congresului, președinte de onoare al Asociației fran
ceze pentru cercetarea și dezvoltarea aplicațiilor energiei solare : prof, 
dr. Valentin Baum, membru al academiei de științe din R.S.S. Turc- 
menă. directorul laboratorului dc energie solară din Ashabad ; dr. 
Abdou Moumouni Dioffo. director al Oficiului energici solare din 
Niamey (Niger) ; dr. Wilburo Pritchard, președintele companiei ..Fair
child Space and Electronics" din statul Maryland (S.U.A.) : dr. Andre 
Faist, profesor la Institutul federal din Lausanne (Elveția) : arhitect 
Paul Borănescu, dc la Centrul de studii al Ministerului Turismului, și 
Petre Neacșu, lector la facultatea dc biologic a Universității București.

celula fotovoltaică va fi și mai Ief
tină (celula fotovoltaică utilizată in 
zborurile cosmice transformă radia
ția fotoiiică a soarelui direct in 
electricitate).

WILBURO PRITCHARD : Tntr-a- 
devăr, energia fotoelectrică este încă 
foarte scumpă : instalarea unei pu
teri de 1 wat costă aproximativ 100 
dolari. Dacă s-ar trece la producția 
industrială a pilelor fotovoltaice. 
prețul s-ar reduce de 10 ori. Cred 
insă că in următorii 20 de ani ener
gia electro-solară va deveni compe
titivă cu 
nucleară.
Iară este 
ciază că 
sulă din 
in S.U.A. va fi de

cea clasică, inclusiv cea 
Fără îndoială, energia so- 
energia viitorului. Se apre- 
în anii 2050. peste 20 la 

energia electrică utilizată 
origine solară.

apar idei și sugestii noi : colectoare 
parabolice de lumină si căldură, lu- 
miducte, caloducte. Autorii consideră 
că o încăpere fără ferestre poate fi 
luminată și aerisită mai rațional 
prin conducte de lumină și de aer, 
aer condiționat — nu prin instalații 
de climatizare costisitoare, ci țnin 
retenția căldurii in timnul zilei și 
a răcorii in timpul nopții. De altfel, 
chiar numele proiectului arată că 
ambiția autorilor este aceea de a 
crea un complex urban fără poluare, 
in strictă respectare a mediului na
tural. Alte proiecte pentru sanatorii 
sau hoteluri de mare altitudine pro
pun. în schimb, pereți-ferestre, para- 
solare de diverse linuri și mai ales 
la încălzirea apei din piscine prin- 
tr-o metodă simplă și ieftină : bor
dura sau promenada piscinei este

noastre. am realizat In zonele aride 
ale Turcmeniei sere cu circuit în
chis in care plantele cresc și rodesc, 
folosind doar a mia parte din apa 
necesară culturilor in aer liber.

PETRE NEACȘU : S-a constatat că 
in procesul de fotosinteză majorita
tea plantelor folosesc doar 1 la sută 
din radiația primită de la Soare. Pro
blema pe care și-o puri biochimiștii. 
agronomii și alți specialiști este : 
cum să amplifice acest proces cloro- 
filian in vederea sporirii resurselor 
de hrană pe pămint. De asemenea, 
in zootehnie, lumina și căldura au 
efecte importante creșterii și repro
ducerii animalelor. în materie de 
biologie, ecologie, medicină. Soarele 
nu și-a dezvăluit toate tainele.

Omul redescoperă Soarele
GEORGES NEROT : însăși prezen

ța aici a unor energeticieni, fizicieni, 
chimiști, tehnicieni ai căldurii, urba
niști, arhitecți, biologi, medici ș.a. 
explică orientarea spre trei direcții 
principale : Soarele și energia, Soa
rele și locuința, Soarele și viața.

Deși Soarele este cea mai veche 
sursă de energie și fertilitate cunos
cută de om, transformarea radiației 
solare în electricitate este o realizare 
recentă. Caracterul limitat al resur
selor naturale — cărbune, țiței, gaz 
— aduce azi in centrul atenției pro
blema utilizării energiei solare.

Concentrarea urbană excesivă din 
epoca noastră, salvgardarea mediu
lui înconjurător, pun sub semnul în
trebării realizările arhitecturii tradi
ționale. Or. ultimele cercetări și ex
periențe in materie de urbanism de
monstrează că Soarele poate și trebuie 
să devină colaboratorul principal al 
arhitectului.

In sfirșit, în domeniul biologiei, al 
fenomenelor intime ale vieții ani
male și vegetale, soarele deține încă 
secrete nepătrunse de știință. S-a 
constatat că ritmul solar dictează rit
mul de reproducere la o serie de 
specii de animale. Agronomia, zooteh
nia, medicina, farmacologia au de 
cercetat și utilizat numeroase și Încă 
nebănuite calități vitale ale radiației 
solare.

O energie a prezentului 
sau a viitorului ?

