
Tovar

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMÂN

, iun

Anul XLIII Nr. 9613 Mărfi 28 august 1973
miiffBiiwaaaaaMBaMHHBBmEgaBMa

6 PAGINI — 30 BANI

Partidul cere acum tuturor unităților economice, tuturor 

directorilor, inginerilor, economiștilor și muncitorilor : 

GOSPODĂRIȚI CU RĂSPUNDERE
ENERGIA ELECTRICĂ 
Șl COMBUSTIBILUL!
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, Ia 27 august, delegația parlamentară din Republica Arabă Egipt, condusă de dr. Hafez Bâdawi, președintele Adunării Poporului, care face o vizită în țara noastră,, la invitația Marii Adunări Naționale.La convorbire au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-

interparlamentară, Traian Ionașcu și Aurel Vijoli, președinți de comisii pe'rmanente ale M.A.N., Ion Mărgi- neanu, secretar al Marii Adunări Naționale, Stanciu Stoian, secretarul general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.Din delegația parlamentară egipteană fac parte Hassan președintele Comisiei pentru agricultură, Ahmed Helmi Taman, vice-
Folosirea rațională,' eu maximă chibzuință, a energiei electrice, a combustibilului, a materiilor prime și materialelor, în vederea obținerii unei eficiente economice tot mai ridicate, constituie una din sarcinile majore, de excepțională însemnătate, trasată de partid pentru fiecare colectiv de întreprindere, pentru fiecare om al muncii. Referin- du-se la acest important obiectiv, recent tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „O problemă de prim ordin este aceea de a produce mai bine, mai ieftin, cu consumuri cit mai mici. Trebuie să acționăm cu fermitate pentru reducerea consumurilor materiale, a tuturor cheltuielilor de producție, pentru scăderea prețului de cost al produselor și realizarea de noi economii. Aceasta este calea sigură' pentru creșterea venitului național, pentru ridicarea bunăstării întregului popor".Necesitatea respectării , cu strictețe a normelor de consum, permanenta și sistematica preocupare pentru continua diminuare a acestora se pune cu atît mai pregnant -în cazul energiei electrice și a combustibilului cu cit eforturile materiale pentru producerea lor sînt considerabile. Bunăoară, instalarea unei puteri de un kilowat într-o centrală electrică costă, în medie, între 3 000 și 5 000 lei. Totodată, producerea unui kilowat-oră presupune un consum de 324 grame combustibil convențional ; dacă luăm în considerație întreaga pro- . ducție de energie electrică ce se realizează în termocentrale, aceasta înseamnă un considerabil consum de energie primară — cărbune, păcură, motorină, gaz metan. Dar aceste resurse sînt limitate nu nu

mai la noi in țară, ci și pe plan mondial. Este limpede, deci, că gospodărirea cu maximă grijă a fiecărui kilowat-oră de energie e- lectrieă, a fiecărui gram de combustibil este o datorie patriotică a tuturor — de la muncitor, conducător de întreprindere sau centrală industrială și pină Ia ministru ; partidul ne cere acum să producem

tărirea disciplinei tehnologice și a spiritului gospodăresc, de extinderea unor procedee tehnologice moderne și modernizarea unor instalații industriale care consumă energie electrică și termică, multe întreprinderi au obținut importante economii de energie electrică și combustibil. Ca rezultat, față de consumurile normate, în primul se
■ COMBATEJI Șl LICHIDAȚI RISIPA!
K MĂSURAT!, CONTROLAȚI, CALCULAȚI CU 

SEVERITATE ORICE CONSUM!
H FIECARE LUCRĂTOR SĂ ȘTIE CÎT PREȚUIEȘTE 

UN KILOWAT DE ENERGIE, UN KILOGRAM 
DE COMBUSTIBIL!

fiecare kilowat-oră în condiții de înaltă economicitate și, totodată, să prevenim șl să combatem risipa, să reducem la limita minimă consumul de energie electrică și, implicit, de combustibil. Calculele a- rată că la fiecare mie de kWh e- nergie electrică economisită se obține o reducere1 a consumurilor de 1 400 kg lignit sau de 300 mc gaze naturale, precum și o economie de investiții, în sistemul energetic național, de aproximativ 1 500 de lei.Preocupîndu-se constant de în

mestru din acest an s-au înregistrat pe ansamblul economiei naționale economii de 32 385 MWh la energie electrică și de peste 85 000 tone-la combustibil convențional. Cu toate aceste progrese în mai buna gospodărire a energiei electrice și a combustibilului, rezultatele sînt departe de a fi satisfăcătoare.Situațiile existente într-o serie de Unități economice, mari consumatoare de energie electrică și combustibil, atestă că — deși la sfîrșitul trimestrului I a.c. s-au sta

bilit măsuri ferme de revizuire și îmbunătățire a normelor de con- lAm — totuși continuă încă să se consume suplimentar însemnate cantități de energie electrică, să se irosească sute și mii de tone de combustibil. De exemplu, în cursul primului ’ semestru, pe ansamblul unităților Ministerului Industriei Chimice s-au consumat în plus, peste nivelul normat al consumurilor de energie electrică, 25 048 MWh, la Ministerul Industriei Metalurgice — 21 537 MWh, la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei — 18 625 MWh, iar la Ministerul Agriculturii, Industriei A- limentare și Apelor — 7 835 MWh. La fel stau lucrurile și în ce privește consumul de combustibil convențional ; în primele 6 luni ale anului consumurile au fost depășite pe ansamblul unităților Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor cu 8 535 tone, la Ministerul Industriei Chimice — cu 7 731 tone, la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele — cu 3 857 tone. Dacă avem în vedere că. cu un kilowat-oră energie electrică se pot produce 1,2 kg oțel e- lectric, 25 kg fontă brută de furnal, 7 kg îngrășăminte complexe, 11 kg ciment, 1,5 mp țesături finite, rezultă că cei peste 73 000 MWh energie electrică consumați în plus, pe ansamblul celor patru ministere economice menționate, puteau fi folosiți la producerea a 87 600 tone oțel, 1,825 milioane tone fontă, 511 000 tone îngrășăminte complexe, 803 000 tone ciment, 109 500 mp țesături finite.

_________________ ti____________________ . ...... Badr și Na-Miz'il, Dumitru Popescu, Ștefan Voi- wal Amer, deputați de Cairo, Fahmi - -- .... Manstir, deputat de Gouhai, AhmedEI Nahas, vicepreședinte al Comitetului pentru educație, Mustafa Gu- bashi, președintele ad-interim al Comisiei legislative, Abdel Samed
tec, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Corneliu Mănescu, președintele Grupului român din Uniunea

Mohamed, deputat din provinciile de sud, Fathi El Wakeel, președintele Comisiei administrative, Rashad Hassan, secretarul Adunării Poporului, și Ismail Younis, ziarist.Oaspeții au fost însoțiți de Osman Asșal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.Conducătorul delegației a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un cordial salut de prietenie din.partea; președintelui Anwar Sadat, a poporului egiptean, subliniind că vizita făcută de conducătorul României socialiste, în urmă ou un an, a lăsat
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NOI OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE DATE ÎN FOLOSINȚĂ 
Constructorii bucureșteni raportează Comitetului Central 

al P. C. R., tovarășului Nicolae CeausescuMobilizați de chemarea conducerii partidului, a dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, muncitorii, inginerii și tehnicienii Centralei de construc- ții-montaj a Capitalei raportează că în cinstea zilei de 23 August au terminat și dat în folosință toate școlile și grădinițele prevăzute pe acest an, spații comerciale însumînd o suprafață de peste 20 000 metri pătrați, noi baze și amenajări sportive, precum și alte obiective social-culturalP. De asemenea, am dat în folosință 11 700 apartamente, realizîndu-se sarcina de plan pe primele-9 luni ale anului.

Angajați în continuare pentru crearea de condiții mai bune de viață și de muncă cetățenilor Capitalei, vom termina și vom da în folosință pînă la sfîrșitul lunii septembrie încă 3 800 apartamente, precum și toate creșele prevăzute a fi realizate pe acest an.
Prim-secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.,
GHEORGHE CIOARĂ

A fi medic, a te devota oamenilor, 
vieții și sănătății lor

Noua structură a rețelei medico-sa- nitare, aprobată de conducerea superioară de partid și de stat, pune în fața tuturor cadrelor medîco-sani- tare sarcini de mare răspundere, ce impun o reliefare cit mai atentă, pentru a asigura o asistență clinică și de policlinică, precum și o activitate profilactică de mare eficiență. Recentul decret care stabilește normele unitare de structură a unităților sanitare este consecința directă a aplicării hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, cu privire la îmbunătățirea utilizării forței de muncă, simplificarea structurilor organizatorice, reducerea treptelor ierarhice în vederea apropierii deciziei de factorul de execuție, reducerea cheltuielilor pentru a- paratul funcționăresc hipertrofiat. Decretul cuprinde măsuri privind o nouă orientare în dirijarea forței de muncă și așezarea structurală a unităților sanitare.înscriindu-se în aceste directive, a- sistența medico-sanitară obține o e- videntă îmbunătățire în sectorul de medicină generală, o normare preferențială pentru sectorul industrial, construcții-montaj și transporturi, eliminarea dublei normări a personalului medico-sanitar, în sensul normării distincte a salariaților, elevilor, studenților și a restului populației, înlăturarea . diferenței ce există între normarea urbanului și a ruralului, diferențierea normării cadrelor medicale de la paturi și pentru investigații sau alte activități ce necesită o prezență permanentă a

personalului, precum și simplificarea evidentă a funcțiilor administrative și reducerea treptelor ierarhice.O nouă structură, evident mai bună și mai( corespunzătoare cerințelor, impune apariția unei noi mentalități, de progres, a tuturor cadrelor noastre medico-sanitare pentru asigurarea unei munci valoroase, capabilă să răspundă cu promptitudine atît

țeaua noastră medico-sanitară are o nouă structură cu nenumărate avantaje, cred că au posibilitatea de a fi aplicate cu succes. în țara noastră, asistența medico-sanitară are astăzi un caracter esențial, acela de a fi, în același timp și în egală măsură, atît curativă, cit și profilactică. Nu se poate admite — și documentele de partid o subliniază în permanen
Prof. Th BURGHELE, ministrul sănătății, despre:
UNELE SARCINI ALE PERSONALULUI 

MEDICO-SANITAR IN NOUA 
STRUCTURĂ A REȚELEI 

DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

cerințelor populației, cit și noilor cuceriri ale științei și tehnicii.în calitatea pe care o am, de cadru didactic, de director de spital cu o vechime de peste 28 de ani, de profesionist deținînd vreme îndelungată și funcția de rector al I.M.F. București, făcînd în prezent parte din conducerea Ministerului Sănătății, socotesc de datoria mea să aștern pe hirtie unele păreri pe care le am demult și care, acum, cind re

ță — limitarea asistenței medicale la caracterul ei exclusiv curativ. Noua structură a unităților sanitare, le- gînd organic spitalul de policlinică și de ambulatoriu, de toate unitățile ce au drept scop aplicarea riguroasă a principiului profilactic, constituie cadrul material și organizatoric, de care se simțea nevoie.Prin noua organizare sanitară, medicul de spital are datoria de a cunoaște teritoriul în care își desfă

șoară activitatea, de a cunoaște toate problemele pe care neîncetat le pune viața în fața sa. Prin noile structuri, el nu mai este exclusiv un cadru al spitalului, ci prezența sa trebuie să fie permanentă și în unitățile exterioare, policlinici sau ambulatorii. Numai astfel el va ști cum să asigure o asistență de.calitate și mai ales in ce mod să prevină apariția îmbolnăvirilor.Din mentalitatea tuturor trebuie să dispară ideea profund greșită că asistența ambulatorie nu cere cadre de mare calificare sau că trecerea unui medic de spital în policlinică ar putea constitui o sancțiune. Tuturor cadrelor medicale din marile spitale unificate le revin un rol esențial și o mare răspundere în controlul, îndrumarea și asigurarea unei munci de calitate în unitățile mici, periferice care, conform noii concepții, sînt toate subordonate marelui spital județean. Acestea nu mai sînt unități independente, necontrolate, ci, din contră, fac parte, integrantă din unitatea mare județeană, care răspunde direct de calitatea muncii depuse la toate nivelurile.Cind vorbim de calitatea muncii nu trebuie să ne limităm gindul exclusiv la aspectul profesional ; a- ceastă coordonare efectivă are și un obiectiv gospodăresc-administrativ ce nu trebuie subestimat. în primul rînd se pune problema ierarhizării acestor unități. Medicii primari din unitățile mari vor face totul și vor răspunde ca în unitățile mici, insuficient do-
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit luni seara ,cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania.
întîlnirea, desfășurată într-o mosferă de caldă prietenie, înțelegere reciprocă și cordialitate, a prilejuit o continuare a convorbirilor între conducătorii celor două partide

in legătură cu 'dezvoltarea raporturilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania și asupra unor probleme internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a intiinit, luni, cu tovarășul Paul Verges, secretar general al Partidului Comunist din Reunion, a- flat la odihnă in țara noastră.A participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.în cadrul întrevederii, conducătorii celor două partide au abordat unele probleme ale activității și preocupărilor din etapa actuală ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Reunion, ale aprofundării și diversificării raporturilor de colaborare dintre ele, și au făcut un schimb de vederi asupra principalelor probleme ale situației politice internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești, ale frontului anti- impețialist.în acest cadru, au fost relevate schimbările pozitive intervenite in

viața internațională, pe calea colaborării, destinderii, a soluționării pe cale politică a litigiilor interstatale și a 1'ost subliniată insemnătatca intensificării aportului maselor largi- populare la lupta pentru zădărnicirea politicii imperialiste de dictat și a- gresiune, la lupta pentru pace și înțelegere între popoare.Cele două partide și-au exprimat' solidaritatea cu mișcările de eliberare națională, cu lupta popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru preluarea în mîinile proprii a bogățiilor naționale, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, calea dezvoltării sale și au reliefat ■ importanța deosebită a întăririi unității forțelor revoluționare, democratice și progresiste, a întregului front antiimperialist.Ambele partide și-au reafirmat hdtărîrea de a milita și în viitor

I

pentru unitatea și solidaritatea tuturor țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești pe baza principiilor rharxfsm-leninismului și internaționalismului proletar,■ ale e- galității in drepturi , și neamestecului în treburile interne, ale respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora de-sine-stătătot politica internă și externă.Exprimîndu-se satisfacția profundă pentru relațiile de prietenie și. conlucrare frățească statornicite intre cele două partide, a fost reliefată voința comună de a extinde și diversifica aceste raporturi. în interesul reciproc al ambelor partide,, solidarității comuniștilor de tindeni.întîlnirea s-a desfășurat atmosferă de caldă prietenie . șească, caracteristică relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Reunion.
al pretu-într-o tovără-
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FAPTUL! 
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DIVERS,' 
Putea să fie I 
o tragedieTrenul de marfă 45025 trecea I în viteză pe linia ferată Sanis- I lău—Cărei (Satu-Mare). De- I odată, mecanicuf loan Sima ■ văzu bariera de la cantonul 74 ridicată și de calea ferată apro- | piindu-se o căruță încărcată cu oameni. în aceeași fracțiune de secundă a frînat, oprind garnitura exact lîngă oamenii înghe- * 1 țați de spaimă, evitînd, în ultima I clipă, o tragedie. O tragedie de I care nu era străin cantonierul I Ludovic Vaida, care „uitase" . să se intereseze de ora trecerii I trenului aflat în întirziere. Și | nu era străin nici impiegatul loan Resler, de la gara Sanis- I lău care, grăbit să plece mai I , devreme, a dat dispoziție tele- I fonică de închidere a barierei, • dar „uitase" să verifice dacă dispoziția a fost recepționată și | bariera lăsată. „Uitucii" n-au fost... uitați, ci sancționați. Spre I ținere de minte.

tâte, fără echipe medicale care să creeze posibilitatea consultului, fără mijloace de investigare complexă a bolnavului, fără reanimare și anestezie de calitate, să nu se recurgă la intervenții pentru care confortul chirurgical și securitatea bolnavului nu sînt asigurate. Firește că noțiunea de ierarhizare nu trebuie limitată în raport cu dimensiunile spitalului mic, ci cu posibilitățile de a se crea un barem obligator de condiții științifice necesare unei practici medicale în care bolnavul să fie supus minimului posibil de risc. Din acest punct de vedere, răspunderea principală revine medicilor primari din spitalul județean, care vor limita, aprecia și decide, cu tot simțul profesional, care practici medicale se pot și, mai ales, care nu se pot e- xecuta în unitățile mici. Așa trebuie să înțelegem dorința Ministerului Sănătății de a crea, în fiecare județ, un centru metodologic puternic, care să-și desfășoare o activitate de înaltă calitate, nu numai la nivelul spitalului județean și al altora din orașul de reședință, ci la orice nivel din teritoriul respectiv. Se vor favoriza astfel și o mai justă utilizare a dotărilor, un control mai atent al metodelor de investigație, oprind cu desăvîrșire introducerea de tehnici insuficient studiate și experimentate de personalul respectiv. Vom aprecia, în mod cu totul deosebit, poziția acelor medici șefi de secție care, însușindu-și și aplicind diferitetehnici noi de investigație, de aneș- tezie-reanimare. de intervenții în diferite specialități, vor antrena în acest efort și cadrele din unitățile mici, aducîndu-le la stagii, în schimb de experiență, la nivelul spitalului județean, care răspunde direct de buna desfășurare a întregii activități medicale. Vom aprecia ca foarte bune inițiativele acelor medici șefi de secție, care, controlînd în permanentă activitatea spitalelor mici, vor activa periodic șl în aceste spitale,

Cine are 
supărare...

Cetățenii de pe str. Moldovei g 
din Sibiu au anunțat forurile 
in drept că nu mai pot să cir- | 
cule de mai multe zile din cau
za citorva tone de tablă noii- 
nouță apărută, jietam-nesam, 
pe strada lor. Deși s-a stabilit 
precis că tabla căzuse din au- I 
tocamionul 21-SB-2159, condus I 
de loan Danciu și însoțit de I 
merceologul Traian Marcu, de 
la Întreprinderea județeană de 
industrie locală Sibiu, deși în
treprinderea a' fost anunțată de 
această pierdere, nimeni n-a j 
catadixit să vină s-o ridice. In | 
cele din urmă tabla a fost ri- I 
dicată de... miliție. Si, in tot > acest timp, șoferul I.D. a știut, I 
dar a tăcut; merceologul T.M. | 
s-a sesizat, dar trebuia să ple
ce în concediu — și a plecat, 
conducerea a fost avertizată, 
dar a lăsat tabla baltă. Acum, 
cineva musai să facă... „tabla" ■ 
răspunderilor, să se vadă clar, 
pentru fiecare, cam ce „contri- | 
buție" are. Să nu-ncapă supă
rare I

Așa da, 
saftea!Autobuzul 31-DJ-492 se în- I drepta spre Filiași. Pe drum, un ■ > călător cu... autostopul făcu semn și șoferul Constantin Șer- I ban îl luă în cabină. La Filiași, călătorul îi dădu șoferului C.Ș. 25 de lei.— Ei, așa da, mai zic și eu I saftea ! ■Vesel nevoie mare, cind să-și I bage „safteaua" în buzunar, | mai ia portofelul de unde nu-i. . își luase zborul, odată cu călătorul și, odată cu el. o sumă im- I portantă din portofel, devenită, ' la rîndu-i, „saftea" pentru ce- i lălăit. Intre timp, „celălalt" mai I făcuse rost de o „saftea" — |adică de portofelul altui șofer, . Constantin Apostolache, tot din Craiova. Acum, călătorul cu | autostopul (Ion Preda, din comuna Valea Mare — Olt), a I fost... stopat. Rămine de văzut dacă celor doi șoferi de carieră ‘ (și cu ciubuc de cursă lungă) li g s-a pus și lor vreo barieră (să le-ajungă 1).
Saramură 
pe măsură

Limpede, ca de cristal, curgeau I 
apele Tarcăului și ale a- I 
fluentului său Ața. Se vedeau I 
în adincuri pietrele și peștii, a 
Deodată, intr-una din zile, a- j 
pele s-au învolburat și s-au tul- | 
burat. Alertați, silvicultorii au 
pornit pe firul apelor să caute I 
pricina. Și au găsit-o în per- I 
soanele dumnealor Emil Rotaru, • 
Gheorghe Roșescu, Vasile Ro- i 
man, Victor Nicorescu și Ion I 
Puică, toți de la Uzina de fire | 
și fibre sintetice Săvinești 
(Neamț), pe care-i trăsese ața, I 
pe malul apei... Ața, la pescuit. 
Dar nu oricum, ci cu ajutorul 
unor substanțe chimice, tulbu- I 
rind apele și otrăvind peștii pe I 
o distanță de aproape 6 kilo- I 
metri. „Pescuițl", cei cinci pes- . 
cari s-au ales cu cite o sara- I 
mură pe măsură șl cu o notă I 
de plată ardeiată. „Desertul" 
insă, format din cite un dosar I 
de poluare, i-a tulburat și mai 
tare. Măcar de s-ar „limpezi" • 
și alții...

