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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN PERU
Au început 
convorbirile 

oficiale
La Palatul preziden

țial din Lima au avut 
loc, luni la amiază, con
vorbiri între președin
tele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialis
te România, Nicoiae 
Ceaușescu, și primul 
ministru și ministru al 
apărării al Republicii 
Peru, Edgardo Merca
do Jarrin.

Au fost discutate, cu 
acest prilej, probleme 
privind dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și 
colaborare, pe multiple 
planuri, între Republica

Omagiu eroilor naționali 
ai Republicii Peru

Luni dimineața, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, Nicoiae 
Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus o 
coroană de flori la Pan
teonul Eroilor din capi-- 
tala Republicii Peru.

La solemnitate au luat 
parte tovarășii Ște
fan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Mir
cea Nicolaescu, amba
sadorul României la 
Lima, șl alte persoane 
oficiale.

ENERGIA

ELECTRICĂ

in acțiunea pemienîă ft economisire a acestei 
prețioase minți nici m efort m este prea mare, 
nici o inițiativă m este de

Rațiunile pentru care gospodărirea judicioasă a energiei electrice și termice, a combustibilului se inscrie ca o sarcină majoră, de excepțională importanță, pusă de partid in fața fiecărui colectiv de întreprindere, a fiecărui om al muncii, sînt cunoscute. Dezvoltarea și modernizarea economiei naționale determină ca, la flecare cinci ani, să se dubleze consumul de energie electrică. Calcule-, le arată, de asemenea, că fiecare ki- lowat-oră utilizat rational asigură o creștere a producției industriale cu 9,5 lei și a venitului national cu 4 Iei. Deci, sintem cu toții interesați în prevenirea risipei, în realizarea u- nor consumuri cit mai reduse, în gospodărirea cu răspundere a energiei e- lectrice și combustibilului.Pentru a vedea în ce măsură este înțeleasă cerința folosirii cu maximă grijă a fiecărui kilowat-oră de energie electrică sau kilogram de combustibil de către consumatorii industriali, ne-am adresat unor inspectori șefi ■ ai grupelor pentru controlul gospodăririi combustibilului și e- nergiei din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, combustibililor, e- nergiei și pentru verificarea instalațiilor sub presiune și de ridicat : ing. Gheorghe Vătav — județul Prahova, ing, Romulus Resiga — județul Cluj, ing. Gheorghe Brînzei — județul Brașov, ing. Ilie Românu — județul Timiș, ing. Sorin Dicu — județul Sibiu.Preocupîndu-se în mod sistematic de a utiliza gospodărește energia e- lectrică și combustibilul, numeroase întreprinderi au realizat, in 7 luni din acest an, importante economii. Astfel, pe ansamblul județului Prahova, economiile se ridică, in perioada amintită, la 30 milioane kWh și circa 17 000 tone de combustibil convențional. Economii substanțiale au consemnat și o serie de întreprinderi din județele Brașov, Cluj, Sibiu și Timiș, la consumul de energie electrică

Socialistă România și 
Republica Peru.

„Sperăm ca vizita 
dumneavoastră, domnu
le președinte, să fie fo
lositoare" — a declarat, 
înainte de începerea 
convorbirilor, primul 
ministru peruan.

„Și eu sper să reali
zăm o bună colaborare, 
în multe domenii. Sîn- 
tem gata să avem cu 
dumneavoastră o coope
rare largă pe multiple 
planuri" — a răspuns 
președintele Nicoiae 
Ceaușescu.

La sosire, o gardă mi
litară prezidențială a 
prezentat onorul.

Președintele Nicoiae 
Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și ce
lelalte persoane oficiale 
au păstrat un moment 
de reculegere în fața 
monumentului.

Oaspeții români au 
vizitat apoi Panteonul.

Președintele Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au 
semnat în Cartea de o- 
noare : „Aducem oma
giul nostru profund e- 
roilor naționali ai Re
publicii Peru".