ABDOU MOUMOUNI DIOFFO : 
în Niger, utilizarea energiei solare 
a început să devină o realitate. Am 
inceput. desigur, cu lucrurile cele 
mai simple : încălzitoarele de apă.

os

A

• ENERGIA VIITORULUI ® UN PROGRAM SIMILAR DE DIMENSIUNILE CELUI PENTRU 
CERCETAREA COSMOSULUI ® ASTRUL CARE NU ȘI-A DEZVĂLUIT TOATE TAINELE

In ultimii doi ani am instalat o ca
pacitate de 10 000 litri apă caldă pe 
zi cu destinație publică : spitale, 
maternități, școli. De asemenea, am 
trecut la faza de industrializare a 
distilatoarelor de apă bazate pe ci
clu) evaporare-condensare.

VALENTIN BAUM : în unele re
giuni ale Turcmeniei apa este adusă 
cu avionul, astfel Incit un metru 
cub de apă costă statul pină la 100 
ruble. Prin instalații de pompare a 
apei din subsol. folosind radiația 
solară ca energie pentru un motor 
clasic cu aburi, am obținut o. „apă 
solară" care costă doar 2 ruble me
trul cub, deci este de 50 de ori mai 
ieftină !

Consider că trebuie continuate 
eforturile pentru perfecționarea in
stalațiilor simple de Încălzire, disti
lare și pompare a apei care sint de 
pe acum competitive cu celelalte 
forme dc energie. Mai ales într-o se
rie de țări in curs de dezvoltare, 
aceste instalații sint în prezent de 
neinlocuit. Sint convins că in viit.or

Vor exista centrale terestre, desigur, 
dar randamentul cel mai mare il vor 
da panourile solare plasate pe o or
bită sincronă ecuatorială. S-a calcu
lat că un panou cu suprafața de 
60 kmp va produce o energie de 
5 000 megawați. Evident, transportul 
energiei nu se va face prin cablu, 
ci prin fascicul de microunde.

confecționată dintr-un material pu
ternic absorbant al razelor solare, 
radiație pe care o transmite apei din 
bazin.

Știm să folosim sursele vitale 
ale Soarelui ?

Case fără ferestre, 
sau ferestre fără case ?

PAUL BORANESCU : Profesia de 
arhitect este pe cale de a suferi 
transformări importante. ca și alte 
multe profesii, dealtminteri. în ex
poziția organizată de congresiști este 
prezentată macheta unui proiect de 
oraș pentru 10 900 de locuitori sub 
numele „ECOPOLIS". în afară de 
principii și tehnici tradiționale — 
orientare, construcția in trepte de 
amfiteatru, beton și sticlă etc —

BAUM : în ciclul na- 
este — in funcție de 
regiuni ale globului —

VALENTIN 
turii. Soarele 
anotimpuri și 
fie un mare producător, fie un mare 
consumator de apă. Prin cercetările

Cîmp larg de cooperare 
între toate statele lumii

WILBURO PRITCHARD : însăși 
forța energiei solare, ca și tehnolo
giile înalte necesare pentru utilizarea 
ei impun de pe acum o colaborare 
foarte largă între diverse industrii, 
la fel ca in realizarea zborurilor cos
mice. Cred că Statele Unite vor în
cepe realizarea unui program „solar", 
comparabil cu programul spațial. Sint 
convins, de asemenea, că nu ne 
aflăm departe de o vastă cooperare 
între state, cu atit mai mult cu cit 
folosirea energiei solare este direct 
legată de ofensiva împotriva poluării, 
problemă care a căpătat proporții 
internaționale.

ABDOU MOUMOUNI DIOFFO : 
Deși Soarele strălucește mai puter
nic in Sud și mai slab in Nord, re
partiția energiei solare în epoca noas
tră nu depinde de geografie, ci, in 
primul rind, de resursele materiale 
ale fiecărei țări. Vor fi necesare 
ample acțiuni de colaborare și in
tr-ajutorare. Este un domeniu in 
care cooperarea intre țările noastre 
poate juca un rol extrem de impor
tant.

ANDRfi FAIST : Repartiția 
a acestei energii 
fi realizată fără 
de solidaritate 
toate popoarele.

justă 
universale nu poate 
progresul spiritului 

și colaborare intre

Sutele de participant! la congres, savanți, ingineri, tehnicieni din 
întreaga lume, care an dezbătut multiple fațete ale activității princi
palului „motor" al lumii — Soarele au ajuns la înțelegerea unui 
fapt esențial : imensa energie solară poate și trebuie să fie pusă in 
slujba omului. De altfel, in ședința finală, profesorul PIERRE AUGER, 
președintele congresului, a cerut crearea, in cadrul Organizației Nați
unilor Unite, a unui centru permanent, însărcinat să coordoneze toate 
cercetările si să concentreze toate informațiile privitoare la utilizarea 
energiei solare pentru bunăstarea omului.