Coperta- 
surprizăLucrînd la recondiționarea | unui incunabul francez, tipărit in anul 1483, specialiștii de la | Arhivele generale ale statului | din Capitală au făcut o desco- . perire surprinzătoare. Aparent banală și lipsită de orice im- | portanță, coperta „ascundea" în . ea un prețios document, mai vechi cu două secole, redactat | în limba latină, pe o foaie de . pergament. Cum o fi ajuns un document de pergament o coper- | tă neluată în seamă ? Ce și > de ce va fi fost acoperit ? I Rămîne de... descoperit !

Rubrică redactată de
Petre POPA •
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

De ce să studiem ceea ce 
știe toată lumea?

9La comitetul de partid al sectorului 5 din Capitală fusesem informați că la fabrica de pielărie și încălțăminte „Dîmbovița" — unde două treimi din totalul salariaților sînt femei — comitetul de partid s-a orientat operativ spre aplicarea prevederilor hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie >1973 cu pri- • vire la creșterea rolului femeii în viața economică, politică și socială a țării. Ne așteptam ca o asemenea informație să ne ofere o experiență demnă de relevat. Cu acest gînd ne-am dus la fața locului.Unul dintre primii interlocutori — tovarășul Vasile Ciucuraș, secretarul organizației de bază nr. 7 din secția de încălțăminte mecanică — a ținut să precizeze din capul locului : „Să fim drepți : în tot ce se realizează în întreprinderea noastră, contribuția femeilor este hotărîtoare. Fără ele am închide porțile". Am regăsit a- ceastă apreciere în opiniile majorității celor cu care am stat de vorbă. Ni s-a vorbit chiar în termeni entuziaști despre .competența cu care ingineri specialiști femei conduc astăzi sectoarele de tăbăcărie vegetală și minerală din fabrică, locuri de muncă rezervate în trecut exclusiv bărbaților, despre rezultatele remarcabile ale unor maistre și șefe de atelier în organizarea și conducerea proceselor de producție, despre succesele unor brigăzi conduse de femei.Am aflat, de asemenea, că, în ultimii doi ani, 80 la sută din noii primiți în organizația de partid sînt femei. în munca de primire în partid organizațiile de bază și-au îndreptat atenția spre secțiile, principale, întă- rindu-și rîndurile cu muncitoare harnice, conștiincioase, exemplu de ordine și disciplină, multe provenind din organizația U.T.C., care se situează in permanență în fruntea întrecerii socialiste. Cifric vorbind, ele reprezintă 32 la sută din efectivul organizației. Dacă ținem însă seama că abia 14 la sută din numărul total al femeilor care lucrează în fabrică sînt membre de partid, rezultă limpede cît de mult mai are de făcut organizația pentru a atrage, în continuare, în rîndurile sale, pe cele mai înaintate muncitoare, tehniciene, inginere, care dovedesc o bună pregătire politică și profesională, o ținută etică corespunzătoare în societate și familie.în. legătură cu aceasta se ridică o întrebare importantă : ce sarcini care să Ic solicite capacitatea, inițiativa, experiența politică sînt încredințate membrelor de partid ? Judecind după fapte, unele din spusele primilor noștri interlocutori sînt din nou infirmate. în comitetul de partid, bunăoară, nici una din principalele
in comerțul timișorean SERVIRE PROMPTĂ, CIVILIZATĂ j

.-A IS 
tiTIMIȘOARA (Corespondentul. «Scînteii", ■ Cezar Ioana). — întreprinderea comercială de stat pentru mărfuri industriale din Timișoara â pus la dispoziția cumpărătorilor, în perioada care a trecut din acest an, produse în valoare de peste 600 milioane lei. Este un rezultat firesc al mai bunei aprovizionări cu produse în sortimentele solicitate de populație, precum și al ridicării nivelului de servire. Pe raza municipiului Timișoara funcționează în prezent aproape 70 de unități comerciale a- parținînd acestei întreprinderi, cu programe zilnice de 12 și 16 ore. Magazinul „Mer,cur“, dis- punînd de toate grupele de produse industriale; de un raion cu. băuturi și dulciuri și de un bar de zi, este deschis și duminica, de Ia orele 9,00 la 12.00. O seamă de unități între care magazinele de încălțăminte din bulevardele „6 Martie" și „Tine

(Urtnare din pag. I) 

funcții politice — secretar, locțiitor, responsabil cu problemele economice, responsabil cu propaganda etc —- nu a fost încredințată vreunei femei. La fel, la sindicat este un președinte, și nu o președintă, la U.T.C. (deși din cei 800 de uteciști, 600 sint fete) un secretar, și nu'o secretară. Din 19 organizații de bază, în numai 5 funcția de secretar este îndeplinită de femei și abia la 4 se ridică numărul responsabilelor gazetelor de perete, deși în fabrică apar o gazetă centrală și
0 întrebare pe care trebuie să și-o pună 
și comitetul de partid de la întreprinderea 

„Dîmbovița" in munca de educare 
și promovare a femeilor

15 gazete de secții ; în rîndul celor 50 de propagandiști ai cercurilor de învățămînt politic, care au funcționat în anul de studiu -recent încheiat, s-au numărat doar 6 femei. Să nu fim însă nedrepți : în brigada artistică de agitație au fost antrenate în primul rind femeile și fetele...Această situație, alături de practica extrem de comodă a promovării doar a unui număr restrîns de femei, mereu aceleași, în diferite organisme, pe motive de „reprezentare", ridică în fața comitetului de partid, a tuturor comuniștilor din fabrică îndatorirea de a cunoaște mai bine și a încuraja mai mult pe acelea dintre tovarășele lor care dovedesc spirit organizatoric și gospodăresc și se bucură de autoritate în rîndul oamenilor muncii, de a manifesta receptivitate față de propunerile lor, de a le încredința misiuni pe măsura capacității și aptitudinilor reale. De altminteri, în curtea fabricii se află, la loc de cinste, un panou al fruntașilor. Am numărat, din curiozitate, fotografiile : 10 bărbați și 5 femei. Ceea ce denotă perpetuarea unei situații despre care o tovarășă ne vorbea cu destulă amărăciune : dintre fruntașii consacrați oficial ai a- nului trecut, abia o cincime au fost femei, deși drept ar fi fost să fie altfel.

reții", magazinul foto" spori; din strada Ștefan cel Mare și magazinul de articole pentru copii „Ursulețul" au fost complet renovate și modernizate, spațiul de expunere a mărfurilor crescînd de . circa două ori. în această toamnă urmează să fie dat în folosință magazinul universal „Bega", cea mai mare unitate comercială din județ. Pentru prestarea unor servicii ireproșabile au fost școlarizați și instruiți toți lucrătorii, unii recrutați din rîndul celor mai buni vînzătorl de la celelalte magazine din oraș. Un succes deosebit al lucrătorilor din a- ceastă întreprindere îl constituie și reducerea cheltuielilor de circulație cu aproape 800 000 lei, colectivele magazinelor conduse de șefii de unități Solomia Giurgiu, Paras- chiva Sinea, Elena Bogdan, Adalbert Meilor și Constantin Dîrmon adu- cîndu-și o importantă contribuție.

urmărind astfel în permanentă tehnicitatea medicilor care lucrează la acel nivel, îndrumîndu-i șl asistin- du-i personal în efectuarea diferitelor intervenții posibile în unitatea respectivă. în modul acesta medicilor primari le revine și sarcina care-mi este deosebit de scumpă, a- ceea de a forma cadrele de mare calitate ce se vor putea dezvolta în condiții cu mult mai bune decit cele preexistente noilor structuri reieșite din aplicarea Decretului 296/ 1973.O specializare corectă, o tehnicitate riguroasă nu se obțin exclu

A PI mWdîIC
siv prin informație. în practica medicală, ea de altfel în orice sector, progresul tehnic-profesional se învață de la maestru !în cadrul preocupărilor de pregătire a cadrelor merită o atenție cu totul specială personalul mediu-sa- nitar — asistente și surori — a cărui formație permanentă nu trebuie subestimată. Fiecare medic țrebuie să știe că unitatea spitalicească sau policlinica nu au decît cadrele pc care le educă, le formează și care, prin pregătirea și comportamentul lor, evidențiază calitatea cadrelor medicale ce lucrează în aceste unități. Desigur, activitatea conducătorilor de unități sanitare, a medicilor șefi de secție și a medicilor primari în domeniul pregătirii cadrelor nu trebuie să se limiteze exclusiv la împrospătarea cunoștințelor tehnico-profesionale sau la introducerea unor probleme noi în .planul de învățămint. în egală măsură, ea trebuie să țintească neapărat aspec-

Iată, după părerea noastră, realități pe care comitetul de partid al sectorului ar fi trebuit să le cunoască mai de mult, direct la fața locului. Discutînd cu membri ai comitetului de partid, ai comitetului sindicatului, cu secretari de organizații de bază, cu conducători ai unor locuri de muncă din fabrică am întîlnit justificarea — de altfel, nu o dată auzită — că promovarea sporadică a femeilor în munci de conducere s-ar datora „înțelegerii" față de condiția lor de mame șt soții, res

pectului și grijii față de îndatoririle ce le revin în afara fabricii. Nu apare însă un asemenea punct de vedere drept o încercare de a masca, de fapt, lipsa de încredere față de femei, de vreme ce, ani de zile, nici una nu a fost găsită vrednică de a urma cursurile unei școli de partid („dacă nu ne-a cerut sectorul!"), cele trimise la școli de maiștri s-au, numărat pe degete, în timp ce secții în care lucrează peste 70 la sută femei, multe din ele cu o bogată experiență, Sint și astăzi conduse de bărbați? Desigur,-structurile organizatorice nu se schimbă peste noapte. Problema care se pune este aceea de a pregăti constant un număr mai mare de femei capabile pentru a face față îndatoririlor impuse de o funcție' de conducere economică și politică, orientîndu-Ie în mod statornic spre diferite școli și ajutîndu-le să-și însușească cunoștințe temeinice.Așa cum afirma tovarășul Constantin Lică, locțiitor al secretarului comitetului de partid, în momentul de față, comitetul, comuniștii au în obiectiv îndreptarea acestei situații, datorate unui stil de muncă defectuos. Credem insă că lucrurile se vor putea schimba în ritmul cuvenit numai dacă se va acționa cu mai multă fermitate, dacă se va renunța la sistemul studiilor pentru descoperirea unor realități de toți cunos

tele de educație etică, abordînd toate problemele de deontologie medicală, care — după părerea mea — niciodată nu pot fi epuizate.„Medicina — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru — este intr-adevăr o profesiune, dar nu este o profesiune ca toate celelalte. Ea cere nu numai multă pricepere, ci și multă dragoste pentru om, multă omenie, pasiunea de a te dedica sănătății semenilor". Să recunoaștem că din a- cest punct de vedere mai avem multe de făcut. Fiecare medic trebuie să fie pătruns de ideea că exemplul 

personal joacă un rol hotărltor . în dezvoltarea unei gindiri și atitudini etice înaintate.Una dintre sarcinile de cea mai mare însemnătate ce revine medicului primar șef de secție și, în general, tuturor cadrelor de conducere, este urmărirea neîncetată a informației științifice de care trebuie să dispună fiecare colaborator. Un șef de colectiv trebuie să se impună prin poziția sa etică, prin tehnicitatea sa în specialitate, dar și prin informația sa științifică la zi. Dacă el pierde din mină această preocupare, va constata foarte repede că nu mai are autoritatea de a conduce și că este depășit din toate punctele de vedere.în asigurarea unei munci sanitare de calitate, de mare competență, cuvîntul hotărîtor în problemele de discipline medicale, clinice și de laborator revine medicului șef de secție. Această poziție înaintată nu va putea fi niciodată simulată și ni- 

cute (de pildă, se prevede „studierea" și „identificarea" locurilor de muncă preponderent feminine, unde conducerea să poată fi încredințată unor femei) și se ■ va apela la modalități mai suple, mai operative, mai eficiente.Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a trasat sarcini permanente organizațiilor de partid și obștești, instituțiilor de stat și unităților economice în direcția creării unor condiții mereu mai bune de muncă și viață pentru femei; în acest spirit, comitetul sindicatului, comisia de femei au elaborat un plan de măsuri ale cărui prevederi .se referă, in principal, la trei probleme esențiale : organizarea unor locuri de muncă în schimburi de 4 ore pentru angajarea cu o jumătate de normă a femeilor-mama și extinderea lujerului la domiciliu — formă menită să înlesnească unui număr însemnat de femei să dedice un timp mai mare creșterii și educației copiilor ; înlesnirea muncii casnice, gospodărești ; mărirea numărului de locuri în creșă și cămin. Obiective importante, primordiale. Ce sa constată insă ? Aproape toate femeile care lucrează în schimburi scurte — organizate mai de mult — au fost trecute la ambalaj. Organizarea unor așa- numite mini-benzi de producție, unde să se valorifice calificarea muncitoarelor, are ca termen... probabil luna ianuarie a anului viitor 1 Celelalte măsuri — amenajarea la fabrică a unui magazin alimentar cu comandă prealabilă și construirea unei creșe și a unui cămin cu 360 de locuri, pentru care există fonduri și documentație, dar nu. și amplasament — nu s-au realizat nici ele, deocamdată.Soluționarea corespunzătoare a tuturor acestor probleme impune comitetului de partid să exercite o coordonare judicioasă a tot ceea ce întreprind sindicatul, U.T.C.-ul, comisia de femei. Organele și organizațiile de partid poartă întreaga răspundere pentru îndrumarea organizațiilor de masă și obștești, de stat și economice privind munca politico- educativă în rîndul femeilor și antrenarea acestora la înfăptuirea obiectivelor pe care societatea noastră și Ie-a propus. Ele sînt, totodată, chemate să militeze pentru promovarea concepției înaintate .asupra rolului și răspunderii femeii. '...Iată citeva argumente pe care le oferim comitetului de partid al sectorului 5, pentru cunoașterea mai e- xactă a modului în care se asigură, în raza sa de activitate, îndeplinirea unei sarcini de mare răspundere : promovarea femeilor.
Marla BABOIAN

meni nu va fi convins de pregătirea și gradul de erudiție al unui șef de problomă al cărui dialog științific se limitează la citeva formule, pe cit de banale, pe atit de ireale ca : „lasă că știu" sau „cunosc problema" ; nimeni nu-1 va putea stima pe cel ce critică ideile apărute îritr-o lucrare, fără a l’i citit' din aceasta decît titlul I în zilele noastre nu cred că mai este posibil ca cel ce se preocupă de „inovații", fără a cunoaște că ele există, uneori, de foarte multă vreme sau chiar că au căzut în desuetudine, să se mai poată bucura do roadele unei atari activități.

în acest efort de formare a cadrelor, de menținere a unei permanente preocupări de informare științifică, trebuie să fini convinși că fiecare unitate, indiferent de profilul ei, își are cadrele pe care și le formează, pe care le educă din punct de vedere tehnic, profesional și etic. în asistența medicală, diploma nu conferă nimănui calități profesionale și morale dacă acestea nu sint urmărite, orientate și îmbogățite la fiecare pas. Este de datoria noastră, a tuturor, de a urmări cu tot elanul ca aceste preocupări să ducă la formarea de școli de calitate, la toate nivelurile. Nu voi avea o bucurie mai mare decît atunci cind voi vedea, in fiecare irțstituție sanitară, o bibliotecă de specialitate și de cultură generală, cu o funcționalitate reală, reprezentînd astfel o adevărată carte de vizită a unității.O îndatorire de nobilă răspundere este aceea a formării studenților in 
medicină, ce vin în stagiu la spitale,

ANGAJAMENTUL NU POATE RĂMINE DOAR 0 BONĂ SI FRUMOASĂ INTENȚIE...
Cu cîtva timp în. urmă, deputății Consiliului popular județean Prahova s-au reunit în forul lor de lucru —: sesiunea — și au luat in discuție modul cum se înfăptuiesc angajamentele pe care și le-au propus ca urmare a chemării la întrecere socialistă către toate consiliile populare, adresată de județul Maramureș. Binevenită, efectuată la timp, analiza a avut în primul jrînd darul să evidențieze că în unele colective s-a muncit, pentru'îndeplinirea angajamentelor, cu entuziasm, cu hărnicie și spirit gospodăresc. în comune ca I’osești, Pucheni, Ciorani, Fulga, Drajna, în orașe ca Sinaia, Bușteni, Urlați, obiectivele edilitar-gospodă- rești înscrise in angajamentele cetățenilor se înfăptuiesc punct cu punct, prevederile fiind chiar depășite la unele capitole.Dar, pe bună dreptate, deputății au evidențiat și o serie de carențe, neajunsuri, care — datorită unui control slab din partea comitetului executiv al consiliului popular județean șl unei responsabilități scăzute din partea unor cadre din direcțiile consiliului — au diminuat rezultatele unor sectoare de activitate. Așa este cazul, în primul rind, cu gospodăria comunală și locativă. Colectivele din acest sector important s-au angajat— de pildă — să lărgească și să diversifice producția și prestările către populație, propunîndu-și o realizare anuală, în acest domeniu, de 16 milioane lei. Or, la jumătatea anului nu se înregistrează decît 6 milioane (1), ceea ce dovedește că n-a existat suficientă preocupare pentru respectarea cuvîntului dat. Același lucru se poate spune și despre industria locală. Din 4 milioane mărfuri de larg consum cite trebuie aduse anul acesta pe piață — potrivit angajamentului— pînă în iunie nu se realizase nimic. Mai mult, s-au înregistrat chiar restanțe la contractele încheiate pentru fondul pieței de circa 1 milion lei. Unul dintre vorbitori, Constantin Pîrîianu, arăta — subliniind în acest fel că industria locală „șchioapătă" și in alte direcții — că la întreprinderea „23 August" din Cîmpina se înregistrează deficiențe privind cheltuielile de producție, folosirea timpului de lucru, a capacităților existente. O rămînere în urmă a apărut și în sectorul de comerț, care nici pe departe nu și-a onorat angajamentul luat în întrecere, mai cu seamă în ceea ce privește repartizarea judicioasă a fondului de marfă sau buna aprovizionare a populației din cartiere.Se mai pot cita și alte nerealizări despre care s-a amintit în sesiune, dar"" întrebările' care se pun sînt : puteau fi evitate toate aceste lipsuri ? Puteau'fi'respectate întru to- tul angajamentele ? Categoric DA — au afirmat cei mai mulți dintre deputății care au luat cuvîntul în sesiune. Dar pentru aceasta, au subli