Aspect de la ceremonia primirii pe aeroportul din Lima

și combustibil. Prin înlocuirea unor cazane învechite cu altele noi. cu randamente superioare, la întreprinderea „Electroprecizia" din Să- cele și „Terapia" din Cluj, de pildă, au fost realizate economii de 760 000 kWh, respectiv, de 850 000 kWh. Trecerea uscătoarelor electrice pe încălzire cu abur, programarea automată a funcționării instalațiilor de ventilație și condiționare a aerului, lain- treprinderea de pielărie și încălțăminte „Clujana", au dus la economisirea a 1 723 000 kWh energie elec
ANCHETA NOASTRĂ ÎN UNITĂȚI DIN JUDEȚELE BRAȘOV, 

CLUJ, PRAHOVA, SIBIU Șl TIMIȘ

trică. Folosirea unor cuptoare de forjă cu recuperatoare pentru căldură gazelor arse la întreprinderea de unelte și scule și „Rulmentul" din Brașov a asigurat reducerea consumului de combustibil pentru piesele forjate și tratate termic, realizîn- du-se, in primul semestru al anului, economii de 1 760 tone combustibil convențional. Acordind o atenție deosebită recuperării resurselor energetice secundare, colectivul de Ia I.M.N. Copșa Mică — prin folosirea gazului de furnal (de la furnalul pentru producerea zincului) la pre- incălzirea aerului de combustie in cuptoare — obține anual economii dc circa 10 000 t.c.c. Asemenea rezultate pozitive s-au înregistrat în acest an la ..Industria linii" și I.C.R.A.L. din Timișoara, întreprinderea de exploatare a lemnului din Sibiu ș.a.Sînt realizări care onorează colectivele unităților amintite, care dau măsura eforturilor constante ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de aici pentru folosirea rațională a energiei electrice și combustibilului.

Din examinarea mai atentă a situației reiese că economiile de energie electrică și termică, de combustibil în unitățile celor cinci județe puteau fi mult mai mari. în acest sens, sondajul efectuat cu ajutorul specialiștilor amintiți dezvăluie importante resurse nefructificate. Le înfățișăm, grupate pe categorii, cu convingerea că oamenii muncii, organizațiile de partid din întreprinderi le vor valorifica neîntîrziat, vor stăvili. în cel mai scurt timp, risipa de energie electrică și combustibil.

O primă urgență : evitarea funcționării cu sarcină redusă sau „in gol" a instalațiilor consumatoare de combustibil, de energie electrică și termică. O bună parte din depășirea consumului cu 760 000 kWh, de către întreprinderea de aparataje electrice de măsură din Timișoara, se datorează tocmai încărcării neraționale a utilajelor. Asemănătoare este situația și la întreprinderea textilă Lugoj, Ia întreprinderea de produse ceramice „Record" din Sibiu, unde — în primul semestru — au fost depășite toate normele de consum la energie și combustibil. Incredibile situații ! Cu atit mai mult cu cit a- semenea depășiri s-au consemnat lună de lună.Mii de tone de combustibil pot fi economisite prin optimizarea regimului de ardere Ia cuptoare și cazane. Pe această bază, potrivit calculelor, economia anuală de combustibil s-ar ridica, la nivelul județului Prahova, la 50 000 t.c.c. Risipa de energie electrică și combustibil poate fi curmată și prin buna funcționare a aparatîjului de măsură, con

trol, reglaj și automatizare, care nu de puține ori este defect. Pus în stare de exploatare, s-ar urmări permanent normele de consum energetic și, implicit, s-ar lua măsuri operative pentru înlăturarea grabnică a consumurilor exagerate.Există importante rezerve nevalorificate și în privința recuperării resurselor energetice secundare. Cite- va exemple sînt semnificative. La Combinatul petrochimic din Ploiești, prin montarea unor cazane recuperatoare la platforma de reformare catalitică se pot economisi anual 20 000 t.c.c. La „Carbosin" din Copșa Mică există de asemenea posibilități de economisire, în fiecare an, a 50 000 t.c.c. Iar utilizarea resurselor energetice secundare, provenite din procesul de ardere la „Industria Sirmii“-Cîmpia Turzii. ar asigura economisirea a 5 100 t.c.c. pe an.Desigur, ne-am referit succint doar la unele dintre posibilitățile certe de economii în domeniul folosirii energiei electrice și termice, a combustibilului. Problema care se ridică este : cînd și cum vor fi fructificate în practică ? Iată citeva răspunsuri primite telefonic din partea unor factori de conducere din întreprinderi mari consumatoare de energie si combustibil, vizate în sondajul nostru.— Depășirea in acest an a consumului de energie electrică — ne spunea ing. Cornel Cristureanu, directorul tehnic al întreprinderu textile Lugoj — se datorează nemontârii a 740 de condensatori pentru îmbunătățirea factorului de putere. Pînă la sfirșitul anului, condensatorii vor fi montați integrat Totodată, am luat măsuri pentru evitarea mersului „în gol" al războaielor de țesut, cit și a iluminatului excesiv din unele secții și ateliere de producție. Pentru reducerea consumului de energie termică, de curind a fost încheiată ac-
(Continuare în pag. * V-a)