Pari»
Paul D1ACONESCU
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luminarea premiului

internațional Lenin

„Pentru întărirea păcii

Pe ecranele cinematografelor vest-germane f

STATOM, iWMKUt FORȚELOR WMK OE PACE intre popoare", S-l «BUI SCIISORIli f/7/n dedicat României, vizitei

lui L. I. Brejnev
președintelui Nicolae Ceaușescu

NOI ECOURI DUPĂ ÎNCHEIEREA PRIMEI FAZE 
A CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE

,,Drumul ce rămîne de parcurs

nu e un drum asfaltat.

dar trebuie asigurat triumful

spiritului constructiv"

Apreciind că rezultatele primei 
faze a conferinței sint pozitive, mi
nistrul de externe al R.P. Bulgaria, 
PETAR MLADENOV, a declarat : 
.,întrucât au fost aprobate în unani
mitate recomandările consultărilor 
multilaterale și au fost stabilite da
lele convocării comitetului de coor
donare și începerii lucrărilor 
de-a doua _____.... __
poate trage concluzia că la reuniune 
au prevalat t, 
și o atmosferă 
stmetivă. Aceasta ne oferă temeiuri 
să sperăm că și în viitor se va găsi 
un limbaj comun în căutarea unei 
baze unice pentru adoptarea __
suri în toate problemele de impor
tanță vitală aie Europei".

Referindu-se la bilanțul primei 
faze a conferinței, ziarul ..RABOT- 
NICESKO DELO", subliniază : „La 
Helsinki s-a afirmat puternic spiritul 
constructiv în evoluția relațiilor din
tre țările și popoarele Europei. Par
ticipanților le revine acum sarcina 
de a dezvolta succesul obținut. A- 
ceasla nu înseamnă că pînă la în
cheierea conferinței vom merge pe 
un drum neted, asfaltat. Fiecare stat 
a făcut în prima fază propuneri pro
prii și vor fi necesare intense nego
cieri pentru elaborarea unui unic do
cument. Nu toți participanții gintlesc 
la fel. dar important este că toți do
resc să se meargă înainte. Aceasta 
este voința popoarelor, care așteaptă 
ca spiritul de Ia Helsinki să se ma
nifeste și în faza a doua a conferin
ței, de Ia Geneva".

celei
faze a conferinței, se

spiritul de bunăvoință 
ă de cooperare con-

de mă-

primei

„De la declarații de intenții

„unul din cele mai mari și semnifi
cative congrese diplomatice interna
ționale", presa și cercurile politice a- 
mericane evidențiază necesitatea unor 
noi eforturi din partea tuturor state
lor, pentru a face ca actualele pers
pective optimiste să se transforme 
într-o certitudine de lungă durată. 
„Ar fi naiv, scrie revista citată, să 
așteptăm ca această conferință să 
aducă peste noapte armonie și feri
cire unui continent atit de diversifi
cat ca cel european... Semnificația 
puternică a conferinței rezidă însă 
în faptul că Estul și Vestul au înain
tat împreună destul de mult pe dru
mul spre destindere, incit au putut 
cădea de acord să convoace această 
reuniune". „NEW YORK TIMES" ca
lifică drept „impresionantă" noua at
mosferă care a dominat la conferința 
de la Helsinki și apr.eciază în mod 
deosebit „năzuința țărilor europene 
de a evita pericolul unor confrun
tări". Referindu-se la obiectivele vii
toarelor etape, ziarul apreciază că 
acestea vor trebui să dovedească co
munitatea de interese dintre statele 
din Estul și Vestul continentului. 
„Odată întrunită această conferință, 
scrie „LOS ANGELES TIMES", du 
trebuie pierdute din vedere scopurile 
ei esențiale, dacă se dorește într- 
adevăr încheierea ei cu succes. înlru- 
cît un eșec ar fi mai dăunător decit 
dacă conferința nu ar fi avut Ioc".

Apreciind drept cardinală, pentru 
șansele conferinței, faza a doua, care 
se va desfășura la Geneva, la nivelul 
experților. cotidianul „WASHING
TON POST" subliniază că „rezulta
tele conferinței trebuie să depășeas
că declarațiile generale de bune in
tenții și să se materializeze în rea
lizări concrete pentru schimbarea in 
bine a întregului sistem de relații 
paneuropene" — pe toate tărîmurile ; 
securitate, economie, relații comer
ciale. culturale. tehnico-științifice 
etc. pentru ca reuniunea să se în
scrie ca un real punct de cotitură in 
analele istoriei continentului.

vederea unele deosebiri de păreri 
care au apărut în expunerile miniș
trilor de externe reuniți în capitala 
Finlandei", comentatorii sint insă u- 
nanimi in a aprecia ca pozitiv rezul
tatul intilnirii, faptul că s-a realizat 
un consens general asupra datei 
și programului viitoarei faze, 
la nivelul experților. Scrutind pers
pectivele dincolo de această fază. 
„LA LIBRE BELGIQUE" precizează : 
„va urma a treia și ultima fază — con
ferința la nivel înalt, care, dacă to
tul va decurge normal, va trebui să 
consacre, Ia modul solemn ceea ce se 
pare că se va putea numi Carta noii 
Europe". în aceiași ordine de idei, 
„LE SOIR", arată că, după finalul 
de bun augur al intilnirii miniștrilor 
de externe. „chiar și cei mai pesi
miști sînt de acord că cea de-a doua 
fază se va încheia prin rezultate de 
natură să justifice pe cea dc-a treia". 
..LE PEUPLE", organul Partidului 
Socialist Belgian, subliniază, între 
altele, faptul că, „pentru prima oară, 
conferința de la Helsinki a creat ca
drul unui dialog între statele din Est 
și Vest, fie ele mari sau mici, în 
baza principiului egalității tuturor 
participanților".