Analiză exigentă 
in sesiunea 

Consiliului popular 
județean Prahova
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TG. JIU (Corespondentul „Scînteii", M. Dumitrescu). — Colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri ai Combinatului de lianți șl azbociment din Tg. Jiu, răspunzind cerințelor sporite ale constructorilor de pe marile șantiere ale țării, au realizat o importantă producției peste prevederile planului la zi și au trecut la asimilarea unor noi materiale de construcții, mai durabile, mai ieftine, între care panourile termoizolatoare de tip sandviș din plăci de azbociment. întrebindu-1 pe tovarășul inginer Ion Tomescu, directorul general al combinatului, despre caracteristicile noului produs, ni s-au făcut următoarele precizări : „Noul panou termoizo-

policlinici și dispensare. Ei trebuie să efectueze un astfel de stagiu incit să cunoască toate problemele pe care le ridică terenul in viitoarea lor încadrare, să-și însușească tehnici de mică chirurgie, de asistentă obste- tricală și de urgență. Pentru a fi intr-adevăr folositor, acest stagiu trebuie foarte bine urmărit, coordonat; iar sarcina revine, fără îndoială, cadrelor noastre de conducere din unitățile periferice care trebuie să fie conștiente de îndatoririle lor și să se preocupe cu toată atenția și exigenta de viitorii medici.întregul personal medico-sanitar și în primul rind directorii de direcții sanitară județene au datoria să a- corde o mult mai mare atenție primirii absolvenților in teritoriu, să se preocupe de cazarea lor, de nevoile pe care-le au, de organizarea cit mai bună a viitorului lor loc de muncă și — ca o sarcină esențială — de formarea lor, de poziția lor în mediul în care muncesc si trăiesc. Absolvenții facultăților de medicină trebuie să se angajeze în munca lor cu elan si dragoste față de oameni, trăsături morale definitorii pentru profesiunea de medic și care au devenit obligatorii încă din momentul in care au optat pentru aceasta.' Este de la sine înțeles că peste tot — de la cel mai mic dispensar sătesc și pînă la cea mai dotată policiinică sau spital — populația trebuie să simtă, să constate în mod direct prezența medicului atașat, legat de problemele pe care le ridică asistența medicală a teritoriului de care răspunde.De altfel, pregătirea viitorului medic ar putea începe încă dinainte de admiterea absolventului de liceu in învățămîntul de specialitate. Dar asupra acestei probleme și a altora privind nobila noastră profesie îmi propun să revin intr-un alt articol.
In numărul de mîine 

vom publica partea a 
ll-a a articolului. 

niat el, era nevoie ca toți factorii de răspundere să fi dovedit mai multă exigență. Nu trebuia să se admită sub nici un motiv — și au fost destule cazuri — comoditatea în muncă, birocratismul de care au dat dovadă unii conducători de sectoare. Deputatul Constantin Marinov arăta că în stilul de muncă al unor organisme județene s-au întronat practici rutiniere. Unii dintre directorii direcțiilor de specialitate, considerîndu-se atotștiutori, ignoră propunerile de- putațllor din comisiile permanente. Așa este cazul directorului general al direcției agricole județene Aurel Furfurică — care nu numai că nu a informat comitetul executiv despre unele propuneri făcute de comisia permanentă cu ocazia controalelor efectuate in acest sector, dar nici măcar n-a luat vreo măsură pentru realizarea a- cestor propuneri. Alți deputați au criticat atitudinea vicepreședintelui Ion Nisto- rică, de a tolera o serie de lipsuri manifestate în cadrul T.R.C. Prahova, unitate pe care o coordonează direct. în cadrul dezbaterilor s-a arătat că la acest trust de construcții s-a constatat, nu o dată, risipă de materiale, calitatea slabă a muncii (construcții de locuințe cu nenumărate defecte), ceea ce, bineînțeles, a nemulțumit pe locatari. Superficialitate în control și îndrumare, „închiderea ochilor" în fața unor lipsuri s-au manifestat și la alte cadre de conducere din județul Prahova. Tovarășa Felicia Ionescu, primar în comuna Gura Vitioarei, semnala— tot legat de stilul de muncă— faptul că unii tovarăși de la județ trec prin comună în fuga mașinii, nu stau pe teren să aprofundeze lucrurile. Deputății au cerut ca tovarășii veniți in comună să nu fie inspectori, ci să zbovească o zi-două și, împreună cu organele locale, să rezolve problemele cele mai acute, acordînd un efectiv sprijin în realizarea angajamentelor luate în întrecere.Meritul acestei sesiuni prahovene— care a adoptat o poziție critică, intransigentă față de lipsuri — constă în faptul că a limpezit multe lucruri, mai ales în ceea ce privește stilul și metodele de muncă, stabilind măsuri și răspunderi precise ce revin deopotrivă deputaților, cit și consiliilor populare comunale, orășenești șl județene. Exigența în dezbateri, dorința manifestată de majoritatea deputaților de a acționa cu perseverență pentru îndeplinirea angajamentelor de mai bună gospodărire și prosperitate a comunelor și orașelor dau certitudinea unor rezultate care, la sfîrșitul anului, să situeze Prahova in primele rînduri ale întrecerii între județe. Este necesar. Și se poate 1
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

lator tip sandviș este un produs alcătuit din două foi (plăci plane presate) de azbociment, a- vînd la mijloc miez de polisti- ren expandat. Datorită capacității de izolare termică, conferită de poljstiren, precum și rezistenței date de plăcile plane presate din azbociment și greutății reduse a materialelor din care se . execută noul tip de panou reprezintă un material excelent pentru executarea pereților de închidere a halelor (industriale, agrozootehnice etc.) și pereților cortinei în toate construcțiile, precum șl a unor construcții u- șoare, cum ar fi chioșcuri alimentare, căsuțe turistice, cabane și altele".
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MĂIESTRIA FETELOR j 
DE LA VÎLCELE j CLUJ (Corespondentul „Sein- J teii", Al. Murcșan). — De cu- \ rind au fost livrate bene- , ficiarilor primele loturi de ' covoare, în 6 modele, fabricate i in satul Vîlcele, din județul ' Cluj. S-a construit oare in să- l tucul de la poalele Feleacului i vreo fabrică de țesut covoare ? 1 Nu, în niște foste birouri ale l cooperației de consum s-a ame- najat, la începutul acestui an, un atelier de covoare. 25 de i fete din sat au urmat un curs ' de calificare de 7 luni, la lo- l cui de muncă. între timp au , mai sosit 37 de fete, absolvente ) ale școlii profesionale de arti- t zanat din comuna Iara. în pre- ’ zent, în atelierele de la Vîlcele, l care aparțin de cooperativa de . consum „Clujana" din cadrul ) IJCOOP, se lucrează in două l schimburi.— Dată fiind cerința mare de , covoare — ne spune tovarășul 1 Dănilă Hirean, directorul l IJCOOP Cluj — vrem să lărgim această activitate. Chiar ) aici, la Vilcele, sîntem pe cale ț să preluăm o clădire nefolosită, 1 pe care o vom transforma în l hală de fabricație a covoare- , lor. în acest caz, în curînd, nu- i mărul- muncitoarelor va ajunge ț la 300. Tot în curînd vom a- ' menaja un atelier și în comuna | Vultureni, unde dispunem de ■ , spațiile necesare. Cadrele ca- ‘ llficate ni le asigurăm atit prin l școala profesională a cooperației ' de consum de la Gherla și de la școala profesională de artizanat i din Iara, cit și prin calificare la ’ locul de muncă. 1
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a lucrărilor pe
Prima secvență a investigațiilor noastre pe șantierul lucrărilor de dezvoltare de la întreprinderea de' mecanică fină din București s-a desfășurat acum cîteva zile în biroul tovarășului Șerban Teodorescu, directorul unității.— Tovarășe director, ce ne puteți spune despre problemele discutate în ședința de comandament încheiată acum cîteva minute ?— Astăzi s-au semnat

primă impresie : toate căile de acces sînt blocate cu diferite materiale : cărămizi, cherestea, colaci de sîrmă, materiale aruncate la voia întîmplării.
Ora. 7,10. Se face prezența. La apel se înregistrează absenți. încă n-a început lucrul.
Ora 7,30. Apar primii în- tîrziați. Nu se grăbesc și nici nu au de ce, pentru că. de fapt, la punctele de

tem în posesia caietului de prezență al maistrului. Dar, surpriză. Cei -80 de pre- zenți sînt, de fapt, ...73, fără a mai socoti pe cei 5—0 întîrziați.— Ce părere aveți tovarășe maistru ?— Cu cei întîrziați rezolv eu. Ii pun să recupereze.— Cînd ?— Cînd va fi nevoie. Din păcate, nevoie este
procesele-verbale de recepție la 5 din obiectivele realizate cu 5—6 luni mai devreme decît era prevăzut. Este vorba de hala de producție pentru scule și dispozitive, stația de recir- culare a apei industriale, atelierele de forje, tîmplă- rie și vopsitorie. Am stabilit, de asemenea, cu constructorul — I.C.S.I.M. București — ca, pînă tîrziu la 30 septembrie lucrările de la nodul mic să fie încheiate, gurîndu-se, astfel, condiții pentru desfășurarea normală a producției în anotimpul friguros.— Deci trebuie să înțelegem că stadiul lucrărilor se află la zi...— Nu pot afirma acest lucru, deoarece la cel mai important obiectiv al nostru, numit „Hala 100“, unde se vor măsură le sînt rămase grafice.— Care— După alături de biective, cum ar fi slaba a- provizionare cu ciment, fier-beton, panouri de lemn pentru cofraje, un cuvînt greu de spus la acumularea acestor restanțe îl au cauzele subiective, respectiv modul defectuos de organizare a activității pe șantier.A doua tigațiilor noi s-a ziua următoarș, în incinta șantierului „Halei 100“.

Ora 6,55. Pe șantier liniște, 10—1?.constructori-au. ,<;•> sosit la lucru. înainte de

din cel a.c., ter- asi-

1

Ceea ce m s-a înțelespe șantierul
lucru continuă încă o aprigă dispută pe marginea ultimei etape a campionatului de fotbal. Beto- niștii, zidarii, dulgherii încă nu lucrează. Singurii care își văd de treabă sînt instalatorii. Ei muncesc de zor, dei mai bine de o oră, pentru a termina execuția rețelei termice înainte de data scadentă.
Ora 10. împreună cu ing. Constantin Mihăilescu, de la serviciul plan-dezvolta- re al uzinei, efectuăm o nouă „incursiune" pe șantier.— Cum merge treaba ? — 11 întrebăm pe maistrul constructor Gheorghe Florea.— Bine, cum să meargă 1— Aveți efectivul plet la locurile de— Da, toți cei 80 structori au atacat lucrările.■jjyiai expct, de _____  ______ ...______  __ . . - De la ora 7 fix. începerea, programțilui.,O ;,<Rupă cîteva minute sîm-,

produce aparate 'de Și cu în control, lucrări-2 luni de zile urmă față deeste explicația ? părerea mea, unele cauze o-

secvență a inves- întreprinse de desfășurat, în com- muncă ? de con- de multcînd ?

oricînd, chiar acum. Doar față de grafic există o ră- mînere in urmă de 2 luni. Un lucru poate mai puțin cunoscut de către maistrul Florea. Și chiar dacă lucrările ar fi în avans, nimănui nu-i este permisă tolerarea abaterilor de la normele elementare de disciplină. Numai prezența pe șantier a constructorilor nu este suficientă pentru accelerarea ritmului de lucru. Important este cît timp lucrează efectiv, cu ce rezultate se soldează această prezență la program.
Ora 16,00. Pe șantier lucrul a încetat. Printre puținii rămași pe șantier îl găsim pe dulgherul Dumitru Vasiloiu.— La ce oră terminați programul ?— De obicei la ora 18. Dar azi e zi de salariu și...— Și este acesta un moca-'lucrul să se două- ore mai■ nue 4 *. tiv. pentru termine cu, devreme ?

— Așa procedăm în general. Cînd e zi de salariu plecăm cu 2—3 ore mai devreme.Deci lucrul începe mai tîrziu cu cel puțin o oră și se termină mai devreme cu o oră, cu două cu trei. Practic, mai mult de 20—30 la sută din durata zilei de muncă este irosită în gol. Șl aceasta sub privirile îngăduitoare ale celor obligați să vegheze la respectarea disciplinei.Revenim pe șantier șl în dimineața zilei următoare. Njmic schimbat. Absenți nemotivați, lucrul începe mai tîrziu.— Ce părere aveți despre aceste situații tovarășe șef de șantier ? — l-am întrebat pe ing. Ion Co- coșel.— Lucrurile nu sînt atit de grave. Oamenii lucrează în acord global și chiar dacă pleacă mai devreme, programul de lucru zilnic este realizat. Dacă este cazul, uneori, se mai stă și- peste program și deci se compensează.Ciudat mod de a gîndi, de a privi realitățile critice ! Nu mai surprinde faptul că discuțiile din ședințele de analiză și angajamentele luate nu se materializează întotdeauna pînă la capăt. Cum se vede, aici pe șantier se cere o intervenție energică a organizației de partid, a conducerii întreprinderii tutelare pentru întronarea unui riguros spirit de disciplină. Chiar ei, constructorii, au dovedit că atunci cînd acționează unit cînd nu este lăsat să scape nici 'un minut din ziua de lucru rezultatele nu pot fi decît pozitive. Iar avansul de timp înregistrat la o- biectivele amintite la început de către directorul întreprinderii este convingător. Cu siguranță că și în locurile cu „probleme" — ca cele la care ne-am referit — se vor găsi suficiente resurse pentru recuperarea restanțelor, pentru intrarea în cadența graficelor de execuție.
Adrian POPESCU

șantiere
SCRISOARE DESCHISĂ

a constructorilor Sistemului hidro
energetic de pe Someș adresată între

prinderii constructoare de mașini din 
ReșițaNoi, colectivul grupului de șantiere Someș al Trustului de construcții hidroenergetice, care am primit misiunea de a realiza vastul program de amenajare hidroenergetică de 265 MW de pe Someș prin cele două hidrocentrale — Tarnița și Mărișelu — ne-am angajat cu toată fermitatea să înfăptuim prevederile cincinalului înainte de termen.Datorită' organizării superioare a activității de pe cele două șantiere, folosirii raționale a dotației tehnice și potențialului uman de care dispunem, la majoritatea punctelor de lucru, cum ar fi aducțiunea principală, aducțiunile secundare, excavațiile pentru centrala subterană Mărișelu, galeria de fugă și altele — am creat avansuri față de graficele de execuție între 6 și 8 luni. Numai pînă acum, în acest an, am realizat suplimentar un volum de lucrări de construcții și montaj în valoare de 13 milioane lei.Animați de chemarea mobilizatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a realiza exemplar obiectivele din vastul program de investiții al țării, ne-am propus să punem în funcțiune la termenul prevăzut — 31 decembrie 1973 — hidrocentrala Tarnița, iar centrala de la Mărișelu să o dăm în exploatare la 30 iunie 1975 — cu 6 luni înainte de termenul'prevăzut în planul de stat. Pentru a traduce în fapte aceste deziderate, facem un apel tovărășesc către dumneavoastră, muncitorii, tehnicienii și inginerii de. la întreprinderea constructoare de mașini din Reșița, să vă mobilizați încă o dată toate rezervele de care dispuneți, in ve

derea asigurării cu utilajele necesare qelor două lucrări de pe Someș.întîmpinăm unele greutăți în privința desfășurării lucrărilor de montaj din cauza întîrzierii în livrare a unei părți din furnitura hidrocentralei Tarnița. Pentru asigurarea condițiilor de punere in funcțiune la termenul stabilit în planul de 'stat — 31 decembrie 1973 — vă rugăm insistent să ne expe- diați grabnic elementele componente ale turbinei nr. 2, ale echipamentului de reglaj, mecanismelor hidraulice de acționare a vanelor de la descărcător, precum și cele ale anexelor acestora.Intrucît noi am creat și creăm în continuare condiții pentru scurtarea termenului de dare în exploatare a hidrocentralei Mărișelu cu 6 luni, vă rugăm să analizați măsurile care trebuie luate, încă de pe cum, pe linia concepției și fabricației tuturor utilajelor, in așa fel încît • să livrați pe șantier, mai devreme cu 1—3 luni, organele de închidere de la castelul de echilibru, turbinele, hidrogeneratoarele și instalațiile aferente acestora.Sintem încredințați că veți răspunde cu promptitudine solicitărilor noastre, aducînd astfel o contribuție de seamă la realizarea în termen și în devans a celor două hidrocentrale care fac parte din amenajarea hidroenergetică de pe Someșul Mic.
Incj. Mircea HARTEA,
director
Teodor TIMEUS,
secretarul comitetului de partid
Vasile SUCAEA,
președintele comitetului sindical 
Mircea SASU, 
secretarul comitetului U.T.C.

PROVIZORAT...
CU CHELTUIELI 

DEFINITIVE ,
La întreprinderea bucureșteană „Polico- lor“ se află într-un stadiu avansat de materializare mai multe capacități, destinate creșterii producției de lacuri, vopsele și rășini sintetice. Termenul lor de punere în funcțiune : acest trimestru. La fața locului, pe șantier, ne-am convins că lucrările de montaj și instalații se apropie de faza finală. în general, aici se muncește intens. Se poate spune, totuși, că totul e în ordine ?— Nu, răspunde nemulțumit comunistul Marin Bunea, șeful u- nei echipe de montaj de la Trustul de montaj utilaj chimic — București, membru în comitetul oamenilor muncii. Dacă aveam din vreme ventile cu sferă, noua instalație de lacuri și vopsele, la montajul căreia lu

crăm în prezent, putea fi gata încă de la 30 iunie a.c. Or, n-am primit ventilele la timp. Din această cauză, s-a recurs la schimbarea soluției constructive. Urmează să montăm niște canele în locul ventile- lor cu sferă — un provizorat desigur — cu scopul de a putea pune în funcțiune instalația. Dar nici cane- lele nu le-am primit la timp.Desigur, cel mai presant lucru la ora actuală îl constituie punerea în funcțiune, cît mai devreme, a a- cestor instalații productive de la „Polico- lor". însă „provizoratele" la care se apelează, oricît de bine intenționați sînt constructorul și beneficiarul, nu sînt de natură să poată mulțumi, implică — din capul locului — chel

tuieli și muncă suplimentară pentru unul și același lucru.Evident, maniera „pompieristică" în care se acționează în acest caz este un exemplu elocvent de cum nu trebuie să se procedeze. Alta ar fi fost situația, desigur, dacă beneficiarul și monto- rul ar fi acordat mal multă ’atenție și interes aprovizionării din vreme cu aceste materiale, absolut hecesa- re. Că nu era imposibil de rezolvat o a- tare problemă, ne-o demonstrează vecinii lor din aceeași centrală, întreprinderea de medicamente — București, care au reușit — la noua secție de sulfatiazol și Sulfamidă albă — să pună la îndemîna aceluiași montor ventilele cu sferă necesare.
S. UTAN

Este îmbucurător faptul că. răspunzînd cu entuziasm chemării secretarului general'al partidului, numai în decursul acestei luni, pe un șir de șantiere din municipiul,București s-au atins ritmuri înalte în realizarea lucrărilor de investiții existînd, după stadiile atinse și angajamentele ferme asumate de constructori, condiții pentru respectarea întocmai și chiar devansarea termenelor de punere în funcțiune a unor noi obiective și capacități de producție. Pe șantierul Fabricii de pîine din Berceni, bunăoară, lucrările de construcții, -după cum aflăm de la șeful echipei de dulgheri Tamași Antal (fotografia nr. 1, de la stingă la dreapta) se desfășoară în strînsă conformitate cu prevederile graficelor de execuție. Muncind cu spor, constructorii Trustului de construcții industriale București au creat condiții certe punerii cu 30 de zile mai devreme în funcțiune a noii filaturi de la țesătoria „7 Noiembrie". In imaginea nr. 2, montorul Raiciu Bonu lucrind la montajul utilajelor dip secția carde. La fel de intens se lucrează și pe șantierul întreprinderii mecanice de utilaj chimic, unde obiectivul fotografic a surprins un moment din activitatea rodnică desfășurată de echipa de fierari-betoniști condusă de „meșterul" Proca (fotografia nr. 3).
C. D.Foto : E. Dichiseanu

(Urmare din pag. I)Sînt cifre suficient de elocvente pentru a dovedi conducerilor ministerelor respective, factorilor de conducere și colectivelor de oameni ai muncii din unitățile care au înregistrat mari depășiri ale consumurilor cît de păgubitoare este pentru economia națională atitudinea tolerantă- față de risipa de energie electrică și combustibil, cît de costisitoare este insuficienta preocupare pentru crearea condițiilor tehnice și organizatorice în vederea gospodăririi raționale a acestor prețioase resurse materiale. O analiză asupra cauzelor care au dus la 1 depășirea consumurilor specifice de energie electrică și combustibil nu dezvăluie nici pe departe existența unor bariere de netrecut, ci mai degrabă poziția de expectativă a celor datori și răspunzători pentru folosirea chibzuită a fiecărui kilowat-oră de energie electrică, a fiecărui gram de combustibil, manifestată în soluționarea unor probleme ce îi privesc nemijlocit. Bunăoară, mult ar avea de cîștigat economia națională dacă în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă s-ar manifesta o mai mare grijă și preocupare pentru prevenirea și înlăturarea mersului „în gol" al mașinilor și utilajelor, pentru întreținerea corespunzătoare a izolațiilor de la rețelele termice, modernizarea și înlocuirea utilajelor și aparatelor cu un grad avansat de uzură, eliminarea frecventelor întreruperi accidentale survenite

în funcționarea instalațiilor tehnologice sau energetice cu regim de exploatare continuu, respectarea întocmai a duratelor proceselor de fabricație în conformitate cu prevederile documentațiilor tehnice. Pentru că tocmai menținerea unor asemenea cauze au constituit principalele canale prin care s-au irosit însemnate cantități de combustibil — în majoritatea schelelor de extracție. la Combinatul siderurgic din Galați și la cel din Reșița, la „Oțelul roșu" — și de energie electrică la Combinatul chimic din Craiova și la Combinatul de îngrășăminte azotoase din Turnu-Măgurele, la uzinele „23 August" din Capitală ș.a. Consumuri mari de combustibil se înregistrează și într-un șir de unități din industria materialelor de construcții.Ne-am referit Ia consumatorii de combustibil și energie, dar o cantitate impresionantă de asemenea resurse materiale ar putea fi economisită prin reducerea consumurilor în centrale și a pierderilor din rețea. S-a calculat că aproximativ 82 la sută este randamentul folosirii la consumator a energiei electrice, 10 la sută reprezintă pierderile pe rețeaua de transport a energiei și circa 8 la sută constituie consumul propriu în centralele electrice. De unde rezultă că primii care trebuie să dea dovadă de un înalt spirit gospodăresc în folosirea combustibililor și energiei sînt producătorii înșiși. Ei au aplicat pînă acum o serie de măsuri, dar dispun încă de mari posibilități în acest domeniu.