Scrisoarea adresată de tovarășul

NICOLAE CEAUSESCU
»

organelor și organizațiilor de partid,
\ ți, gr

de stat, tuturor lucrătorilor
și specialiștilor din agricultură 

ZILE HOTĂRÎTOARE PE OGOARELE ȚARII

în aceste zile hotărîtoare pentru strîngerea la timp și în bune condiții a recoltei acestui an, pentru pregătirea recoltei anului viitor, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, a adresat o scrisoare organelor și organizațiilor de partid, de stat, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură.Chemînd țăranii cooperatori, mecanizatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, specialiștii, pe elevi și studenți, salariații din întreprinderi și instituții, militari, pe toți comuniștii, oamenii muncii să-și mobilizeze larg forțele, să facă totul pentru desfășurarea cu succes a lucrărilor agricole de toamnă — acțiune patriotică de cea mai mare însemnătate, cauză a întregului popor, a întregii națiuni — secretarul general indică în scrisoarea sa o- biectivele și sarcinile care stau în fața oamenilor muncii de pe ogoare, principalele măsuri menite să asigure strîngerea la timp și fără pierderi a întregii recolte, însă- mințarea Ia un înalt nivel agrotehnic a culturilor de toamnă, realizarea planului de livrări la fondul de stat și executarea lucrărilor pregătitoare ale producției anului 1974.Acum, cînd fiecare clipă, fiecare ceas au o mare însemnătate in bătălia pentru efectuarea la timp și în burte condiții a lucrărilor agricole, scrisoarea adresează mecanizatorilor îndemnul de a folosi la maximum capacitatea mijloacelor mecanice prin organizarea lucrului în două schimburi si in schimburi prelungite, prin menținerea întregului parc de mașini și tractoare în stare de funcționare, înlăturarea operativă a defecțiunilor ce survin în timpul exploatării. Oamenii muncii din agricultură, rețeaua comercială de desfacere, lucrătorii din industria de conserve sînt chemați să-și concentreze eforturile pentru recoltarea și valorificarea întregii producții de legume, livrarea legumelor la
V ___________

ZALĂU

0 nouă unitate industrială 
a început să producăZALAU (Corespondentul „Scin- teii", Vasile Rusu). — La întreprinderea de conductori electrici emailați s-au produs primele cantități de sirmă trefilată. Punerea in funcțiune a primei trepte din cadrul capacității I. cu 35 de. zile mai devreme, a inlesnit harnicilor constructori și instalatori de la Trustul de yonstrucții industrialeia export TRACTORUL NR. 132 000Uzina de tractoare din Brașov a livrat la export tractorul cu nr. 132 009. In prezent, tractoare românești de diferite tipuri lucrează pe păminturile a 72 de 

„SUCCES IN NOUL AN ȘCOLAR!"

Ieri, într-o atmosfera de entuziasm și răspundere, 
și-au deschis porțile școlile de toate gradele 