MOSCOVA 11 (Agerpres). — în ca
drul unei adunări festive desfășurate 
miercuri la Kremlin, in prezența con
ducătorilor de partid și de stat sovie
tici, lui Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. i-a fost în- 
minat premiul internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între popoa
re" pe Aiul 1972. Premiul i-a fost 
conferit in urma hotăririi Comitetului 
pentru premiile internaționale Lenin 
adoptată la ședința sa din 19 aprilie.

Diploma și medalia de aur ale pre
miului au fost inmînate de acad. 
Dmitri Skobelțîn, președintele Comi
tetului pentru premiile internaționale 
Lenin.

DACCA 11 (Corespondență de Ia I. 
Puținelu). — Ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Dacca. Iosif 
Chivu, a fost primit, la 11 iulie, de 
președintele Republicii Populare 
Bangladesh, Abu Sayeed Choudhury, 
căruia i-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis șefului statului Bangla
desh din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie, 
cele mai bune urări de sănătate și 

pros- 
Ban-

BONN (Corespondență de la 
N. S. Stănescu). Pe ecranele ci
nematografelor vest-germane 
rulează un film de actualități, 
care cuprinde aspecte importan
te ale vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
.Nicolae Ceaușescu, în R.F. Ger- 
jmama. Totodată, filmul infăți-

seară prezențe românești în 
orașul Bochum și frumusețea 
turistică a litoralului românesc. 
Realizată de casa de filme „Cen
tury Fox“, pelicula este difuzată 
simultan in R.F.G., Austria. El
veția și Canada, de către agen
ția Globus Presse.

spre realizări concrete" „Un pas pozitiv, în pofida

„Nici o forță din lume

nu se poate împotrivi unei idei

câreia i-a sosit timpul"

c.VIENA (Corespondentă de la 
Vlad).

Presa și cercurile politice austriece 
comentează in mod favorabil rezul
tatele Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa. După opinia 
ministrului afacerilor externe. RU
DOLF KIRSCHLXGER „reuniunea a 
fost bună și utilă. Ea s-a dovedit un 
pas inainte in actualul proces de

,P. MONGOLA

„PENTRU 0 POLITICA
DE ASISTENȚA MAI

FAVORABILĂ ȚĂRILOR
ÎN CURS DE DEZVOLTARE"

fericire personală și urări de 
peritate pentru poporul din 
gladesh.

Mulțumind pentru mesaj, 
ședințele Republicii Populare 
gladesh 
român 
Nicolae 
și cele 
cese în 
poporului român, al păcii și colabo
rării internaționale. Președintele Abu 
Sayeed Choudhury a elogiat princi
pialitatea. dinamismul și clarviziunea 
șefului statului român, prețuit și 
stimat în Bangladesh.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări.

pre- 
Ban- 

a rugat pe ambasadorul 
să transmită președintelui 
Ceaușescu un salut cordial 

mai bune urări de noi suc- 
activitatea sa, spre binele

Aniversarea victoriei
revoluției populare

Deziderat formulat la sesiunea 
ECOSOC

NEW YORK (Corespondență de la 
C. Alexandroaie).

Opinia publică americană salută re
zultatele „fazei Helsinki" a Conferin
ței general-europene pentru secu
ritate și cooperare drept „un pas ne
cesar spre un (el cu valoare de dezi
derat comun". Subliniind începutul 
promițător făcut in cadrul a ceea ce 
săptăminalul „NEWSWEEK", numea

anumitor deosebiri de păreri"

pas inainte in actualul proces 
destindere in lume".

Menționind bogăția de opinii 
primate de miniștrii de externe 
celor 35 de națiuni participante, 
rul ..DIE PRESSE" desprinde

BELGRAD

BRUXELLES (Corespondență de la 
N. Popescu-Bogdăneșii).

Ziarele care apar la Bruxelles co
mentează pe larg încheierea lucrări
lor primei faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare europeană. 
Subliniind că „mai sînt probleme de 
rezolvat", că „nu pot fi trecute cu

ex- 
ai 

zia- 
__ ,_____ con

vingerea că „tratativele politice pri
vind securitatea urmează să se des
fășoare paralel cu consultările refe
ritoare la limitarea și in cele din 
urmă desființarea blocurilor militare". 
Acăstâ este un proces îndelungat. — 
adaugă ziarul, notind in încheiere : 
„Victor Hugo a spus o dată că nici o 
forță din lume nu poate să se îm
potrivească unei idei căreia i-a sosit 
timpul. I,a Helsinki s-a simțit că 
timpul pare, într-adevăr, să fi sosit".