Bunăoară, dacă în toate centralele termoelectrice din țara noastră cantitatea de apă de adaos s-ar diminua numai cu 1 la sută — și acest lucru e posibil — s-ar obține o economie de combustibil în sistemul energetia național de 17 000
energiei electrice și combustibililor de către toți cei ce se simt răspunzători de sporirea avuției naționale — de la ministru și de la director de centrală și întreprindere, pînă la fiecare muncitor, inginer și tehnician. Nu este vorba numai de respectarea

mină calcinată, feromanganaetc. — consumuri de energie electrică mult mai ridicate. Din nou conducerea partidului subliniază că aceasta este o problemă asupra căreia conducerile ministerelor, centralelor și întreprinderilor respective trebuie săGOSPODĂRII dl RĂSPUNDERE ENERGIA ELECTRICĂ ȘI COMBUSTIBILUL!
tone combustibil convențional. Totodată, ’ calculele arată că prin reducerea cu un singur procent a consumurilor tehnologice proprii din centralele electrice și a pierderilor din rețelele de transport și distribuție s-ar economisi, la nivelul acestui an, 450 milioane kWh de energie electrică, ceea ce echivalează cu jumătate din producția anuală a hidrocentralei de la Bicaz.Am adus in fața opiniei publice a- ceste aspecte, am insistat asupra a diferite date și calcule pentru a se înțelege limpede acuitatea necesității gospodăririi și folosirii raționale a

și încadrarea strictă în normele de consum — aceasta fiind o sarcină obligatorie de plan — cl, inainte de toate, de o problemă mult mai profundă — și anume, aceea de a optimiza consumurile,. de a le aduce la nivelul celor mai reduse și mai economice consumuri practicate pe plan mondial. Conducerea partidului pune în atenția generală această problemă intrucît, într-o serie de întreprinderi care dispun de aceeași dotare tehnică și tehnologii similare cu cele din unități din alte țări se înregistrează la fabricarea acelorași produse — aluminiu, oțel electric, alu-

reflecte cu toată răspunderea și să-i găsească rezolvarea. Nimeni altcineva nu o va soluționa, ci numai factori de concepție tehnică șl organizatorică din ministere, centrale. întreprinderi.Este adevărat, producem din ce in ce mai multă energie electrică, mai mult combustibil, dar și cerințele economiei noastre naționale cresc. Și, pentru a fi satisfăcute, nu ne putem permite nici un fel de irosire. N-avem energie electrică și combustibili de risipit ! Am văzut din cifrele prezentate în rîndu- rile de față cît de mult costă pro

Pregătirea magaziilor 
pentru recoltele 

toamnei ■ suportă 
oici o aminare!La recenta ședință de lucru, care a avut loC sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost subliniată sarcina de a se strînge și depozita în cele mai bune condiții recolta la culturile tîrzii. După cum se știe, anul trecut au existat serioase deficiențe, mai ales în privința preluării și păstrării produselor, ceea ce a generat pierderi mari. Anul acesta au fost alocate fonduri mari pentru construirea de magazii și pătule, s-a desfășurat o amplă acțiune de inventariere a spațiilor disponibile. Nu peste multă vreme va începe recoltarea florii-soarelui, porumbului și altor culturi tîrzii. In legătură cu stadiul pregătirilor în vederea depozitării produselor agricole, cu măsurile ce se impun pentru urgentarea lor, am avut o convorbire cu tov. ing. D. Bergheanu, directorul tehnic al Centralei' de valorificare a cerealelor și producere a nutrețurilor combinate.— Cu prilejul acțiunii de inventariere a spațiilor de depozitare existente în unități, dar nefolosite — ne-a spus la început interlocutorul — au fost identificate magazii cu o capacitate totală de peste 6 500 tone. Acum continuă acțiunea de reparare și curățire a acestora pentru a putea adăposti noua recoltă. Consider însă că în această direcție se poate și trebuie să se facă mult mai mult. Unele unități agricole nu vor să cedeze spațiile de depozitare pe care, în general, nu le folosesc sau le dau alte destinații. De asemenea, unele din unitățile noastre județene, nu se ocupă în suficientă măsură de preluarea acestor spații de depozitare. Pe considerentul că este necesar un efort în plus pentru administrarea lor, preferă să se lipsească de ele. Considerînd situația nesatisfăcătoare, am l.uat măsuri pentru ca, în cel mai scurt timp, toate spațiile identificate să fie preluate de către bazele de recepție și să fie pregătite pentru depozitarea produselor. Această acțiune trebuie să continue cu toată intensitatea în- trucît în unități sînt încă multe magazii, diferite încăperi care pot fi amenajate și folosite pentru depozitarea cerealelor. Mă refer în mod special la acele județe în care întreprinderile de valorificare a cerealelor au deficite mari de spații de depozitare. Astfel, în județul Constanța există un deficit de 100 000 tone, în județul Ialomița — 60 000 tone, în județul Brăila — 30 000 tone, . în Județele Tulcea și Galați — cite 20 006 tone. De asemenea, în aceste zile- urmărim îndeaproape grăbirea lucrărilor de construcții, astfel în- •cît, la recoltare1, o cît mai mare1 aparte din magaziile respective să poată fi folosite.

— Cum apreciafi desfășurarea lu
crărilor de construcții ? Care sînt 
măsurile luate pentru grăbirea lor 7— Anul acesta, întreprinderile județene pentru valorificarea cerealelor trebuie să construiască magazii destinate produselor ușoare cu o capacitate de 170 000 tone și pătule pentru depozitarea unui milion de tone porumb. Or, pînă la 20 august, la magazii nu s-a realizat decît 25 la sută din planul valoric de construcții. In privința pă- tulelor, lucrările sînt și mai mult rămase în urmă. Pînă la aceeași dată nu erau terminate decît 10 la sută din pătule, 60 la sută din ele se găseau. în diferite stadii de construcție, iar la 30 la sută din capacități lucrările nici nu începuseră. Sînt județe unde, datorită sprijinului acordat de organele locale de partid și de stat, ritmul lucrărilor pe șantiere este bun, ceea ce ne dă siguranța că spațiile de depozitare vor fi gata Ia timp. Vreau să amintesc aici unele rezultate bune obținute în județele Brăila și Dolj ; bine se lucrează și la alte baze de recepție din județul Teleorman, într-un stadiu avansat este și construcția pătulelor în județele Galați, Ialomița, Vaslui, Brăila, Prahova, Dolj, Argeș. Lucrările se desfășoară însă necorespunzător în județele Tulcea, Ilfov, Olt, Arad și Timiș. Răspunzătoare de a- ceastă situație este și centrala noastră. deoarece o parte din materialele de construcție au fost asigurate cu întîrziere și. nu am luat măsuri pentru deschiderea la timp a finanțării unor lucrări. De asemenea, întreprinderile județene de valorificare a cerealelor au obținut, în unele cazuri, autorizațiile de construcții eu mari întîrzierl. Acum nu este însă cazul să căutăm scuze, ci trebuie acționat cu toată hotărîrea
ducerea lor, cît de păgubitoare este orice risipă. Tocmai de aceea. în vederea gospodăririi raționale a e- nerglei electrice și combustibililor, stăvilirii consumurilor exagerate, partidul cere să fie organizată o a- devărată acțiune de masă, stăruitoare și cu caracter permanent, la care să participe toți muncitorii si cadrele tehnice din întreprinderi, cadrele din institutele de cercetare științifică, din centralele industriale și ministere. Această acțiune trebuie să vizeze atit rezolvarea problemelor' imediate — înlăturarea risipei, întronarea ordinii și disciplinei în domeniul respectării normelor de consum — cît și obiective de perspectivă apropiată — stabilirea și aplicarea măsurilor pentru reducerea și optimizarea' consumurilor de energie și combustibil, ținîndu-se seama de realizările consemnate în acest sens pe plan internațional. Soluționarea acestor probleme deschide un cîmp larg de afirmare a spiritului gospodăresc al oamenilor muncii și trebuie create toate condițiile pentru manifestarea lui din plin !Organele județene, municipale și orășenești de partid, organizațiile de partid din întreprinderi au datoria să-și dovedească din plin rolul'lor de conducător și organizator în îndeplinirea acestei sarcini maiore trasată de conducerea partidului. Lor le revine răspunderea de a e- xercita un control riguros, permanent asupra evoluției consumurilor de energie electrică și combustibil 
în fiecare întreprindere, secție si

pentru recuperarea rămînerilor In urmă,
— Cunoaștem că, in afara acestor 

spafii de depozitare, întreprinderile 
de construcții ale consiliilor popu
lare județene urmau să construias
că un mare număr de magazii.— Da, într-adevăr, magazii cu o capacitate de peste 150 000 tone. Printr-un efort și o muncă bine organizată din partea constructorului, în două săptămîni ar putea fi gata magaziile de la Traianu și Adamclisi — județul Constanța, Budești și Vadu Lat — județul Ilfov, Bechet — județul Dolj. Construcțiile la celelalte magazii sînt rămase în urmă. Pînă în prezent s-a realizat mai puțin de 60 la sută din planul valoric anual. în județul Ilfov, 3 magazii începute anul trecut nu sînt gata nici acum. în județul Mehedinți urmează să se construiască 4 magazii, dar la Gîrla Mare și Gruia lucrările nu au început încă, Iar la Bicleș s-a realizat numai 15 Ia sută din plan. Iată de ce consider necesar ca organele locale să ia neîntîrziat măsuri pentru terminarea lucrărilor începute. In unele județe s-au obținut rezultate bune., prin sprijinul acordat de cooperativele agricole cu echipe speciale de constructori, care au e- fectuat un volum mare de lucrări.

— Ce alte măsuri s-au luat ca si 
se asigure la timp spatiile de depo
zitare necesare,?— Pentru grăbirea ritmului de e- xecuție a magaziilor și pătulelor construite în regie de întreprinderile noastre, conducerea Ministerului Agriculturii a botărît ca, , în toate județele unde lucrările sînt rămase în urmă, cooperativele agricole să formeze echipe de meseriași. De asemenea, am revizuit toate planurile de livrare ale județelor pentru a accelera ritmul de eliberare a spațiilor de depozitare existente. Totodată, vom efectua mutații din județele Constanța, Tulcea, Ialomița, Galați, Brăila, Timiș, Arad și altele, deficitare în spații de depozitare, în județe cu posibilități de primire : Alba, Hunedoara, Sibiu, Cluj, Botoșani, Dîmbovița, Argeș, Prahova, Vaslui etc. Pentru sporirea posibilităților de depozitare, în toate județele trebuie să se termine în cel mai scurt timp condiționarea și uscarea produselor de vară. In felul acesta, magaziile pot fi umplute pînă la capacitatea lor maximă.

. —-După cum se. știe, prima 
tură la care va începe recoltatul 
este, floarea-soarelui. . Cum este ^pre 
ganizată .munca pentru ca depozita
rea acestui produs să se facă in celt 
mai bune condiții ?— Pentru preîntîmpinarea unor situații ca cele din anii trecuți, cînd o parte din producție s-a depreciat din cauza depozitării necorespunzătoare, au fost luate măsuri speciale. In primul rînd, bazele de recepție au amenajat spații de depozitare provizorii, prin căptușirea pătulelor cu folii de polietilenă.1 carton asfaltat, rogojini etc. Dar spațiile de depozitare pot fi folosite Ia capacitatea maximă numai dacă floarea- soarelui este livrată cu umiditate scăzută și cu cît mai puține corpuri străine. De aceea, este necesar ca floarea-soarelui să fie vînturată și condiționată în unități, imediat după recoltare. De altfel, livrarea unei producții de bună calitate este avantajoasă și pentru cooperativele a- gricole. Se știe că prețurile de livrare cresc procentual cu cît sînt mai mici umiditatea și conținutul de corpuri străine.Vreau să subliniez însă că măsurile organizatorice pe care le-am luat vor avea efectul dorit numai dacă spațiile de depozitare prevăzute să fie construite anul acesta vor fi gata în cel mai scurt timp. De aceea, întreprinderile județene de valorificare a cerealelor trebuie să-și concentreze eforturile pentru a impulsiona lucrările de construcții la magaziile și pătulele executate în regie. Pe de altă parte, întreprinderile de construcții ale consiliilor populare județene au prevăzut ca termen de execuție a magaziilor trimestrul IV. Or, trimestrul IV înseamnă și ultima zi a lunii decembrie. Iată de ce consider necesar să precizez că magaziile trebuie să fie terminate în luna septembrie, și nu la sfîrșitul anului, pentru a putea fi folosite la depozitarea recoltei din această toamnă.

Convorbire consemnată de
Ion TEODOR

loc de muncă, de a urmări sistematic cum sînt fundamentate soluțiile și aplicate măsurile pentru reducerea consumurilor. Organizațiile de partid, folosind toate formele muncii politice de masă, au datoria — pornind de la situațiile concrete de la locurile de muncă, din secții, ateliere — să dezvolte o puternică opinie colectivă în favoarea folosirii chibzuite, cu economie, a fiecărui gram de combustibil, să arate cu claritate și convingător că practicarea unor consumuri exagerate, risipa, fie ea mare sau mică, sînt în detrimentul economiei noastre, al nostru al tuturor și al fiecărui om al muncii în parte. Ele trebuie să combată cu ho- tărîre orice atitudine de automulțu- mire, orice încercare de a se justifica situațiile negative în loc de a se lua măsuri concrete și imediate. In ultimă instanță, gospodărirea cu maximă grijă a energiei electrice și combustibililor ține de conștiința muncitorilor, dar și de răspunderea cadrelor de conducere din economie. A- vem nevoie de oameni care să pună suflet, viață în munca lor, de oameni zgîrciți, în adevăratul sens al cuvîn- tului, care să nu admită nici o formă de risipă, să asigure zi de zi folosirea rațională a resurselor materiale de care dispunem pentru dezvoltarea accelerată a economiei naționale. Partidul ne cheamă pe toți să ne încadrăm imediat în această acțiune de larg interes patriotic, de al cărui succes depind în mare măsură creșterea mai rapidă a avuției naționale, progresul întregii țări.



PAGINA 4 SCÎNTEIA — mărfi 28 august 1973

Procesul de învățămînt

Preconizînd o amplă dezvoltare și perfecționare a învățămîntului în România, Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iuriie 1973 a examinat îndeaproape problema căilor de generalizare a învățămîntului obligatoriu de 10 ani și a subliniat necesitatea a- doptării unor astfel de măsuri îneît școala să fie parcursă cu bune rezultate de toți copiii țării. Despre aceste prevederi ale hotărîrii plenarei și modalitățile concrete de transpunere a lor in viață discutăm cu cadre didactice și activiști de partid și de stat din județul SATU-MARE.Problemele generalizării învățămîntului obligatoriu , de 10 ani, ale cuprinderii și pregătirii corespunzătoare a întregii generații de elevi, asupra cărora ne-am oprit cu precădere, au primul rînd, prin prisma modalităților de lucru ale cadrelor didactice, ale tuturor factorilor educativi din școală, evident corelate cu asigurarea — de către organele locale de partid și de stat, cu concursul Ministerului Educației și Invățămîntu- lul — a tuturor condițiilor materiale necesare bunel desfășurări a procesului instructiv-educativ.— Generalizarea școlii de 10 ani reprezintă unul din principalele o- biective ale programului de dezvoltare și perfecționare a învățămîntului, elaborat de plenara Comitetului Central — a subliniat prof. Ioan Beltechi, inspector școlar general. Spun aceasta gîndindu-mă la semnificațiile politice și sociale profunde pe care le implică faptul că întregul tineret va avea o pregătire științifică de bază unitară, cunoștințe culturale și științifice la nivelul primilor doi ani de liceu.— Faptul că vor fi absolviți doi ani de liceu, care vor asigura o pregătire diversificată conform profilului școlii urmate, că în această treaptă de învățămînt se va pune accentul și pe o pregătire practică temeinică, pentru activitatea productivă, va ușura integrarea tuturor tinerilor în activitatea profesională — menționează prof. Boris Mălai, directorul Liceului nr. 2 din orașul Satu-Mare. Mă gîndesc Ia necesită- tilAkK1'cadre ale’ județului no'strU-Și' anticipez de pe acum efectul salutar al' jițîtyederii din hotărîre, potrivit, căreia corda jează trepte lor", vom reuși să asigurăm cu adevărat școlii de 10 ani acea finalitate socială, care să stimuleze dorința și eforturile întregii de a o parcurge rezultate cît maiParticipanta la ciat în unanimitate că stă în puterea școlii, a cadrelor didactice de a găsi mijloacele potrivite spre a-i men- țino pe toți copiii Ia cursuri și a-i ajuta să-și însușească cunoștințele corespunzătoare. Vorbitorii s-au referit, în acest context, la modalități concrete de lucru pentru a facilita parcurgerea de către toți copiii din județ a celor 10 ani de studii.

fost abordate, în

— Lichidarea repetenției la ciclul primar, asigurarea absolvirii ciclurilor II și III de către toți elevii clase- • lor nu înseamnă în nici un caz o scădere a exigenței față de calitatea pregătirii acestora — a subliniat prof. Margareta Starmuller, directoare adjunctă la Școala generală nr. 3 din Cărei. M-am oprit la acest aspect pentru că am cunoscut în anii trecuți cazuri cînd unele cadre didactice considerau că, de vreme ce școala de 8 ani era obligatorie pentru toți copiii, pentru a aplica această lege puteau închide ochii la pregătirea slabă, necorespunzătoare a unor elevi. N-au dat prea bune rezultate nici pregătirea lecțiilor în scoală sau meditațiile pentru elevii mai .slab pregătiți. Aceștia rămineau după cursuri, rămîneau și profesorii, dar

atenție trebuie să se bucure, în cest sens, școlile sătești, mai depărtate de centrul județului.— Pe copiii care au dificultăți în studiu, școala nu trebuie să-i „izoleze" de ceilalți care învață normal — a spus și prof. Gheorghe Șoneodi. activist al comitetului județean de partid. Aceasta i-ar lipsi de stimulentul și emulația spre efort și autodepă- șire pentru a-i ajunge pe cei buni,' le-ar crea complexe de inferioritate, după cum i-ar face să se înfumureze pe cei buni.De altfel, aceasta este și rerea elevilor înșiși. Anul cut, la liceul „M. Eminescu" Satu-Mare, în cadrul unui sondaj, la întrebarea „cu cine îți place să lucrezi, cu un elev bun sau cu unul slab ?“, cei mai
din

Cum planificăm, cum dozăm transmiterea și asimilarea cunoștințelor ?Despre cîteva probleme generate de programa
/analitică, de manuale și, nu mai puțin, de des-fășurarea activității în clasă

„întreprinderile vor putea a- burse elevilor care se anga- ca, după absolvirea primei a liceului, să lucreze în cadrul Acționînd în această direcție,
generații pînă la bune, discuție

de tineri capăt, cuau apre-

mai mult ,ca să-i supravegheze, nu ca să le dea un ajutor științific, pedagogic eficient. Ne-am gîndit atunci să experimentăm soluția organizării claselor paralele, după nivelul de pregătire al elevilor, pentru a lucra mai rapid, mai intensiv cu cei mai bine pregătiți și mai încet, atît cît este posibil, cu cei care aveau unele goluri în cunoștințe.— Socotesc că organizarea în a- cest mod a claselor de elevi nu dă rezultatele scontate — a replicat prof. Teofil Calai, directorul Liceului din Negrești-Oaș. Avem datoria să asigurăm tuturor elevilor o pregătire unitară, după programe școlare unice, a căror parcurgere în întregime este obligatorie pentru fiecare elev. După mine, soluția constă în ELIMINAREA SUPRAÎNCĂRCĂRII PLANURILOR DE ÎNVĂ- ȚĂMÎNT, A PROGRAMELOR ȘI MANUALELOR ȘCOLARE, ÎN ELIMINAREA AGLOMERĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI MAI ALES DIN AFARĂ DE CLASĂ ȘI ȘCOALĂ, ÎNTR-O MAI BUNĂ SISTEMATIZARE ȘI DOZARE A CUNOȘTINȚELOR PENTRU A PUTEA FI PARCURSE DE TOȚI ELEVII.— Depinde apoi de profesor, de pregătirea, răspunderea și pasiunea cu care-și predă lecțiile pentru a face ACCESIBILE cunoștințele întregii clase, prin evidențierea ideilor și noțiunilor fundamentale, întărirea caracterului aplicativ al cunoștințelor — a adăugat învățătorul Nicolae. Zolesăk, directorul Școlii generale din comuna Dorolț. Lecția-conferință trebuie să cedeze tot mai mult locul orelor de laborator și activității practice, lecției care antrenează la lucru întreaga clasă, care stimulează spiritul de investigație al elevului, aptitudinile, însușirea conștientă a noțiunilor. Se pune însă problema ca toate școlile să aibă asigurată o bază materială adecvată, forurile de învățămînt veghind la o repartizare mai echitabilă a fondurilor destinate materialelor didactice. De mai multă

mulți elevi „slabi" au spus că-i preferă pe colegii lor mai bine pregătiți au de care-i Mulțivii buni s-au a- rătat dornici să Colaboreze cu colegii lor mai slabi la învățătură, dornici ca ajutin- du-i să-și verifice propriile cunoștințe. Soluția cea mai nimerită ar fi : UTILIZAREA UNOR FORDE INSTRUCȚIE

de la care învățat și stimulează.. dintre ele-

de pro- dez-

asigurării unei procesul de învă-de o stabilitate anevoiede învățămînt pe perioade de timp — măsură care stea în atenția forurilor

ME ADECVATEȘI EDUCAȚIE ȘI SISTEME SPECIALE DE PREGĂTIRE — pregătirea lecțiilor de către elevi sub îndrumarea directă a profesorilor specialitate, organizarea unor grame speciale de recuperare,voltarea internatelor, a cantinelor școlare etc. în care elevii să se afle permanent sub influența instructiv- educativă a școlii.Ca o condiție primordială a unei temeinice pregătiri a tuturor elevilor, cei mai mulți vorbitori au subliniat necesitatea STABILITĂȚI în țămînt.— Esteplanurilor mai mari trebuie săcentrale de invățămint — de stabilitatea profesorilor la catedră, pentru a «realiza o mai bună cunoaștere și inii drumare a elevilor în funcție de particularitățile și înclinațiile fiecă- ț ruia*jț«saț<Jipă ce ne rețVȘț^^Ș |ri<J>liȘ, ' forurilor locale, prin asigurarea pentru cadrele didactice, îndeosebi pentru cele aflate la început de drum, a unor condiții normale de viată, de muncă — a menționat prof. Andrei Petrușca, inspector școlar.Și o ultimă mențiune pozitivă: cele mai multe dintre preocupările și direcțiile de lucru relevate de interlocutorii noștri sînt gîndite în perspectiva unei aplicări operative, în- cepînd chiar cu noul an școlar. Problemele dezbătute aici vor face o- biectul unor discuții ample, în colectivele didactice, atît cu prilejul consfătuirilor ce vor preceda deschiderea școlilor, cît și în activitatea ulterioară. Schimbul de opinii, de experiență rămîne, în continuare, deschis.
Florica DINULESCU 
Octav GRUMEZA

t V

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală a Pagini din . isto
ria patriei. Momente din 
istoria navigației fluviale șl 
maritime românești. Emisiu
ne realizată la Muzeul Mari
nei din Constanța. Consul
tant : cpt. Ion Popescu- 
Fulger • Itinerar geografic : 
Monumente ale naturii. Peș
tera Scărișoara și Peștera 
Topolnița. Comentariu de 
Marclan Bleahu.

10,00 Telex.
10,06 Un interpret îndrăgit: Du

mitru Sopon.
10,20 Teleenclclopedia a Covoare 

Î pescuit • Ghepardul.
eleclnemateca pentru copii î

O personalitate exemplarăa teatruluio sută de ani de Ia i Sturdza Bulandra. ani de cînd a plecatSe împlinesc i nașterea Luciei Sînt aproape 12 dintre noi.Șase decenii sînt incrustate personalității ei contribuit la consolidarea rea tradițiilor teatrala pronunțat realiste.S-a născut la Iași, la 1873, a absolvit cu succes de litere și filozofie - din dar a ales apoi teatrul,

de teatru românesc- de prezența vie a proeminente, care a și înflori- românești,
La Galeriile de artă „Orizont" din Capitală a avut loc vernisajul expozi
ției de design și artă decorativă a artiștilor plastici Viorica Colpacci, V. 
Costăchescu-Ghețiu și Teofil Ghețiu. Expoziția — din cadrul căreia vă pre

zentăm imaginea de mai sus — se bucură de interesînal librării, un interesant volum, rod colaborării oamenilor de științăromâni și cubaneziîn miei liste rut, luni, primul lum al unei interesante lucrări științifice, intitulată „Rezultatele expedițiilor biospeolo- gice cubano-române în Cuba". Volumul inserează în peste 400 de pagini 30 de studii de specialitate, semnate de oameni de știință cubanezi și români, cît și de speologi din alte țări, între care Franța, Italia, Iugoslavia, Olanda și S.U.A.Acest început, a declarat prof. dr. Traian OrgMdan, directorul Institutului de speologie „Emil Racoviță". redactorului Agerpres Adina Pristavu, valorifică munca intensă desfășurată în timpul pri-

Editura Acade- Republicii Socia- România a apă- vo-

o parte din

mei nești întreprinsă în _____ ,în 1969. In colaborare cu speologii cubanezi, a subliniat interlocutorul, 4 specialiști români au efectuat a- tunci — timp de 5 luni — cercetări ecologice, zoogeografice și sistematice asupra faunei subterane. Materialele selectate au suscitat, de asemenea, interesul unor speologi de alte și-au de i volum.Reamintind că legăturile de colaborare stabilite. în 1969 speologii din noastră și cei Cuba au fost extinse cu prilejul celei de-a doua expediții similare, întreprinsă în pri-

expediții româ- de biospeologieCuba,

. Pe meridiane, care l expus punctele vedere în acest
între țara din

măvara acestui an, prof. dr. Traian Orghi- dan a precizat că materialele faunistice recent depistate în grotele cubaneze sînt a- proape in întregime inedite.' prezentînd un deosebit interes științific. Concluziile stabilite vor fi incluse în- tr-unul din capitolele lucrării peșteriloraflată în curs de elaborare sub conducerea prof. dr. Antonio Nunez Jimenez, președintele Academiei de Științe din Havana. De asemenea, ele vor vedea, treptat, lumina tiparului în Editura Academiei Republicii Socialiste România.

„Monografia Cubei" —

(Agerpres)
Artiști cubanezi pe meleagurile băcăuaneBACAU (Corespondentul „Scînteii", Gheorghe Baltă). în cadrul turneului pe care îl întreprind în țara noastră, solii artei cubaneze, reuniți sub genericul „Saludo Cuba" au 1 prezentat spectacole de muzică ușoară la Bacău, Buhuși, Roman și în municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Un mare număr de spectatori au aplaudat cu căldură măiestria formației de muzică „Aragon", cvartetul vocal „Los

bravos", pe mimul muzical „Centurion", ca și pe ' cîntăreața Elena Burke. în zilele petrecute pe meleagurile Bacăului, solii artei cubaneze au vizitat platforma industrială de la Borzești, cooperativa agricolă de producție din comuna Nicolae Băl- cescu, stațiunea balneo-climaterică Slănic-Moldova și alte obiective turistice. Peste tot ei s-au bucurat de o primire caldă, prietenească.

st

cinema

„Aventurile Iui Tom Sawyer". 
Regla : Mihai lacob.

12.30 Valurile Dunării — 
de Nicolae Holban.

12,50 Autograf muzical : 
Mathieu.

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă, 

tulare (7).
18,00 Telex.
18,05 Tehnic-club.
18.20 Pe-un picior de plai... Repor

taj la un festival — „Cînte- 
cele Oltului" — ediția a V-a 
— la Călimănești-Vilcea. Emi
siune de Mlhai Mlron și Au- ■ 
rel Cerbu.

18,40 Panoramic științific.
19.20 1001 de seri : Basme în silue

te — „Trei dorințe".
19.30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cintecul săptămînii : „Joacă 
. florile-n grădini" de Paul 

Urmuzescu. Versuri — Mlhai 
Teodorescu. Interpretează 
sextetul „Cantabile".

reportaj

Mireille

Recapi-

21,25

Seară de teatru : „Marele 
rol" de Tudor Negoită. A- 
daptarea pentru televiziune și 
regia : Cornel Todea. In dis
tribuție : Mircea Albulescu, 
Mihaela Dumbravă. Dan Da
mian. In alte roluri ; Costel 
Constantin, Alfred Demetriu, 
Mircea Gîndilă. Scenografia : 
Karl Heinz Roth.
Cîntece gorjeneștt cu Polina 
Manoilă.
Publicitate. 
Comici vestiți ai ecranului. 
24 de ore.

TTT
• Departe de Tipperary : PA
TRIA — 10; 12; 15; 17; 19; 21.
• Aladin și lampa fermecată : 
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30: 
18,30; 20,15, la grădină — 19,45.
a Valter apără Sarajevo : FES
TIVAL — 9,30; 13; 17,15; 20,'30, la 
grădină — 19,15.
• Eva și Adam : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30.
o Conspirația : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 19.45.
a Polițistul : SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 4703);
20,15 (seria de bilete — 4704),
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, la grădină — 19,30, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, GRADINA DINAMO
— 20.
• Aventura lui Poseidon : EX
CELSIOR — 9; 12; 15,15; 18; 
MELODIA —9; 12; 15,15; 18;
MODERN — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
• Cgtezanța : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, LIRA —
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.

' « Eglantine : VIITORUL — 15,30;
18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil.: DOINA — 9,30.
• Explozia : DOINA — 11; 13,30; 
15,45; 18; 20,30.
a Urmărire la Amsterdam : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 20, GLORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,30,
ARENELE ROMANE — 19,45.
o Depășirea — 10; 12;jl4; 16,30;
13.30, ștrengărită — 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
O Infailibilul Raffles : TOMIS —

PROGRAMUL H

20,00 Avanpremiera.
20,05 Prietenii lui Așchiuță. „Se 

caută o năzdrăvană".
20,35 Agenda.
20,15 Trei băieți, trei meserii. Re

portaj de Anca Arion.- 
tntîlnire cu tenorul Cornel 
Rusu'.
Film serial : Mannix.
Telerama.

21,00

21,15
22,05

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Pe aripile vîntului : FEREN
TARI — 10; 15; 19.
• Cartea Jungjel FLACARA — ,
45,80;,,13; .20115... 7 ...
• Fluturii slnt liberi : COSMOS 
— 15,30; 18; 20,15.
• Fantoma lui Barbă Neagră :„ . ----- 13 30. 16.

8,45; 10,45; 
18,15; 20,45. MIORIȚA 

13,30; 15,45; 18; 20,15. 
: AURORA — 9; 11,15;

18; 20,15, la grădină

GRIVIȚA — 9; 11,15;
18,15; 20,30, VOLGA — 
13,15; 15,45; ----- " ‘
— 9; 11,15;
• Distratul 
13,30; 15,45;
— 19,30.
• Autostop : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
• Dragostea Începe vineri : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, BUCEGI
— 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
19,45.
• Tinerețe fără bătrinețe : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• Cu copiii la mare : MUNCA — 
16; 18; 20.
a La răscruce de vînturi : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,15.
• Tu, eu și micul Paris t RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
o Un om în sălbăticie : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15, ARTA — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.
• Ciprlan Porumbescu : UNIREA
— 16; 19,30. la grădină — 20.
• Ordonanța Selmenko : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul cartuș : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
a Acea pisică blestemată : LU
MINA — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20.
• Antoniu șl Cleopatra : PACEA 
— 15,30; 19.
■ Monte Carlo : FLOREASCA 
15,30; 18; 20,30.
• Jandarmul la plimbare : POPU
LAR — 15,30: 18; 20,15, VITAN — 
15.30; 18; 20,30, GRADINA MOȘI
LOR — 19,30.

25 august Facultatea București, ca pe o modalitate mai directă de afirmare profesională. A debutat la Teatrul Național in toamna anului 1898. Primul insucces nu a dezarmat-o. A avut curajul să ia totul de la început : a urmat cursurile de la Conservator, la clasa Aristizzei Ro- manescu ; a citit mult ; a urmărit cu ochi analitic, pentru a învăța cit mai mult, jocul unor actori ca Eleonora Duse, Agatha Birsescu, C. I. Nottara. Roadele nu au intîrziat să apară cu prilejul următoarelor roluri — Al. Davila fiind cel care a avut intuiția aptitudinilor actriței. Era firesc ca Lucia Sturdza Bulandra, ca și' ceilalți tineri lent ai aceleiași generalii, sprijine pe autorul 1_1 Vodă" în întemeierea unei nil care marchează un moment de dezvoltare al teatrului românesc. Talentul organizatoric o determină să întemeieze apoi (alături soțul ei și preună cu rioara Voicules- cu) o echipă ce iși propunea să continue tradiția teatrului de artă inițiat de Davila.• Aceasta mai dintre reștene coaie mondiale, va un repertoriu de multe ori prestigios. Noua companie va fi o promotoare a dramaturgiei originale și a marelui repertoriu clasic universal — în spectacole de ținută, care vor îngădui publicului contactul cu importante creații ale unor talente ca : Tony Bulandra, Ion Ma- nolescu, Gh. Storin, V. Maximilian și vor prilejui afirmarea unor actori tineri, care se numeau : Aura Buzescu, George Vraca, G. Calbo- reanu, N. Bălțățeanu.Tenacitatea, rara putere de persuasiune ale Luciei Sturdza Bulandra „ce impresiona prin logica și inteligența cu care-și susținea cauza", cum scrie în amintirile sale V. Maximilian, au jucat un rol însemnat.Alături de realizările din „Andro- maca", „Sapho", alături de interpretarea dată doamnei Chiltern etc., actrița înregistrează noi succese în . Anna Karenina, doamna Alving, Maria Luiza (E. Rostand), Maria Stuart, mama, din „Therese Raquin", personajele principale din „Profesiunea doamnei Warren" și din „Gaițele". Reușita deplină în partitura ce-i revenea dintr-o piesă de Paul Geraldy marca în 1936 împlinirea a 40 de ani de activitate.La 23 August. 1944 — Lucia Sturdza Bulandra,' așa cum scria Gh. Ti-' mică în „Scîrîteia" din 1953, „era o artistă consacrată; ai: cărei nunie îh- trase de mult în istoria teatrului nostru. Ea muncise mult, ar fi putut să se odihnească. Dar și-a dat seama că acum abia se deschide o etapă nouă, mai frumoasă dccît ori- cînd, care oferă posibilități excepționale creației ei artistice și teatrului românesc în general. In fața artistului stătea perspectiva unei demnități, unui rol social, cum nu putuse avea niciodată înainte. Lupta pentru realism în teatru pășea într-o fază hotărîtoare. Și L. S. Bulandra, departe de a trece la odihnă, s-a. avîntat cu și mai multă pasiune în munca ei dragă. Era cît se poate de firesc. Era aici un fel de a gîndi și acționa caracteristic tuturor artiștilor adevărați...".Marele om de teatru, care a fost Lucia Sturdza Bulandra, s-a numărat printre cei dinții, care, înțele- gînd esența transformărilor revoluționare prin care trecea poporul nostru după eliberare, s-a alăturat cu întreaga sa competență, cu toată energia, extraordinara sa energie, politicii culturale a partidului, eforturilor acestuia, de creare a unei noi conștiințe j- prin intermediul unei arte care să' se adreseze maselor.' In 1947, din nou își leagă numele de un important eveniment : crearea primului teatru de stat al municipiului București. Lucia Sturdza Bulandra a soluționat în mare măsură, într-un timp record, numeroasele probleme artistice și administrative — ivite la acel început de drum — oferind în multe privințe un extra-

de ta- avu, Să îl lui „Vlaicu compa-
de îm- Ma-

va fi cea trainică companiile dintre <

100 de ani de la nașterea 
Luciei Sturdza Bulandra

• teatrale bucu- cele două răz- Aici se va promo- repertoriu de multe Noua companie

ordinar exemplu. Cu înaltul său spirit de răspundere, ea a pus baze solide teatrului care azi îi poartă numele, ’ a sprijinit aspirația către tm repertoriu de substanță și de atitudine, către alcătuirea unei trupe formată din talente și închegarea unui spirit de echipă, către atingerea unui stil propriu.Știa să se înconjoare de oameni dotați. A impus, cert, o linie artistică fertilă în teatru, a selectat cel mai adesea opere literare de un nivel superior mediei.Avînd avantajul de a-mi face ucenicia și numeroși ani de profesie în colectivul pe care îl conducea, am beneficiat multă vreme, lu- crînd cu această mare personalitate, de contactul — uneori dificil, dar totdeauna pasionant — cu metoda ei de lucru, cu gîndirea ei de adevărat director de teatru, cu însușirile ei ieșite din comun. Avea toatecalitățile și prezența unui mare animator. Avea o știință de a lucra cu oamenii absolut senzațională. O discuție, o confruntare, un dialog cereau întotdeauna o atenție tensionată pentru a putea urmări mobilitatea sinuoasă a atitudinilor și gin- dirîi ei, care se finalizau într-un rezultat deosebit de limpede. De multe ori aveam impresia că este un joc, că este un capriciu. De fapt, era un proces dialectic interior :își întrebuința partenerul de discuție într-un mod foarte singular, îl investea cu pro- priile-i contraar- gumente sau cîte- odată, și mai interesant, cu argumentele ei pentru a-1 contrazice lâ, urmă. Era, probabil, o modalitate de a-și veri- a-și decanta păre-fica intențiile, derile, de a-și hotărî și fundamenta 'acțiunile. Se ocupa cu mare fervoare de colaboratorii ei, de problemele lor. Știa totul, se ocupa de absolut tot — de colaboratori, de interpretare, de buget, de aprovizionare, de atelier, de curățenie. Dădea, pe bună dreptate, senzația că stăpînește în fiecare clipă și cea mai mică rotilă din marele angrenaj al unui teatru. Dincolo de aceasta, a reușit să determine crearea unei atmosfere de disciplină liber consimțită, să imprime un stil de lucru riguros și civilizat, să cultive în oameni simțul gravității, al răspunderii artei teatrale.Avea oroare de lene, de tărăgă- neală, de inactivitate. Lupta pentru ca teatrul să meargă, fără ezitări, înainte. Ritmul producției artistice era poate prima ei obsesie — avînd probabil convingerea că cizelarea, perfecționarea detaliilor se realiza pe parcurs, din mers, energia ei proverbială, stătea teatru 16 ore pe zi, asista la repetiții, transforma pauzele dintre acte, în cabină, în ședințe de lucru. Te chema la telefon cu tonul cel mal firesc, la ora 6, în dimineți ce urmau unor seri în care jucase și' în care părăsise teatrul la miezul nopții. Reprezentația era pentru ea lege ; juca fie și bolnavă. Avea un nobil respect al scenei și al specta- ' torului.„Casă a ei" (în multiplele accep- '•țiuni ale' CUvintUlUi), Teatrul „Bu- , landra" de azi a căpătat în mod sigur prin ea o marcă de care beneficiat, pe care ne străduim valorificăm.La teatrul condus de ea au reprezentate : „Trei generații" Lucia Demetrius, „Arcul de Triumf" de Aurel Baranga, „Lumina de la ulmi" și „Hanul de la răscruce" de Horia Lovinescu, „Passacaglia" de Titus Popovici și alte piese ale acestor autori sau ale lui Mihai Davi- doglu, Mihai Beniuc. Lucia Sturdza Bulandra a luptat mult pentru succesul unora dintre ele. N-a renunțat, niciodată la emoțiile și bucuriile vieții pe scenă — ca interpretă a unor roluri din piesele lui Shaw, Ostrovski, a rolului titular din „ Vassa Jeleznova", a unor personaje ca Valeria Zapan și savanta Dinescu ș.a. Am văzut-o repetînd ultimul ei rol de mare succes, Mamouret. cu emoții de debut, iar una din marile ei probleme era cum o să compună vîrsta acestei femei de 106 ani (ea, care avea pe atunci 87, dar care, firesc, se simțea cu mult mai tînără !)....Pregătea „Mama" de Gorki... încerca în chip tulburător să-și reînnoiască mijloacele de expresie, urmărea cu interes profesional jocul celor foarte tineri.Lucia Sturdza Bulandra una din personalitățile ale teatrului românesc, printr-un deosebit cult al artei închinate omului.
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20,05 Reflector.