GENEVA 11 (Corespondență de Ia 
C. Vlad). Raportul secretarului ge
neral al O.N.U. asupra aplicării Stra
tegiei internaționale a dezvoltării, 
principalul document aflat in atenția 
actualei sesiuni a Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U. (ECOSOC), 
apreciază că se impune o mobilizare 
sporiiă a resurselor umane, financia
re și materiale ale țărilor în curs de 
dezvoltare, de al căror efort propriu 
depinde, in primul rind. emanciparea 
lor economică și socială. în același 
timp, „este necesar ca statele dez
voltate să adopte, in sprijinul acestor 
țări, o politică economică și comer
cială și o politică de asistență mai 
favorabilă". Raportul citează, în acest 
sens, necesitatea înlăturării obstaco
lelor netarifare și, în general, adop
tarea de măsuri menite să stimuleze 
schimburile comerciale ale țărilor în 
curs de dezvoltare și subliniază, de 
asemenea. importanța participării 
efective a acestor țâri la negocierile 
G.A.T.T. și la discuțiile privitoare la 
sistemul monetar internațional. Ra
portul menționează faptul că „in 
cursul ultimilor ani. România a dez
voltat într-o măsură considerabilă, 
schimburile sale cu țările în curs de 
dezvoltare".

ANGLIA

Convorbirile iugoslavo-ungare
BELGRAD 11 (Agerpres). — 

Miercuri, au continuat la Brioni con
vorbirile dintre 
Broz Tito și 
al P.M.S.U., 
mite agenția 
schimb de

președintele losip 
primul secretar al C.C. 
Janos Kadar — trans- 
Taniug. A avut loc un 
opinii privind relațiile

dintre cele două partide și guverne, 
probleme internaționale de interes 
comun. Ambele părți și-au exprimat 
satisfacția in legătură cu evoluția 
relațiilor dintre cele două țări și par
tide și au examinat posibilitățile dez
voltării in continuare a acestor rela
ții, menționează agenția iugoslavă.

JAPONIA

Acțiuni in concordanță cu
cerințele realismului

După normalizarea 
relațiilor diplomatice 
japono-chineze și re
centa stabilire de rela
ții la rang de ambasa
dă cu R. D. Germană, 
Japonia intenționează 
să întreprindă 
țiuni pentru a 
sul cu ceea ce 
rul Tanaka 
procesul „schimbări
lor politice internațio
nale". In acest sens se 
Înscriu pozițiile 
apărute 
Japoniei 
R. D. 
R. P.

noi ac- 
ține pa- 
premie- 

numea

noi 
in politica 

față de 
Vietnam și 

D. Coreeană. 
„Guvernul japonez, a- 
răta ziarul „Yomiuri 
Shimbun", a ajuns la 
concluzia că sînt crea
te suficiente condiții 
pentru începerea ne
gocierilor între Tokio 
și Hanoi în vederea 
stabilirii relațiilor di
plomatice". In acest 
scop. încă în luna a- 
prilie. Wasuke Miya
ke. șeful secției Asia 
de sud-est în Ministe
rul de externe nipon, 
a vizitat R. D. Viet
nam, convorbirile cu 
autoritățile acestei țări 
vizînd, de 
dezvoltarea 
lui bilateral, 
rior, ministrul 
externe, 
Ohira. a declarat 
„negocierile 
stabilirea

asemenea, 
comerțu- 

Ulte- 
de 

Masayoshi 
că 

pentru 
de relații 

diplomatice cu R. D. 
Vietnam vor începe la 
Paris în viitorul pre
vizibil". In vederea

apropierii intre cele 
două țări au fost în
treprinse de acum o 
serie de acțiuni. Re
cent, o delegație de 
deputați japonezi a fă
cut o vizită la Hanoi 
și se așteaptă ca in 
curînd o delegație par
lamentară din R. D. 
Vietnam să viziteze 
Japonia.

în același sens, pre
mierul japonez s-a 
pronunțat în favoarea 
unor schimbări 
litica față de 
Coreeană. El 
clarat toamna 
tă în parlament 
trei principii propuse 
de Partidul Socialist, 
Japonez pentru nor
malizarea relațiilor cu 
R.P.D. Coreeană „sînt 
principii adecvate". 
Este vorba de renun
țarea la Tratatul de 
securitate japono—
sud-coreean. încetarea 
politicii ostile față de 
R.P.D. Coreeană și 
normalizarea relațiilor 
diplomatice cu Phenia
nul. De menționat că, 
în relațiile cu R.P.D. 
Coreeană s-au petre
cut o serie de eveni
mente pozitive 
semnate cu interes de 
presa niponă. O mi
siune a Ligii deputa- 
ților pentru promova
rea prieteniei 
Japonia și 
Coreeană. în 
te cu Chuji 
deputat liberal-demo
crat., în prezent minis
trul poștelor și teleco-

în po- 
R.P.D. 
a de- 
trecu- 
că cele

cor.-

dintre 
R.P.D.
frun-

Kuno,

municațiilor, a vizitat 
în ianuarie Phenianul. 
De asemenea, o primă 
delegație 
din F _ 
nă a 
trecută, 
același 
dintele 
pentru 
grupul 
cercetarea 
lor afro-asiatice, 
jime Tamura, fost mi
nistru al muncii, a a- 
nunțat că partidul de 
guvernămint. plănuieș- 
te să trimită în aceas
tă vară o misiune de 
bunăvoință în R.P.D. 
Coreeană. Trebuie a- 
mintit că în luna mar
tie a fost semnat, pe 
baze particulare, un 
memorandum comer
cial. care prevede ca 
schimburile de măr
furi dintre Japonia și 
R.P.D. Coreeană să a- 
jungă în următorii trei 
ani la 
dolari, 
a luat 
firma 
Export-import co.“.