„ROMANIA-FILM" prezintă:

© Teatrul „C, I. Nottara" (Ia Tea
trul de vară din parcul „He
răstrău") : Adio, Charlie — 20.
o Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : Esti- 
val-Boema — 20.
e Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.

1

ALADIN SI LAMPA FERMECATĂ"

ziunii banale, dau valori noi unor forme, revelindu-le virtuțile expresive. Faptul că și alte imagini ale lui Miclea pun în valoare această viziune stilizatoare și purificatoare, apropiindu-le de cele ale monumentelor brâncușiene, permite afirmația că de fapt el nu a făcut de- cît să investigheze cu ’ mijloacele specifice ale camerei și cu o sensibilitate vie și caldă mecanismul in-
Ion MICLEA

un ffiSSS E3

DESEN ANIMAT DE LUNG METRAJ REALIZAT DE JEAN IMAGE. PRODUCȚIE A STUDIOURILOR FRANCEZE

Ultima carte a lui Ion Miclea, Brâncuși ia Tîrgu-Jiu, este o fericita demonstrație de ceea ce s-ar putea numi o cercetare poetică. Miclea a făcut-o — nu se poate spune că a scris-o — numai cu imagini din lumea îndepărtată și arhaică din care Brâncuși a plecat și la care, în amurg, s-a întors ca să-i dăruiască cele mai prețioase fructe (ale căror imagini se regăsesc în carte), drept mărturie a îndelungii și tumultuoasei meditații a mare-■ lui sculptor a- supra formelor, și cu forme.Să vorbești despre rădăcinile folclorice ale artei lui Brân- cuși echivalează astăzi cutruism. Iar încercarea de a reda în imagini aceste rădăcini ar fi putut duce lesne la efect facil și banalitate. Este tocmai ceea ce a reușit să evite Miclea pentru că a surprins nu numai formele înrudite, dar și acea viziune proprie care, purificindu-le și selectîndu-le, le apropie de viziunea brâncușiană și care poate a și stat lșr originea acesteia din urmă. Imagini cum este Acoperiș de poartă (nr. 1) — atît de apropiată de cea a Coloanei fără sfîrșit (34—37) înfățișate sub diferite unghiuri, ilustrează cum nu se poate mai concludent lunecarea din decorativ în monumental, dar și perceperea specifică a formelor — posibilă in fapt — care transformă un detaliu de decor arhitectural în motiv plastic ; percepere în care lumina și spațiul, eliberate de limitele vi- k________________________________________

tim al creației geniului de la Ho- bița.Este caracteristic pentru această investigație felul cum reușește pătrundă in procesul stilizării, epurării formelor, al modului care forma folclorică curentă poate deveni/ motiv monumental-simbolic, printr-o transformare a viziunii sub care este percepută, ridicînd, o dată mai mult, problema sensibilității artistului. Căci asemenea apropieri există, suprapunerea procesului de purificare a formelor și a seriei de motive folclorice fiind semnificativă. Motivele folclorice, decantate, aduse la nivelul de sinteză a expresiei monumentale — sau, cum spunea Brâncuși însuși, de bucurie pură — devin, Ia rîndul lor, simboluri covîrșitoare, semne cu va-

să al în

loare mitică a unei concepții în care viața apropiată de natură a structurilor sociale țărănești (cu faptele ei fundamentale — dragostea, nașterea, moartea — cu eresurile ei sincretice, șlefuite pînă la chintesență de mileniile de transmitere creatoare — măiastră, cocoșul satului, oul) devine ideal etic de puritate și adevăr.De altfel, lui Miclea nu i-a scăpat nici alt element din laboratorul brâncușian: calitatea expresivă a materiei. Sînt în cartea aceasta de edificatoare evocare cîteva imagini în care materia lemnului monumentelor populare a- pare cu o calitate expresivă rocile și me- șlefuite ale maestrului de

I

a

asemănătoare cu talele la Hobița. Din nou artistul devine exeget, atrăgînd atenția asupra problemei traducerii formelor in materii diferite, în creația lui Brâncuși.Și astfel, cartea cu poze a lui Miclea devine ea însăși o problemă' — aceea a artei fotografice ca artă interpretativă, a limitelor și licențelor ei. Din acest punct de vedere ea este marcată de o mare decență: nimic din tot ce a fost fotografiat nu este trucat sau modificat pe planul adevărului artistic, nici o limită nu este doborîtă pentru a obține efecte de „colaj" sau de atmosferă „făcută". Este aproape un exemplu de sinceritate artistică.
Radu FEORESCU
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TOVARĂȘI NIM CEAUSESCU A PRIMIT 
DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ DIN REPDRLICA ARABĂ EGIPT
(Urmare din pag. I)o impresie profundă întregului popor egiptean, a deschis o nouă pagină, o nouă etapă pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și popoare în toate domeniile de activitate. Președintele Adunării Poporului din Republica Arabă E- gipl a exprimat deosebita bucurie a tuturor membrilor delegației pentru prilejul de a participa, in cursul vizitei, la marea sărbătoare națională a României, de a fi martori direcți ai unității trainice a poporului român în jurul partidului, al conducătorului său, ai entuziasmului cu care oamenii muncii au raportat marile victorii pe drumul înfloririi și progresului patriei, al socialismului, al independenței și libertății. Conducătorul delegației parlamentare egiptene a subliniat, totodată, faptul că poporul egiptean, popoarele lumii văd în persoana președintelui Nicolae Ceaușescu un luptător neobosit împotriva imperialismului, un om politic profund care are un rol deosebit de important în apărarea

păcii, întemeiată pe justiție și dreptate, în instaurarea în relațiile internaționale a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru salutul ce i-a fost adresat din partea președintelui Anwar Sadat, a poporului egiptean, pentru cuvintele calde de apreciere față de munca și realizările poporului român și i-a rugat pe oaspeți ca la înapoierea în patrie să transmită președintelui Anwar Sadat un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate, iar poporului egiptean prieten — urarea de a obține cît mai curînd împlinirea aspirațiilor sale de pace și prosperitate.Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a reafirmat poziția României privind rezolvarea pe cale politică a conflictului din Orientul Apropiat, în spiritul rezoluției Consiliului de Seturitate din noiembrie 1967, asigurîndu-se retragerea trupelor israeliene din terito

riile arabe ocupate, dezvoltarea liberă și independentă a tuturor popoarelor din această zonă, rezolvarea problemei populației palestinene în conformitate cu voința și interesele sale legitime.în cadrul convorbirii au fost relevate cu deosebită satisfacție relațiile de prietenie și cooperare statornicite între Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, evoluția lor continuă, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Anwar Sadat. în acest context, a fost exprimată dorința reciprocă de a extinde și dezvolta colaborarea între țările și popoarele noastre, intre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Arabă, între Marea Adunare Națională și Adunarea Poporului din Egipt, în interesul ambelor popoare, al cauzei generale a păcii și colaborării internaționale, al luptei antiimperialiste.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

ÎNTlLNI Rl LA C. C. AL P. C. R.Luni dimineața, tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar ăl C.C, al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei A- limentare și Apelor, Alexandru Szabo și Constantin Vasiliu, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R., s-au în- tilnit cu delegația Uniunii Socialiste Sudaneze, condusă de Badr Eddin Suleiman, membru al Biroului Politic al C.C. al U.S.S.. și asistent al secretarului general al U.S.S., care — la invitația C.C. al P.C.R. — face o vizită de prietenie in Republica Socialistă România.
★Tovarășul Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, s-a intilnit luni după-amiază cu tovarășii Domenico Ceravolo, membru al Direcțiunii P.C. Italian, și Sergio Segre. membru al C.C. al P.C. Italian, șeful secției

Cu acest prilej a avut loc un schimb de informații în legătură cu activitatea actuală a P.C.R. și U.S.S.întilnirea s-a desfășurat într-o ambianță prietenească.
★în aceeași zi, membrii delegației U.S.S. au avut intîlniri la secții ale C.C. al P.C.R., la Consiliul Central al U.G.S.R., C.C. al U.T.C și Consiliul Național al Femeilor. la> conducerile U.N.C.A.P. și Ministerului Sănătății.De asemenea, în cursul vizitei pe care o efectuează in țara noastră, de-, legația U.S.S. a vizitat obiective so- cial-edilitare și culturale din municipiul București.

★externe a C.C. al P.C.I., care, la invitația C.C. al P.C.R., și-au petrecut concediul de odihnă în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
Vizitele delegației parlamentare

TELEGRAM
COMITETULUI CENTRAL

'AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei egiptene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaRog pe Excelența Voastră să primească profundele mele mulțumiri pentru condoleanțele frățești pe care a binevoit să mi le adreseze cu ocazia decesului fiului meu Racvivong, în zona eliberată a Cambodgiei.Sînt mîndru că fiul meu defunct a putut să servească poporul și rezistenta khmeră timp de peste doi ani și că el a murit în timpul luptei de eliberare națională.Găsesc o orare consolare în prietenia și ajutorul constant al Excelenței Voastre și al marelui popor român.
NORODOM SIANUK

Șeful statului 
și președintele 

Frontului Unit Național 
al CambodgieiCu privire la viziîa în Republica Socialistă România a delegației Partidului Comunist din Guadelupa

Dragi tovarăși,Vă prezentăm felicitările noastre călduroase cu ocazia sărbătorii'naționale a României, Ziua aniversării victoriei insurecției armate, a arestării, la 23 August 1944. a conducătorilor guvernului fascist trădător, de către o formațiune militară insurecțională și constituirea unui nou guvern reprezentînd toate forțele politice din Blocul Național Democrat.Această victorie a deschis calea luării puterii populare și realizării idealurilor de libertate și justiție socială sub steagul socialismului.Astăzi, Republica Socialistă România asigură muncă, libertate și fericire cetățenilor săi și joacă un important rol internațional bazat pe principiile inalterabile ale socialismului, eliberării naționale și păcii.Ne felicităm pentru bunele relații care există și se întăresc între țările și popoarele noastre, puse în slujba idealurilor comune de prietenie, fraternitate și suveranitate națională.Primiți, dragi tovarăși, salutările noastre frățești.
Pentru Comitetul Național 

al Partidului Eliberării 
și Socialismului din Maroc

Secretar general AL| YATA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului, al guvernului argentinean și al meu personal, îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre cele mai sincere urări de fericire personală, de fericire și prosperitate țării prietene.
Dr. RAUL ALBERTO LA5TIRI

Președintele Republicii Argentina

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit din partea președintelui Adunării Naționale Populare a Republicii Populare Congo, Miakassissa Dieudonne, o telegramă de mulțumire pentru felicitările adresate cu prilejul alegerii sale în această funcție.■A-George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Oskar Fischer, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. D. Germane, care, la invitația M.A.E., a petrecut concediul in țara noastră.★Luni au început, tn județul Cluj, lucrările de teren ale celei de-a 8-a Conferințe naționale de știința solului. Un numeros grup de oameni de știință din țară și străinătate va efectua, în zonele Feleac, Turda, Cristorel și Dej studii asupra diferitelor tipuri de sol in vederea ameliorării unor terenuri și integrării _ lor în circuitul agricol. Specialiștii în știința solului vor continua cercetările în județele din nordul țării. Studiile și aplicațiile de teren se vor încheia vineri cînd se va deschide, la Satu-Mare, ședința de referate și comunicări. Cu acest prilej a fost editat un „ghid“ al lucrărilor de teren, o adevărată monografie a solurilor djn Transilvania.

Delegația parlamentară egipteană condusă de dr. Hafez Badawi, președintele Adunării Poporului din Republica Arabă Egipt, împreună cu tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a făcut ■duminică o vizită în județul Constanța.Cu acest prilej, oaspeții au avut o întrevedere cordială cu Vasile Vîlcu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului popular al județului Constanța.tn aceeași zi, tovarășul Vasile Vîlcu a oferit un dejun în onoarea parlamentarilor egipteni.
★Luni, în cursul dimineții, dr. Hafez Badawi și membri ai delegației parlamentare egiptene au avut o întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior cu Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat, in cadrul căreia au fost abordate aspecte ale relațiilor economice româno-egipte- ne, precum și posibilitățile de dez

voltare în continuare a schimburilor comerciale și a cooperării economice.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației parlamentare egiptene, condusă de dr. Hafez Badawi, președintele Adunării Poporului, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, Osman Assal, a oferit luni o recepție.Au participat Ștefan Voitec, președintele. Marii Adunări Naționale, Maria Groza și Ilie Murgulescu, vicepreședinți, Corneliu Mănescu, președintele Grupului român din Uniunea interparlamentară. Nicolae Ghe- nea, adjunct al ministrului afacerilor externe, președinți de comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, reprezentanți ai unor instituții centrale și obștești, deputați.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Plecarea președintelui Grupului brazilian

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație a Partidului Comunist din Guadelupa, compusă din tovarășii Hâgesippe Ibene și Gerty Archime- de, membri ai Biroului Politic, O- sange Talis-Gane, membru al Comitetului Central, și Margueritte Amat, militantă a C.C. al P.C. din Guadelupa, a efectuat o vizită de studiu în Republica Socialistă România.Delegația P.C. din Guadelupa a exprimat Partidului Comunist Român sincere mulțumiri pentru posibilitatea de a cunoaște din realizările remarcabile ale poporului român în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.în timpul șederii în Republica Socialistă România au avut loc întil- niri și discuții intre delegația P.C. din Guadelupa și o delegație a P.C.R. formată din tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass,' membru al C.C. al P.C.R., și Constantin Radu, membru al Comisiei Centrale de Revizie.Cu acest prilej s-a procedat la o informare reciprocă privifttt- activitatea și preocupările celor două partide și la un schimb de păreri asupra unor probleme ale mișcării comuniste și muncitorești, ale situa- . ției internaționale actuale, ale luptei

popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialis- mului. Ambele delegații au apreciat evoluția ascendentă a relațiilor de solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Guadelupa și și-au exprimat hotărîrea de a le impulsiona pe mai departe în interesul reciproc al celor două partide, al unității și solidarității comuniștilor de pretutindeni..De ambele părți s-a evidențiat necesitatea unirii forțelor revoluționare și progresiste atît pe plan național, cît și internațional, a intensificării eforturilor în vederea continuării și aprofundării cursului spre destindere, colaborare și apropiere între popoare, împotriva imperialismului, pentru pace, libertate ș! independență națională, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur calea dezvoltării, pentru progres social.Totodată, s-a subliniat importanța depunerii de noi eforturi pentru d-zvoltarea solidarității și colaborării partidelor comuniste și' muncitorești. a tuturor forțelor antiimperialiste în lupta pentru triumful cauzei democrației, socialismului și păcii în lume.întilnirile și discuțiile s-au desfășurat intr-un ■ spirit de caldă prietenie tovărășească.

vremea

interparlamentară

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar generat al Partidului Comunist1 Român ■ 'u.-Cu prilejul aniversării sărbătorii naționale a României, am onoarea de a adresa harnicului popor român, marelui său partid, guvernului său și dumneavoastră personal, în numele poporului, al conducerii naționale a luptătorilor partidului nostru și Jn numele meu personal, felicitări călduroase, urări sincere de continuare a succeselor remarcabile obținute în opera de dezvoltare multilaterală, fericire, bunăstare, pace, dreptate ți progres.întărind în fiecare zi lupta împotriva odioasei dominări coloniale portugheze, sîntem pentru crearea frontului comun antiimperialist, pentru strîngerea legăturilor indestructibile care unesc cele două popoare ale noastre în prietenie și solidaritate, ferm convinși că victoria noastră este sigură.Cu foarte înaltă considerație,
ARISTIDE PEREIRA

Secretar general al Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 

și Insulele Capului Verde

Timpul probabil pentru 29, 30 și 31 august. In țară : Vremea se va încălzi ușor în toate regiunile țării. Qerul va rămîne noroș in primele zile, jrr f jumătatea^#» s«4, ■■■■» siW.U> unde vor mai cădea ploi de scurtă (jurată. în rest, ploi izolate. Vînt po- ft’iviț. Temperatura îp 'creșfșre.''Minimele vor fi cuprinse între 6 și 11 grade în jumătatea de nord a țării și intre 11 și 17 grade în sud, iar maximele vor oscila intre 20 și 30 grade, local mai ridicate. In București : Vreme în curs de încălzire. Cerul temporar noros la început, a- poi va fi variabil. Vint slab. Temperatura în creștere.