Faptele arată că 
schimbările pozitive 
din viața internaționa
lă găsesc și la Tokio 
un ecou favorabil și 
că, prin acțiuni pro
prii, pe linia realismu
lui politic, 
este in 
stimuleze 
destinderii 
ționale.

de ziariști 
R.P.D. Coreea- 

vizitat, luna 
Japonia. în 

timp, preșe- 
subcomitetului 
Coreea din 

P.L.D. pentru 
probleme- 

Ha-

200 de milioane 
Tot anul acesta 
ființă la Tokio 

..Korea-Japan

Japonia 
măsură să 

procesul 
interna-

î'o/; io
FI ȚU1U

AN BATOR 11 (Agerpres). — în 
pi centrală din Ulan Bator a avut 
îoniercuri. demonstrația oameni- 
louncii din capitala mongolă cu 
piui celei de-a 52-a aniversări a 
viiei revoluției populare. în tri- 
bude la mausoleul „Suhe Bator- 
Cidsan" au luat loc Jumjaaghiin 
Tebal. prim-secretar al C.C. al 
Pâului Popular Revoluționar 
Mol, președintele Consiliului de 
Miri, alți conducători ai partidului 
Și ernului mongol, precum și con-

V
FIECARE ȚARĂ ARE ORBUL SĂ ALEAGĂ

CALEA PROPRIEI IZVOLTĂRI U

Document prezentat la O.S.A, delegația peruană
LIMA 11 (Agerpres). — Fiecare 

țară are dreptul să opteze în mod 
independent pentru un model pro
priu de dezvoltare, se arată intr-un 
document prezentat de delegația pe
ruană in cadrul unui subcomitet de 
lucru al comisiei speciale a Organi
zației Statelor Americane (O.S.A.) 
privind restructurarea sistemului de

CHILE

Noi probe ale
participării grupărilor

profasciste la acțiunile

subversive

ducătorii delegațiilor de peste hotare 
care participă la festivități.

în deschiderea demonstrației a 
rostit o cuvintare B. Dorj, rtijiistrul 
apărării al R.P. Mongole.

După demonstrație, pe stadioanele 
orașului a început tradiționala săr
bătoare sportivă, care va dura două 
zile.

Aniversarea 
cată in toate 
Mongoliei prin

dura două

revoluției 
orașele și 
festivități

este mar- 
localitățile 
populare.

Vizita in U. R. S. S
a delegației

R. 0. Vietnam
relatinteramericane, ale cărei lu
crară desfășoară la Lima. Acest 
drep- se subliniază in document — 
impl respectarea din partea co
munii internaționale a modelului 
prop de dezvoltare al 
țări, operarea intre state 
iareae măsuri colective 
creezBondițiile favorabile 
tării. î acest sens, Peru 
condtiarea oricărei acțiuni privind 
întrehțarea forței sau orice altă 
măsu unilaterală care atentează la 
dezvorea economico-socială inte
grală statelor membre ale organi
zați eiițeramericane.

fiecărei 
și adop- 
care să 

tlezvol- 
a propus

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
Kremlin au continual, miercuri, con
vorbirile dintre conducătorii sovie
tici și delegația de partid și guver
namentală a R.D. Vietnam.

La convorbiri participă, din partea 
sovietică — tovarășii L. Brejnev,. N. 
Podgornîi. A. Kosighin. alte ofi
cialități, iar din partea R.D. Vietnam 
— tovarășii Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc dm 
Vietnam, primul ministru al guver
nului, alte oficialități.

i nouă expresie a evoluțiilor pozitive
.1 ■ i _______________________:________i__ >■----------- ——L.------------- -

de pe continentul sud-american

LONDRA 11 (Agerpres). 
preajma vizitei oficiale la Londra a 
premierului portughez, Marcello Cae- 
tano, prevăzută pentru perioada 16— 
19 iulie, cind va fi celebrată și a 
600-a aniversare a alianței istorice 
dintre Anglia și Portugalia, in cercu
rile politice și de presă, ca și în 
opinia publică britanică, s-a declan
șat o puternică reacție negativă la 
adresa acestei inițiative a guvernului 
Marii Britanii și a politicii colonia
liste a regimului de la Lisabona.

Reacția a atins unul din punctele 
de virf la 10 iulie, cind ziarul „Ti
mes" a publicat informații furnizate 
de misionari englezi, potrivit cărora 
trupele colonialiste portugheze s-au 
dedat la masacre in 
populației civile din 
articolul apărut in

masă împotriva 
Mozambic. în 
„Times", sub

Adrian 
Hastings, de la „The College of As
cension" din Birmingham, se men
ționează că, in decembrie 1972, tru
pele colonialiste portugheze au mă
celărit peste 400 de locuitori pașnici, 
printre care femei și copii, în locali
tatea mozambicană Wiriyamu, sub 
motivul că aceștia acordau ajutor 
Frontului de eliberare (FREL1MO).