Luni dimineața a părăsit Capitala senatorul brazilian Tarso Dutra, președintele " . ’ ' ‘ .Uniunea interparlamentară, care, la invitația Grupului român din Uniunea interparlamentară, a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.In timpul șederii in România, oaspetele a vizitat obiective industriale, agricole și culturale din București, Constanța și Brașov, a avut in

Grupului brazilian din trevederi la Ministerul Educației și învățămintului și la Institutul politehnic București.La plecare, oaspetele a fost condus de Corneliu Mănescu, președintele - Grupului român din Uniunea parlamentară.A fost prezent Fernando de Souza, însărcinatul cu afaceri terim al Braziliei în

ieri, la uzina „Autobuzul" din București
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„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

Nr. 7/1973

La 27 august 1973 a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă cu privire la asistenta juridică în cauzele civile, familiale și penale, semnat la Ulan Bator, la 25 noiembrie 1972.Schimbul a fost efectuat de Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de Dendeviin Sârav, ambasadorul R. P. Mongole la București, care în alocuțiunile rostite au subliniat semnificația juridică și politică a documentului în-

cheiat pentru dezvoltarea în continuare a bunelor relații dintre cele două țări și popoare.Tratatul de asistență juridică reglementează ocrotirea juridică a cetățenilor unei părți contractante pe teritoriul celeilalte, acordarea .reciprocă a asistenței juridice in materie civilă, familială și penală, procedura în care se realizează asistența juridică reciprocă,, statutul personal și dreptul de familie, deschiderea și transmiterea succesiunii, recunoașterea și executarea hotărîrilor judecătorești rămase definitive pe teritoriul celeilalte părți contractante.(Agerpres)

La , uzina „Autobuzul11 din Cap;- . tală, luni a avut loc un miting de prietenie, și .spliflaritate cu, popotei chilian. 7 ' 'Au participat Constantin Petre, secretar • al Comitetului municipal București al P.C.R., muncitori, tehnicieni și ingineri din marea întreprindere bucureșteană.Au luat parte, de asemenea, membri' ai Ambasadei Republicii Chile la București.Mitingul a fost deschis de Mircea Constantinescu, tului sindical alA luat apoi Dilță, muncitor tat că întregul rește cu deosebit guvernului Unității Populare din Republica Chile, menite să ducă la a- dîncirea prefacerilor sociale, la eliberarea de sub dominația monopolurilor străine și la rezolvarea problemelor in interesul oamenilor muncii.în cuvîntul său, electricianul Gheorghe Șerban a subliniat că in-

președintele comite- uzinci.cuvîntul Constantin lăcătuș, care a ară- nbstru popor urmă- interes acțiunile

Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaComitetul Executiv al Frontului Popular pentru Eliberarea Omanului și Golfului Arabic vă felicită pe dumneavoastră, personal, Part'dul Comunist Român și poporul român cu prilejul sărbătorii naționale a României,Această sărbătoare coincide cu victoria asupra nazismului și instaurarea regimului socialist în tara dumneavoastră, ceea ce stimulează lupta noastră pentru independență și libertate. <
FRONTUL POPULAR PENTRU ELIBERAREA

OMANULUI Șl GOLFULUI ARABIC — F.P.E.O.G.A,

• sport • spoSt • sport •

FOTBAL: Adnotări la etapa a IV-a

cTteva asemănări mondială la Jocurile

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România în timpul în care dumneavoastră sărbătoriți aniversarea Zilei eliberării României, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România, salutări frățești și felicitări din partea guvernului și poporului Guyanei.Ne exprimăm încrederea că în anii care vin legăturile de prietenie între cele două țări ale noastre se vor întări, întrucît noi urmărim același țel comun al păcii și înțelegerii internaționale.
L. F. S. BURNHAM

Primul ministru al Republicii Guyana

RECORD NEDORIT
balcanice de atletism

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am plăcerea să vă adresez sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, prosperitate'poporului român prieten.
ABDULLAH BEN AHMED AL HEIRI

Președintele a. i. al Consiliului 
Republicii Arabe Yemen★ *Cu ocazia zilei de 23 August, pe adresa Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste au sosit telegrame de felicitări din partea Consiliului Național al FRONTULUI PATRIEI (R.P. Bulgaria), Comitetului Central al FRONTULUI NAȚIONAL AL REPUBLICII SOCIALISTE CEHOSLOVACE, Direcției Naționale a COMITETELOR DE APĂRARE A REVOLUȚIEI DIN CUBA, Consiliului Național al FRONTULUI NAȚIONAL AL REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE, Comitetului Național al FRONTULUI UNITĂȚII POPORULUI (RP Polonă), Consiliului Național al FRONTULUI POPULAR PATRIOTIC (R.P. Ungară). în telegrame se adresează un călduros salut poporului roman, se exprimă urări de noi succese în opera de construire a socialismului și dorința de a întări legăturile cu Frontul Unității Socialiste din Republica Socialistă România în lupta comună pentru pace și progres m 1UmDe asemenea, au fost adresate mesaje de felicitări, cu ocazia zilei de 23 August, președintelui Marii Adunări Naționale, ministrului afacerilor externe.

Etapa de duminică s-a asemănat, am putea spune, destul, de mult cu celelalte trei anterioare. Echipele- gazdă și-au luat, in majoritate, „porția completă11 de puncte, numărul total de goluri este cam același, calitatea jocurilor — în limita notei medii, publicul spectator nu și-a dezmințit sportivitatea (au fost, regretabil, și excepții), iar... Nestorovici, golge- terul-revelație al acestui Început de campionat, a înscris din nou, deta- șîndu-se mai mult în clasamentul individual al eficacității.Desigur, aprecieri concluzlve privind forma echipelor nu se pot face doar după o lună de activitate com- petițională, dar despre Universitatea Craiova și C.S.M. Reșița . (singurele neînvinse în patru meciuri !) sîntem în drept să afirmăm că dețin o formă superioară. Constantă este și comportarea formațiilor din Petroșani. Bacău, Arad, nurpai că în cazurile acestea este vorba de o constanță a... formei slabe, fapt ilustrat de pozițiile ce le ocupă în clasament, Jiul acumulînd un punct, iar S. C. Bacău și U.T.A. doar două. Ob- servînd lucrurile din acest punct de vedere, victoria-surprlză a rapidiști- lor în etapa I și succesul categoric al studenților bucureșteni în etapa a IV-a —- în dauna aceleiași echipe : S. C. Bacău — nu mai capătă valențe cu totul speciale... Oricum însă, este de remarcat că duminică, pe „Republicii11, Sportul studențesc a mizat mult pe contraatacuri și le-a finalizat cu măiestrie. Din cite_ observat șl acum, Sandu apare mai util formației saleimpus, știm bine, și selecționării în națională), decît atunci cînd este folosit în centrul liniei de apărare. Fiind vorba însă de o problemă care privește conducerea tehnică a echipei, nouă, aici, nu ne rămîne decît 
»-o subliniem... pe hîrtie.

s-aMircea• cînd înaintaș central (post ce l-a

După jocul și victoria de duminica aceasta, fotbaliștii craioveni — instalați mai comod în fotoliul de onoare— au, se înțelege, motive de mulțumire. Cu toate că nu-i ușor lucru să devii și mai ales să te antrenorul Cernăianu și și, poate în aceeași meroșii lor suporteri și ______________— încearcă, totuși, insatisfacția de a vedea, incă o dată, că, pe teren propriu, succesul nu le este întru totul la îndemînă. Față de dominarea categorică, de numeroasele și marile ocazii de gol avute — ne relata, duminică seara, după meci, corespondentul nostru județean, Nistor Țuicu— victoria Ia limită, cu un gol înscris în ultimele momente ale partidei, nu este prea liniștitoare. In fața apărărilor supraaglomerate, cum, de regulă, joacă echipele în deplasare, craiovenii nu reușesc să se descurce. Totuși, într-o anumită măsură, ineficienta dovedită de echipa Doljului trebuie înțeleasă și explicată deopotrivă prin manevra tactică la care a recurs, firesc, antrenorul emerit Ilie Oană (jocul apărare) și a portaruluiUn singur mișoâra (de de), dar, spre deosebire de cel de Ia Craiova, acest gol a rezultat dintr-o fază fixă, chiar in primul minut. Fotbaliștii din Constanța — evident, capabili să modifice rezultatul, să înscrie cel puțin un gol în tot restul partidei — nu au reușit să evite prima înfrîngere din acest campionat ; cauza n-ar trebui căutată în altă parte decît în nervozitatea excesivă a unora dintre ei. în fotbal există permanent păreri diferite despre o fază sau alta de joc. Este clar că tocmai de aceea s-a apelat și se apelează la un arbitru. Din păcate, acest început de campionat ni-i ara
tă pe unii jucători mai puțin dispuși

menții lider, elevii săi — măsură, nu- simpatizanți

ia ofsaid, repliere în prin forma foarte bună Costaș.gol s-a înscris și la Ti- asemenea, de către gaz-

să-și desăvîrșească pregătirea tehni- co-tactică, să fie atenți și să se o- cupe de jocul lor și al coechipierilor, decît să parlamenteze, pentru te miri ce. cu arbitrul de centru sau cu cei de linie, și, nu de puține ori, să-și facă singuri „dreptate'1, apostrofin- du-și sau lovindu-și partenerii de joc. Din foile de arbitraj și din relatările observatorilor federali rezultă că etapa de referință stabilește un nedorit record : 17 „cartonașe galbene11 pen- . tru unul sau mai mulți jucători de laF. C. Constanța, Jiul, Sportul studențesc, Universitatea Cluj, Politehnica Iași, Politehnica Timișoara, U.T.A., S. C. Bacău, A.S.A., Rapid, Universitatea Craiova șl două „cartonașe roșii11 (eliminați de pe teren) pentru Bălosu (F. C. Constanța) și Niță (Universitatea Craiova). Asupra acestor aspecte (care, dacă ne aducem bine aminte/ au umbrit și etapele anterioare) ar trebui să-și îndrepte imediat atenția forul. federal și — mai ales — conducerile cluburilor, antrenorii. Dacă, așa cum este normal, pentru calitatea slabă a fotbalului s-a găsit și . se mai găsește înțelegere (echipele, jucătorii au fluctuații de formă !), pentru nesportivi- tate, pentru actele străine eticii și moralei nu trebuie căutate, și cu atît mai puțin admise, circumstanțe atenuante.Ieri dimineață, un cititor ne-a telefonat la redacție pentru a sublinia cu satisfacție — în numele său și al altor colegi și prieteni amatori de fotbal — faptul că, urmare a sesizărilor presei șl a dorinței justificate a spectatorilor, meciurile din Capitală s-au disputat la ore diferite, in așa fel îneît ambele au putut fi urmărite de cei interesați. „Chiar dacă — spunea cititorul nostru (și subscriem la observația sa !) — partida de pe Giulești, dintre Rapid și Universitatea Cluj, nu a plăcut nimănui,..11.

• ECHIPELE ROMÂNIEI (9 
MEDALII DE AUR) PE LO
CUL 1 ÎN COMPETIȚIA 
MASCULINA Șl PE
2 ÎN COMPETIȚIA 
N1NĂ

LOCUL 
FEM1-

JocurilorCea de-a 32-a ediție a balcanice de atletism, desfășurată pe stadionul Karaiskakis din Atena a evidențiat progresul înregistrat în ultimul timp de atleții din țările balcanice. în cele trei zile de întreceri au fost realizate cîteva performanțe de talie mondială. Atleta bulgară Sveta Zlateva a stabilit un nou record mondial la 800 m plat cu timpul de T57”48/100, românca Virginia Ioan a cîștigat proba de săritură în înălțime cu 1,90 m, Argentina Menis a aruncat discul la 66,82 m, a doua performantă mondială a ânu- lui, Viorica Viscopoleanu s-a clasat prima la săritura în lungime cu 6,50 m. Ca și la trecutele ediții, echipele României s-au situat printre protagonistele competiției, cîștigind 9 medalii de aur și numeroase alte locuri fruntașe. (In ultima zi, medalii de aur au cucerit Virginia Ioan la înălțime, Cornel Anton nă, cu 4,90 m, și Nicolae 14”30/100 la 110 m garduri).Iată clasamentele finale, . pe : masculin : 1. — România (146puncte) ; 2. Grecia (134,5 puncte) ; 3. — Iugoslavia (124 puncte) ; 4. Bulgaria (94,5 puncte) ; 5. — Turcia (15 puncte) ; Feminin : 1. — Bulgaria (107 puncte) ; 2. — România (102puncte) ; 3. — Iugoslavia (87 puncte) ; 4. — Grecia (28 puncte).

la prăji- Perța —pe echi-
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tregul. cplectiy. al. uzinei se solidari-,, zează deplin cu marile transformări revoluționare. loc în Replica, Chile, printre câte un loc deosebit' îl ocupă măsurile privind trecerea bogățiilor naționale sub controlul oamenilor muncii, în vederea dezvoltării și prosperității economico-sociale.După ce a scos în evidență profundele mutații revoluționare de importantă istorică săvirșite în Chile în perioada guvernării Unității Populare, care au impulsionat lupta pentru construirea unei societăți noi, corespunzătoare aspirațiilor și intereselor legitime ale poporului prieten chilian, Ion Nenciu, secretarul comitetului de partid al uzinei, a spus : Oamenii muncii din patria noastră, sub conducerea înțeleaptă și încercată a Partidului Comunist Român, traducînd cu entuziasm în viață hotăririle Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, urmăresc cu viu interes și vădită simpatie evenimentele politice ce se petrec în viața popoarelor lumii. în acest context, consecvenți principiilor internaționalismului proletar, comuniștii, întregul nostru popor manifestă interes și solidaritate față de lupta clasei muncitoare și a întregului popor al Republicii Chile pentru apărarea independenței și suveranității țării, pentru a imprima dezvoltării patriei o linie democratică și progresistă.Intre Republica Socialistă România și Republica Chile, a spus vorbitorul, s-au statornicit relații de strînsă prietenie și colaborare, care se dezvoltă continuu, pe temelia durabilă a principiilor respectării independenței șl suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității In drepturi și a schimburilor reciproc avantajoase. O contribuție fundamentală la dezvoltarea acestor relații au avut-o întilnirile și convorbirile conducătorilor partidului și statului. nostru cu membri ai conducerii statului chilian, cu lideri ai partidelor care compun Unitatea Populară. Un eveniment de o deosebită importantă în întărirea continuă a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Chile îl va constitui vizita de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o va efectua în această țară în luna septembrie a acestui an, vizită care constituie o nouă și puternică manifestare a prieteniei româno- chiliene.în încheierea mitingului a luat cuvîntul ambasadorul Republicii Chile la București, Homero Julio, care, după ce s-a referit la lupta poporului chilian împotriva reacțiu- nii interne și a imperialismului, care caută să împiedice transformările revoluționare, pe calea independenței și suveranității naționale ale Republicii Chile, a mulțumit poporului român, conducerii partidului și statului nostru pentru sentimentele de adîncă solidaritate cu lupta dreaptă și aspirațiile oamenilor muncii din Chile. Noi, ă -arătat vorbitorul, apreciem acțiunile de solidaritate internațională care se desfășoară tn întreaga lume și cărora dV. le oferiți aici, cu acest prilej, o frumoasă expresie, dovedind astfel că nu are importantă distanța care separă popoarele noastre, ci profundele sentimente, de prietenie care le leagă. • -(Agerpres)
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viața internațională
Cauza păcii reclamă promovarea oi aplicarea 

principiilor dreptului international 
In relațiile dintre toate statele

DESCHIDEREA- LUCRĂRILOR CONFERINȚEI 
„PACEA MONDIALĂ PRIN DREPT"ABIDJAN 27 (Agerpres). — Președintele Coastei de Fildeș. Felix Houphouet Boigny, a inaugurat luni, în mod solemn, cea de-a 6-a conferință internațională „Pacea mondială prin drept", care urmează să se desfășoare timp de cinci zile la Abidjan. La lucrări sint prezenți peste 2 000 de delegați, juriști veniți din toate cele cinci continente. Din România participă Marin Popa, judecător la Tribunalul Suprem, vicepreședinte ai Asociației Juriștilor, și Victor Pop, președintele Tribunalului județean Satu-Mare, președinte a) Organizației județene Satu-Mare a Asociației Juriștilor.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicoiae Ceaușescu, a adresat parti- cîpanților la eea de-a 6-a conferință internațională „Pacea mondială prin drept" un mesaj de salut.în esență, ordinea de zi a conferinței, anunțată de Charles S. Rhynes, președintele Centrului „Pacea mondială prin drept" se referă la examinarea măsurilor susceptibile să contribuie la promovarea și aplicarea principiilor dreptului internațional în relațiile dintre toate statele, in vederea asigurării unei păci trainice

in lume. în legătură cu aceasta, președintele Felix Houphouet Boigny arăta, în cuvîntul său inaugural, că pacea „nu înseamnă numai o tăcere definitivă a armelor" ci și o acțiune concertată și dinamică, permițînd soluționarea „într-o manieră constructivă și fecundă a problemelor noastre comune cele mai dramatice". în'acest spirit, a 'spus președintele țării gazdă, „rolul dreptului nu este doar acela de a asigura ordinea și pacea, ci și de a promova justiția în societatea actuală. Este esențial, in acest sens, a arătat el, ca umanitatea să ia cunoștință de condițiile tragice în care trăiesc două treimi din populația globului, de măsurile de solidaritate frățească și de realismul politic care se cuvine să fie impus".La ședința inaugurală au vorbit, de asemenea. Charles S. Rhynes, președinte al Centrului „Pacea mondială prin drept", și Earl Warren fost președinte al Curții Supreme a S.U.A., președintele Asociației Mondiale a Juriștilor.în cadrul lucrărilor, ca președinte al conferinței a fost ales Alphonse Boni, președinte al Curții Supreme a Coastei de Fildeș.
Să fie eliberați deținuții politici 

din închisorile regimului saigonez!
Scrisoarea întemnițaților de pe insula KondaoVIETNAMUL DE SUD 27 (Agerpres). — Agenția de presă „Eliberarea" a difuzat o scrisoare semnată de 8 000 de deținuți politici din închisoarea saigoneză de pe insula Kondao, adresată Comisiei internaționale de supraveghere și control, delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud în Comisia mixtă militară bipartită, Comitetului sud-vietnamez de luptă pentru eliberarea patrioți- lor și luptătorilor pentru pace, Or

ganizației internaționale de Cruce Roșie, tuturor popoarelor iubitoare de pace și dreptate. Autorii scrisorii, după ce denunță comportarea sălbatică și crimele săvîrșite de personalul acestei „închisori a morții", se adresează tuturor persoanelor cărora le este dragă pacea și dreptatea, pentru a protesta și a cere eliberarea neîntîrziată a tuturor deținuților politici aflați în închisorile și lagărele de concentrare ale administrației saigoneze.
CAMBODGIA:
m 111 irJ j • ; r l ; !( i s ■ t Hî ;

FORJELE patriotice iși Întețesc atacurile
ASUPRA CAPITALEICAMBODGIA 27 (Agerpres). — în Cambodgia forțele patriotice continuă să exercite puternice presiuni asupra trupelor lonnoliste la nord- vest și sud-vest de Pnom Penh. în zona șoselelor nr. 4 și 5. Patrioții dețin controlul asupra unor importante sectoare ale acestor șosele, îm-

piedicînd aprovizionarea unităților lonnoliste din orașul Kompong Cham.Forțele patriotice au infrînt rezistența inamicului care se apără în sectorul Setbo, la 16 kilometri sud- est de capitală, produeîndu-i pierderi serioase în oameni și tehnică de luptă.

Sesiunea Consiliului UNCTAD
Intervenția reprezentantului românGENEVA 27 (Agerpres). — Luînd cuvintul -la sesiunea Consiliului UNCTAD, care are loc la Geneva, reprezentantul român, Ion Barac, a arătat că trebuie să se acorde importanța cuvenită interdependenței dintre comerțul internațional, sistemul .monetar internațional și finanțarea dezvoltării economice, pentru ca noul sistem economic internațional, pe cale de a fi edificat, să poată răspunde pe. deplin exigențelor unei economii mondiale dinamice și să poată suporta schimbările structurale care au loc în comerțul internațional, ca urmare a dezvoltării economice a țărilor în curs de dezvoltare.Pentru a se putea edifica un sistem de relații economice internaționale mai eficace, care să asigure o mai justă și echitabilă diviziune a muncii, a spus delegatul țării noastre, este necesar să se creeze condiții care să asigure participarea egală în drepturi a tuturor țărilor, indiferent de sistemul lor economic și social și de nivelul lor de dezvoltare economică, la negocierile internațio

nale și să se țină întru totul seama de interesele lor specifice atunci cînd se elaborează noi reglementări comerciale și monetare internaționale.Lucrările Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare au continuat cu dezbaterea incidențelor politicilor în materie de mediu înconjurător asupra comerțului internațional și a dezvoltării economice a țărilor în curs de dezvoltare. Luînd cuvîntul în cadrul acestor dezbateri, reprezentantul țării noastre a subliniat, printre altele, necesitatea ca UNCTAD să examineze, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător, măsura în care unele activități de protejare a mediului ar putea avea ca efect apariția de noi obstacole tarifare și netarifare în comerțul internațional. Relevînd importanța a- doptării de măsuri eficace pentru combaterea efectelor negative ale poluării, delegatul român a apreciat că aceste măsuri nu trebuie să afecteze expansiunea comerțului internațional și dezvoltarea economică a țărilor în curs de dezvoltare.

în apărarea suveranității 
țărilor latino-americane

DECLARAȚIE 
PERVANO-COLUMBIANABOGOTA 27 (Agerpres). — La încheierea convorbirilor purtate la Bogota de ministrul de externe columbian, Alfredo Vasquez Carisoza, cu omologul său peruan, Miguel Angel de la Fior, a fost dată publicității o decla'rație în care este exprimată dorința de a apăra, prin eforturi comune, suveranitatea si bogățiile naturale hle țărilor latino-ameHcane. Cele două țări vor desfășura o politică de sprijinire a tuturor acțiunilor O.N.U. îndreptate împotriva neo- colonialismului și activității monopolurilor străine în America Latină.
Reuniune după...

695 de ani

ORIENTUL APROPIAT
® Turneul secretarului general al O.N.U. © întîlniri ale pre

ședintelui A. Sadat cu conducători de state arabeDAMASC 27 (Agerpres). — Șe- cretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a sosit luni la Damasc, etapa inaugurală a turneului proiectat printr-o serie de țări din Orientul Apropiat — Siria, Liban, Israel, Egipt, Iordania.Secretarul general al O.N.U. a declarat, potrivit agenției Reuter, că nu va prezenta oficialităților din statele respective propuneri privitoare la soluționarea situației din Orientul Apropiat. Scopul acestei călătorii, a spus el, este de a lua contact, în mod nemijlocit, cu problemele din zonă.în drum spre Damasc, secretarul general al O.N.U. s-a oprit la Geneva, unde a avift, duminică, o întrevedere cu reprezentantul său special pentru Orientul Apropiat, ambasadorul Gunnar Jarring.
★CAIRO 27 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, s-a reîntors la Cairo, după o

vizită întreprinsă în Arabia Saudită, Qatar și Siria.Convorbirile pe care șeful statului egiptean le-a avut succesiv cu regele Arabici Saudite, Feisal, șeicul Khalifa Ben Ahmed Al-Thani, emirul Qatarului, președintele Siriei, Hafez el Assad, și premierul Libanului, Takieddine Solh, aflat în vizită oficială la Damasc, s-au referit, în esență, la dezvoltarea colaborării țărilor arabe.Reîntors la Cairo, președintele Sadat s-a întîlnit cu Moamer el Ge- ddafi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, care a sosit într-o vizită în’ Egipt. Cei doi șefi de stat examinează stadiul actual al proiectelor privind realizarea uniunii dintre Egipt și Libia.
★Președintele Emiratelor 'Arabe Unite, Zayed bin Sultan Al Nahyan, s-a pronunțat pentru ținerea unei reupiuni arabe la nivel înalt, cu prilejul apropiatei conferințe de la Alger a țărilor nealiniate. El a menționat că va depune toate eforturile pentru convocarea unei a- semenea reuniuni. în vederea strîn- gerii colaborării dintre statele arabe.Tratativele ido-pakistanezeDELHI 27 — (Corespondență de la I. Puținelu). Delegația indiană și cea pakistaneză la convorbirile privind soluționarea problemelor u- manitare rezultate din conflictul din decembrie 1971 s-au intilnit, luni, în două rinduri.Declarațiile făcute ziariștilor de către șefii celor două delegații la sfîrșitul intîlnirii de după-amiază îndreptățesc speranțele în legătură cu un final pozitiv al actualei runde de convorbiri. Discuțiile vor fi continuate pînă va fi realizată o soluție de compromis, a arătat conducătorul delegației indiene, P. N. Haksar. „Ne vom întîlni din nou marți, și dacă va fi necesar și miercuri", a declarat Aziz Ahmed, șeful delegației pakistaneze, care, inițial, urma să se întoarcă la Islamabad marți.

Numirea premierului RJP, COiilQQo ^enr’ Dopez, membru al B.ivouluă Politic, al C.C. al Partidului Congolez al Muncii, care a deținut funcția de ministru de externe, a fost numit prim-ministru al R. P. Congo. Funcția de prim-ministru a fost instituită în baza prevederilor noii Constituții congoleze, adoptată în cadrul referendumului din 24 iunie 1973.Președintele Republicii GlSÎîîeeCî A^med Sekou Toure, a anunțat că organele securității de stat au descoperit un complot antiguvernamental, informează postul de

ANDORRA LA VIEJA 27 (Agerpres). — în localitatea franceză Ca- hors a avut loc o întrevedere a celor doi conducători ai Principatului Andorra, prima întîlnire dintre „co- principii" acestei țări din anul 1278. Președintele Franței, Georges Pompidou, și episcopul spaniol de Urgel — actualii deținători, potrivit unui tratat străvechi, ai funcțiilor de co- principi — care conduc în comun Andorra (20 000 de locuitori, în inima Pirineilor), s-au întîlnit si au purtat convorbiri timp de cîteva ore. Ceea ce a determinat această reuniune la nivel înalt a fost necesitatea de a efectua o „largă trecere în revistă, a problemelor care au apărut datorită schimbărilor ce au avut loc în ultimii cîțiva ani", menționează un comunicat oficial.
★Populația . andorrană plătește, alternativ. președintelui francez o taxă simbolică de 960 franci, iar episcopului spaniol — de 450 pesetas pe an. Pe lingă aceasta. cel ce primește banii primește în dar și 12 burdufuri cu brînză, 12 pui, 12 găinușe de munte și 6 jamboane.Timp îndelungat locuitorii principatului au rămas izolați, dar„ în ultimii ani, turismul și vînzările de mărci poștale au adus unele schimbări. .

® ® B ® ®

radio Conakry, reluat de agențiile T.A.S.S. și France Presse. ’ Sekou Toure a menționat că guvernul țării sale dispune de documente care a- testă sprijinul străin acordat complotiștilor.Complotiști arestați în Chile. Liderul organizației de extremă dreaptă „Patrie și 'Libertate"
IN PREAJMA IMPORTANTEI VIZITE DE PRIETENIE ȘI COLABORARE

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ȚĂRI ALE AMERICII LATINE

După cum s-a anunțat, în prima jumătate a lunii septembrie, tovarășul Nicoiae Ceaușescu va face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială în Republica Ecuador, eveniment de mare însemnătate, așteptat cu profund interes de poporul acestei țări, angajat, ca și poporul român, intr-un efort amplu, îndreptat spre asigurarea progresului său.La numai 15 kilometri nord de capitala Ecuadorului, Quito, se află un monument, poate unic în felul Iui. Ridicat în memoria unui grup de oameni de știință care în secolul XVII au întreprins aici o expediție geodezică, monumentul este plasat — și aceasta îi conferă originalitatea— pe ambele emisfere ale globului. 
O dîră stacojie, pornind în linie dreaptă dintr-o parte și alta a monumentului, indică latitudinea zero grade — Ecuatorul — imaginara linie echinocțială, de Ia care vine și numele tării. Ecuadorienilor le place 
șl astăzi să vorbească despre situarea țării lor și a capitalei la... mijlocul lumii.Despre Quito, situat Ia o înălțime de 2 800 de metri, se spune că este o creație a . Anzilor — Cordilierii oferindu-i platoul de la poalele vulcanului Cotopaxi (5 948 metri), transparența și tăria aerului de la înălțimi, care filtrează excesele climatice ale ecuatorului. Oamenii din Quito, în marea lor majoritate, sînt și ei din Anzi. Străjuită de 19 vulcani, Valle Central — denumită de geografi „Avenida vulcanilor" — este o strămoșească vatră indiană. Nu au fost date uitării nici pînă azi legendele care asociau destinul omului de pe aceste meleaguri raporturilor lui cu semeția și atotputernicia piscurilor, purtînd nume mitice indiene— Cadambe, Tunguragua. Cota- chachi, Pichincha, Chimborazo — acesta din urmă, cu vîrful de 6 310 m, fiind considerat mult timp „culmea cea mai înaltă din lume".Capitala tării. Quito, și dinamicul oraș portuar Guayaquil au concentrat multe din progresele materiale ale secolului nostru. Exportul de banane,, cacao și cafea a devenit sursa unor mari averi, protejate de alianța cu trusturi străine. Masele populare beneficiau însă prea puțin de resursele țării.Preluînd puterea la 16 februarie 
1972, guvernul actual a făcut un 
aspru rechizitoriu la adresa acestor

rînduieli. Tntr-un studiu apărut în ziarul „El Telegrafo", cu prilejul aniversării unui an de guvernare nouă, se arăta că „proprietatea asu
pra pămintului genera servitute și 
exploatare, lăsînd la marginea ’ so
cietății milioane de ecuadorieni... 
Pentru cel sărac, pentru cel care 
muncește, pentru micul comerciant, 
meșteșugar sau industriaș, închide
rea liniilor de credit sau acordarea 
lor în .condiții care-l obligă la ser

în centrul căruia se află folosirea, în interesul național, a resurselor naturale șl umane de care dispune țara. Primii pași au fost făcuți. Este interesantă și adesea impresionantă rezonanța, de profundă mîndrie patriotică, pe care o au, la Quito, proiectele de creare a unor întreprinderi industriale naționale, simbol politic și, totodată, act economic concret al efortului întreprins pentru lichidarea dependenței de exterior.

pelul național pe primul petrolier de mare capacitate, achiziționat de flota ecuadoriană. Acestui petrolier i-a urmat peste o lună un altul, care poate transporta 320 000 de barili de țiței.în concepția politică a guvernului ecuadorian, schimbărilor în economie trebuie să li se imprime și o clară finalitate socială. In cuvîntarea ținută la sesiunea C.E.P.A.L., care a avut loc în martie, la Quito, pre
Azi vâ prezentam:

ECUADOR .
SUPRAFAȚĂ : 283 561 kmp ; POPULAȚIE : 6 177 000 ; CA

PITALA : Quito (529 000); ALTE ORAȘE IMPORTANTE: 

Guayaquil, Cuenca, Ambato; FORMA DE GUVERNĂ-

MÎNT : Republică

vitute constituia instrumentul depo
sedării de micul său patrimoniu... 
Bunurile se concentrau în puține 
mîini, in timp ce marea majoritate 
suferea de sărăcie și lipsă de ocro
tire".Mulți ecuadorieni cu care am stat de vorbă la Quito evocau faptul că guvernul actual depune reale eforturi pentru îndeplinirea obiectivelor de asanare politică și economică, e- nunțate în platforma sa programatică. Acest program proclama o serie de obiective antifeudale și anti- oligarhiqe, iar pentru atingerea lor s-a elaborat un plan de dezvoltare

Recent, președintele republicii a vizitat cîteva provincii unde se vor ridica obiective industriale importanțe — o întreprindere metalo-meca- nică la Latagunga și o fabrică de ciment la Cotopaxi. In ramura petrolului, care are o greutate specifică deosebită în economia țării, se impun atenției atît noile criterii de cooperare cu capitalul străin, care au in vedere apărarea intereselor naționale, cit și preocupările în legătură cu asigurarea unor capacități proprii pentru prelucrarea și transportul petrolului. La mijlocul lunii iunie, in Puerto Balao a fost înălțat dra

VIENA

CONVORBIRI ÎNTRE DELEGAȚIILE
C.C. AL P.C.R. Șl C.C. AL P.C.A-VIENA 27 — (Corespondentă de la C. Vlad). Delegația C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. din Austria face o vizită în această țară, a început luni la Viena convorbiri cu o delegație a C.C. al P.C.A.Din partea P.C.R. au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ștefan Mocuța, membru supleant al C.C. al

P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.Din partea P.C.A. au participat tovarășii Hans Kalt și Karl Zenker, membri ai Biroului Politic al C.C. al partidului, și Heinrich Fritz, membru al C.C. al "P.C.A., șeful secției relații externe a partidului.Convorbirile s-au desfășurat lntr-o atmosferă cordială, tovărășească.
Manifestări peste hotare 

consacrate sărbătorii naționale 
a poporului românPHENIAN. — In sala Palatului 

culturii din Phenian a avut loc o 
adunare dedicată zilei naționale a 
poporului român. Au rostit alocu
țiuni Sin Glii Ceăn, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie coreeano- 
română, adjunct al ministrului în- 
vățămintului, și ambasadorul Româ
niei la Phenian, Dumitru Popa.

Cu prilejul zilei naționale, amba
sadorul nostru a rostit o cuvîntare 
la posturile de radio și televiziune.

La recepția oferită de Ambasada 
română au luat parte generalul de 
armată O Gin U, membru al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.C., șeful Marelui Stat Ma
jor general al armatei, Să Ciol, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al P.M.C., Toi Ge U, membru 
supleant al Comitetului Politic al 
C.C. al P.M.C., vicepreședinte al 
Consiliului Administrativ, Hong 
Ghi Mun, vicepreședinte al Adu
nării Populare Supreme a R.P.D.C.HAVANA. — Cu prilejul sărbă
torii naționale a poporului român, 
a avut loc în orașul Cardenas dm 
provincia Matanzas o adunare 
populară, urmată de inaugurarea 
expoziției de fotografii „România 
la a 29-a aniversare".ANKARA. — Consulul general 
al României la Istambul a oferit 
cu prilejul zilei de 23 August un 
cocteil la care au luat parte 
guvernatorul Istambulului, Na
mile Kemal Senturk, alte persona

lități ale administrației locale, 
membri ai corpului consular, oa
meni de cultură și artă, profesori 
universitari, ziariști.CAIRO. — Postul de radio Cai
ro a transmis o emisiune cuprin- 
zind un documentar pe teme so- 
cial-economice din țara noastră șt 
muzică populară românească.OTTAWA. — La Tirgul interna
țional de la Toronto ambasadorul 
român in Canada, Bucur Schiopu, 
și directorul pavilionului țării 
noastre au oferit un cocteil. Au 
luat parte S. Clements, ministru 
pentru problemele de consum, al 
provinciei Ontario, Reni Brunelle, 
ministrul serviciilor sociale, M. Ro
berts, secretar al primului minis
tru federal, alte personalități poli
tice, oameni de afaceri, ziariști,\ 
reprezentanți ai conducerii Asocia
ției românilor din Ontario.ISLAMABAD. — La Ambasada 
României din Islamabad a avut loc 
o conferință de presă, la care au 
participat ministrul afacerilor pre
zidențiale și al comerțului, J. A.j 
Rahim, secretari și subsecretari de 
stat, parlamentari, personalități 
din cercurile economice și cultura
le, membri ai corpului diplomatic, 
ziariști, conducerea Asociației de 
prietenie cu România din Lahore: 
Ambasadorul român, Mihai Maghe- 
ru, a vorbit la posturile de radio 
și televiziune.

de presă transmit:

ședintele Guillermo Rodriguez Lata spunea că, in zilele noastre, dezvol
tarea nu poate fi evocată doar prin 
creșteri economice, ea trebuind să 
fie exprimată de scopurile sociale 
urmărite. Este notabil, în acest cadru de preocupări, procesul inițiat tn Ecuador pentru schimbarea modului de existență al indienilor, atît de zguduitor zugrăvit de marele scriitor ecuadorian Jorge Icazain, în al său celebru „Huasipongo". Primele acte ale reformei agrare sînt Însoțite de o serie de măsuri guvernamentale pentru eliberarea indienilor de servituti și de Ignoranța in

care au fost menținuți. Mi s-a spus la Quito mă în 1972 din capitala țării s-a deschis un drum care va stabili pentru prima oară o comunicare cu totul deosebită între centru și așezările indiene. I se spune și „Drumul luminii", și are ca jaloane învățămîntul elementar și agricol, mareînd începutul unei emancipări economice și sociale în mediul rural. Primul centru de „educație bazică și dezvoltare" deservește 20 000 de indieni din 22 de comune.Pentru realizarea unor schimbări de structură, guvernul ecuadorian promovează politica unui,larg dialog național fără discriminări.Pe planul politicii externe. Ecuadorul își aduce contribuția la afirmarea principiilor de tot mai mare adeziune în lumea contemporană — colaborarea și cooperarea internațională bazate pe respectul independentei și suveranității fiecărei țări. în cuvîntarea ținută la aniversarea guvernării, președintele Rodriguez Lara spunea : „Dorim să menținem 
relații cu toate țările care — reci
proc — ne dovedesc prietenia și 
respectul lor. De asemenea, Ecua
dorul năzuiește la stimularea schim
burilor comerciale cu toate țările de 
pe glob, indiferent de ideologii și 
politici, numai ca aceste legături să 
sc desfășoare sub protecția axiomei 
egalității juridice, a neintervenției 
in treburile interne, a respectului 
față de personalitatea fiecăruia".Relațiile de prietenie și de colaborare dintre România și Ecuador, bazate pe respectul reciproc al independenței și suveranității, pe egalitate în drepfuri și avantajul reciproc, se dezvoltă în interesul ambelor popoare, al păcii. Pe drumurile care șerpuiesc prin Anzii ecuadorieni întîlnești și autoturisme românești de teren. în schelele petroliere din Amazonia lucrează și ingineri ecuadorieni care și-au făcut studiile în România. Există convingerea profundă că apropiata vizită în Ecuador a președintelui Nicoiae Ceaușescu va marca o etapă nouă, deosebit de importantă, în evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două țări, care se dezvoltă in interesul popoarelor rorhân și ecuadorian, în interesul progresului și al păcii, al înțelegerii și colaborării internaționale.

Eugen POPQuito

din Chile, Roberto Thieme, a fost arestat, împreună cu alte șase persoane — a anunțat directorul politiei federale, Alfredo Joignant. Roberto Thieme este acuzat de participarea la tentativa de lovitură de stat de la 29 iunie, activitate conspirativă și încălcarea legilor securității naționale.Miniștrii comerțului din țările africane independen- Ite se vor întîlni la 1 octombrie, laDar Es Salaam, în cadrul unei conferințe. în calitate de observatori au fost invitați reprezentanți ai țărilor din zona Caraibilor și a emisferei sudice a Oceanului Pacific. La conferință urmează să fie elaborată o poziție comună a țărilor membre ale O.U.A. în vederea convorbirilor din octombrie cu țările Pieței comune europene.

Un acord de colaborare între Ministerul egiptean al Petrolului și societatea de stat braziliană pentru petrol „Petrobras" a fost semnat la Cairo. în baza acordului, „Petrobras" a primit dreptul de a efectua, timp de opt ani, prospecțiuni în Egipt, pe un teritoriu de 18 000 kilometri pătrați. „Petrobras" s-a angajat să investească în lucrările de prospectare suma de 14,5 milioane dolari.Ministrul ciprioî al justiției, Christos Vakis, care fusese răpit de la domiciliul său în urmă cu o lună, a fost eliberat.Satelitul de telecomunicații „Intelsat 4",lansat joi de la Cape Kennedy, a fost „fixat" pe o orbită staționară deasupra Ocea- | nului Atlantic cu altitudinea de 35 800 km. După aproximativ două săptămîni de teste, satelitul va deveni operațional, legind stații terestre din America de Nord și Sud, Europa și Africa.

£1 7-lea Congres international al sîaviștilor, la car« au luat parte peste 2 000 de delegați din 27 de țări, s-a încheiat la Varșovia. Delegația română, condusă de acad. Alexandru Rosetti, a prezentat peste 20 de comunicări și referate1.Formația corală a Pătatului culturii din Ploiești a participat la cea de-a 21-a ediție a concursului polifonic „Guido d’Are- zzo". La această manifestare, la care au evoluat formații corale reprezen- tînd 16 țări din Europa, Asia și America Latină, corul ploieștean a ocupat locul patru.Populația statului Peru numără în prezent 14 122 000 de locuitori, față de 12 385 000 înregistrați în 1967.Reuniunea guvernatorilor Băncii Africane de Dezvoltare s-a încheiat încapitala Nigeriei. în • rezoluțiile a- doptate, participanții au subliniat că orice reformă a sistemului monetar internațional trebuie făcută de așa manieră îneît să fie salvgardate interesele financiare ale țărilor în curs de dezvoltare.în Irlanda sînt înregistrați 64 000 de șomeri, p°- trivit datelor oficiale publicate la Dublin.Din muzeul orașului Bel- lUIW situat în nordul Italiei, au fost furate tablouri, medalii, publicații și monede vechi în valoare totală de 1 milion dolari. Șapte tablouri au o valoare deosebită, două dintre, ele fiind operele pictorului Bartolomeo Montagna, aparținînd școlii ve- nețiene din secolul al XVI-lea.

Din pricina marilor inundații abătute asupra Pakistanului, milioane de 
oameni au rămas fără adăpost. Fotografia înfățișează o localitate inun

dată din provincia Sind
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