în baza acestor informații, liderul 
opoziției laburiste, Harold Wilson, a 
cerut, în Camera comunelor, primu
lui ministru, Edward Heath, să anu
leze vizita oficială a șefului guver
nului portughez. In declarația sa. H. 
Wilson arată că masacrul de la Wi
riyamu „este mai grav decit cel de 
la My Lai" și califică drept „sălba
tic" comportamentul colonialiștilor 
portughezi in Mozambic.

SANTIAGO DE CHILE 11 (Ager
pres). — Organizația profascistă „Pa
trie și libertate" din Chile a recu
noscut participarea membrilor săi la 
tentativa de lovitură militară de 
stat, eșuată, de la 29 iunie — infor
mează agențiile Prensa Latina și In- 
terpress Service. într-un comunicat 
oficial — reluat de ziarul „Ultima 
Hora" — semnat de conducătorul or
ganizației profasciste, Pablo Rodri- 
gpez. și de alți cinci membri ai con
ducerii. aflați actualmente în exil, se 
relevă că această acțiune subversivă 
a fost pregătită cu minuțiozitate, din 
timp, și condusă de un grup de per
soane. incluzînd și liderii grupării 
„Patrie și libertate". între aceștia 
se afla și Patricio Souper Onfray, 
membru activ al organizației și fra
tele colonelului Souper Onfray, co
mandantul regimentului de blindate 
nr. 2. care a atacat palatul guverna
mental „La Moneda".

Agențiile de presă informează că 
față de această nouă provocare a 
reacțiunii și în urma descoperirii in 
cadrul unor percheziții efectuate re
cent la membrii organizației „Patrie 
și libertate", a unor depozite de 
arme și muniții, numeroase organi
zații progresiste și personalități ale 
vieții politice chiliene au cerut „de
zarmarea grupărilor fasciste".

S-a anunțat că șapte 
cipanți la tentativa de 
fi Judecați de către o 
litară.

ofițeri parti- 
lovitură vor 
instanță mi-

agențiile de presă transmit
Convorbiri între delega

țiile societăților de Cruce 
Roșie din Nordul și Sudul 
Coreei caPi^a R.P.D. Coreene 
a început, miercuri, cea de-a șaptea 
sesiune a convorbirilor dintre delega
țiile Societăților de Cruce Roșie din 
Nordul și Sudul Coreei. La actuala 
sesiune se continuă discutarea pri
mului punct al ordinii de zi a con
vorbirilor, referitor la clarificarea 
adreselor și identității membrilor fa
miliilor și a rudelor acestora sepa
rate în cele două zone ale Coreei — 
transmite agenția T.A.S.S.

Situația din Uruguay. 
Pentru a preveni noi acțiuni de pro
test. palatul guvernamental din Mon
tevideo a fost înconjurat de o uni
tate de tancuri și detașamente ale 
infanteriei, care au încercuit, de ase
menea. clădirile Universității cen
trale și ale altor instituții de invăță- 
mint superior, ocupate de studenți. 
Agenția Reuter anunță că au fost 
emise mandate de arestare pentru 
alți 52 de lideri sindicali, la care se 
adaugă arestarea președintelui Con
siliului Partidului 
Murdoch.

Blanco, Homer

Arhipelagul
care și-a dobîndlt . ---------—
10 iulie a.c., a prezentat cererea o-

Bahamas,
independența la

sz

ficială de primire in O.N.U., urmind 
să devină al 135-lea membru al or
ganizației. i

Convorbiri in,re reprezentanții 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud și ai administrației saigoneze 
privind viitorul Vietnamului de sud. 
au avut loc la Paris, în conformitate 
cu prevederile acordului de restabi
lire a păcii în Vietnam.

Scrutin legislativ in Pa
kistan în cac*rul alegerilor pentru 
desemnarea membrilor Senatului. în
cheiate marți, Partidul Poporului 
din Pakistan — de guvernămint — 
a cîștigat 29 din cele 45 de man
date. Partidelor de opoziție le-au re
venit 11 mandate, dintre care 7 au 
fost ocupate de reprezentanții Parti
dului Liga Awami. iar restul de 5 
mandate au fost câștigate de inde
pendenți.

La încheierea conferinței 
parlamentarilor din țările 
baltice și nord-europene, 
care s-a desfășurat la Warnemiinde 
(R.D.G.), a fost dat publicității un 
comunicat care relevă mutațiile pi 
zitive care au avut*loc pe conliften- 
tul nostru și exprimă convingerea 
participanților că încrederea mutua
lă și colaborarea reciproc avanta-
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joasă realizează un evident ciștig de 
pe urma Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și cooperare. 
Participanții au recomandat conti
nuarea extinderii colaborării pe baze 
egale între parlamentarii țărilor bal
tice și nord-europene.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, și ministrul afaceri
lor externe, Petăr Mladenov, au 
primit pe Denis Greenhill, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Angliei, aflat în vizită la 
Sofia.

Acord între televiziunea 
română și cea britanică 
privind lărgirea și diversificarea co
laborării a fost semnat la Londra 
de Traian Pușcașu. vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Radiotele- 
viziunii, și Charles Curran, director 
general la „Corporation British 
Broadcasting''.

Corul bărbătesc „Gheor- 
ghe Danga" din Bucure?ti 
continuă turneul in Olanda. La festi
valul internațional „Parada națiu
nilor'1. corul românesc a concertat în 
orașul Brunssum, prezentind audito
riului un program alcătuit din piese 
clasice, cintece patriotice și folclorice.

Pațrt țări de limbă 
engleză din zona Mă
rii Carlbilor — Trini- 
dad-Toțigo, Jamaica, 
Guyana și Barbados 
— au emnat, recent, 
Tratatul de la Cha- 
guaranus, care insti
tuie, imepînd de la 1 
august 373, Piața co
mună z Caraibilor. 
Cei patru șefi de gu
verne—Eric Williams, 
Michael Manley, For
bes Buriham și Errol 
Barrow — au subli
niat la ceremonia de 
semnare a tratatului 
că scopul urmărit este 
de a ctea o comunita
te economică accesibi
lă și firilor de limbă 
spanioli. „Ceea ce am 
perfectit noi aici, a 
declara primul mi
nistru al Guyanei, 
Forbes Burnham, tre
buie să fie prima eta
pă spre o unitate mai 
largă a țărilor Carai
bilor". ba rindul său. 
secretarul general al 
Organiziției Statelor 
Americane, Galo Pia
za, invitat la ceremo
nia semnării, a apre
ciat tratatul drept ..un 
eveniment important, 
care va influența mult 
viitorul acestei re
giuni". Șefii de guver
ne ai țărilor semnata
re au discutat platfor
ma comună pe care o 
vor prezenta in cursul 
negocierilor ce urmea
ză să fie purtate cu 
reprezentanții Pieței 
comune din America 
Centrală și ai Comu
nității Africii de Est, 
precum și cu Comuni
tatea Economică Euro
peană.

Piața comună a Ca-

raibilor ia, astfel, lo
cul „Asociației 
rului 
zona
(„CARIFTA"), crea
tă în 1968. Trecerea 
la o nouă formă de 
asociere. în scopul in
tensificării relațiilor 
de colaborare, a fost 
hotărîtă in urma tra
tativelor purtate la 
reuniunea de la Port- 
of-Spain. din octom
brie 1972, a șefilor de 
guverne din zona Ca
raibilor și la conferin
ța „CARIFTA“ de la 
Georgetown, din apri
lie 1973. S-a ajuns, 
astfel, la un acord pri
vind unificarea politi
cii în materie de im
pozite, introducerea ți
nui tarif extern unic, 
raționalizarea agricul
turii, colaborarea în 
domeniul valutar-fi- 
nanciar. S-au hotărît, 
totodată, crearea unei 
societăți de investiții 
a țărilor zonei, a unui 
sistem de asigurare a 
creditelor, ca și a con- 
dițiilop de acordare a 
asistenței de către 
Banca de dezvoltare a 
Caraibilor.

Reprezentanții țări
lor semnatare a. Tra
tatului de la Chagua- 
ramas au scos în evi
dență necesitatea des
fășurării în continuare 
a unor acțiuni comu
ne pentru 
urmărilor 
coloniale și ______
niale prin trecerea în 
patrimoniul național a 
bogățiilor naturale 
valorificarea 
respunzălor 
lor unei 
independente. A fost,

Libe-
Schirnb din 

Caraibilor —

lichidarea 
dominației 

neocolo-

și
lor co- 
interese- 

dezvoltâri

de asemenea, sublinia
tă importanța intensi
ficării relațiilor de 
cooperare cu toate ță
rile Americii Latine. 
După cum se știe, 
încă anul trecut Ja
maica, Guyana. Trini- 
dad-Tobago și Bar
bados au stabilit rela
ții diplomatice cu 
Cuba și au hotărit să 
trimită o misiune co
mună la Havana pen
tru a examina proble
me referitoare la dez
voltarea cooperării e- 
conomice. In acest 
sens apare semnifica
tivă și prezența mi
nistrului de exierne al 
Cubei, Râul Roa, Ia 
solemnitatea semnării 
tratatului de consti
tuire a comunității e- 
conomice din regiunea 
Mării Caraibilor.

Se crede că în cu
rînd vor adera la noua 
Piață 
insule 
Vest: 
Lucia, 
Vincent, Antigua, Saint 
Kitts și Anguilla, care 
făcuseră parte din 
„CARIFTA". Fără în
doială, crearea noului 
organism se inscrie pe 
linia evoluțiilor pozi
tive ce au loc pe con
tinentul sud-american, 
a tendințelor tot mai 
puternice de promova
re a intereselor națio
nale ale popoarelor a- 
cestui continent, de 
conjugare a eforturi
lor lor în vederea tra
ducerii in viață a nă
zuințelor de înlăturare 
a subdezvoltării, de 
progres și bunăstare.

comună șapte 
din Indiile de 

Grenada, Santa 
Dominica, San

V. O.
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