(REPORTAJUL ÎN PAGINA A IV-A)

fondul de stat, organizarea eșalonată a recoltatului în raport cu cerințele pentru fondul pieței și capacitatea de industrializare a fabricilor de conserve, respectîn- du-se riguros graficele zilnice de recoltare si livrare. Pentru acest sector. în care produsele au o mare perisabilitate și se depreciază datorită intemperiilor, se impune a- plicarea regulilor agrotehnice privind irigațiile, procurarea materialelor protectoare împotriva brumelor și eventualelor înghețuri. Legumicultorii sînt chemați să a- sigure însămînțarea și plantarea întregii! suprafețe prevăzute cu legume de primă apariție în primăvara anului viitor.în scopul asigurării bunei aprovizionări a populației — fabricile de conserve, centrele de industrializare trebuie să lucreze la întreaga capacitate. în trei schimburi. iar această acțiune rsă fie extinsă și în unitățile agricole mari producătoare.Pe agenda urgentelor aclualei perioade a muncilor agricole se înscrie cu o mențiune specială organizarea temeinică a acțiunii de recoltare, sortare, transport și depozitare a întregii producții de cartofi, înlăturîndu-se orice pierderi. Se impune, totodată, asigurarea cartofilor pentru sămînță, realizarea fondului de stat.O lucrare urgentă este și recoltarea florii-soarelui, care trebuie practic încheiată în următoarele 8—10 zile, punindu-se accentul in paralel pe depozitarea și conservarea în cele mai bune condiții a producției. Se impun, totodată, măsuri pentru strîngerea și depozitarea grabnică a producției de orez, soia, tutun și a celorlalte culturi de toamnă.Lucrătorilor din viticultură și industria alimentară, specialiștilor, scrisoarea secretarului general le adresează chemarea de a-și mobiliza forțele și de a utiliza cu maximum de randament mijloacele

Cluj și Trustul de instalații- montaj Brașov (loturile din Zalău) să cîștige un avans substanțial la lucrările de executare a acestei capacități. De curind, aici au fost montate utilajele tehnologice pentru treapta a Il-a de la aceeași capacitate, iar cele pentru treapta a treia sînt in curs dc montaj.

țări, fapt ce confirmă calitatea acestor produse, destoinicia și priceperea constructorilor brașoveni de tractoare. 

necesare pentru recoltarea, preluarea și valorificarea superioară a întregii producții de struguri. în toate podgoriile, culesul trebuie să se facă in cel mai scurt timp posibil, să nu se risipească nici un ciorchine. *La acțiunea de recoltare a fructelor sînt chemați să participe, alături de lucrătorii din agricultură, și elevii școlilor de la sate. De a- semenea, trebuie intensificate livrarea producției Ia fondul de stat, achiziționarea unor cantități sporite de fructe de la gospodăriile populației.Dezvoltarea sectorului zootehnic, creșterea producției de carne și lapte — sarcini de cea mai mare însemnătate stabilite de ședința comună a C.C. al P.C.R., a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri din 13 iulie a.c. — impun îmbunătățirea și asigurarea bazei furajere. In această lumină, în scrisoare se subliniază necesitatea ca în această perioadă să fie intensificate acțiunile pentru _ strîngerea, transportul, depozitarea și lnsilozarea tuturor resurselor furajare din unitățile agricole. Ținind seama . de timpul favorabil și de necesitatea economisirii nutrețurilor depozitate, unitățile agricole sînt chemate să ia măsuri pentru prelungirea perioadei de pășunat a animalelor.Succesul campaniei de recoltare este strins legat de funcționarea fără cusur a transportului. în a- ceastă direcție, scrisoarea cuprinde indicații privind coordonarea, folosirea eficientă și dirijarea tuturor mijloacelor de transport în așa fel îneît ele să fie folosite la întreaga capacitate, să fie îndreptate operativ acolo unde este cea mai mare urgență, înlăturîndu-se staționările inutile, reducindu-se, totodată, timpul de încărcare și descărcare a produselor.
(Continuare in pag. a IlI-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

• Graficul șantie
rului spune cum 
muncesc comu
niștii

© Gheorghe Lazăr, 
eminent cărturar 
patriot, ctitor al 
școlii românești

® Azi începe la Geneva 
Faza a doua a 
Conferinței pen
tru securitate și 
cooperare în 
Europa
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Șantierul de construcții nr. 1 al ‘ ridică în județul ■ ganizat", a stimulat întrecerea pentru intensificarea ritmului lucrărilor, îmbunătățirea calității, înlăturarea risipei de materiale.O contribuție notabilă la devansarea termenelor de punere în funcțiune a adus-o beneficiarul. întregul efectiv al noii întreprinderi focșe- nene a participat la săpăturile de fundații, la executarea instalațiilor electrice, iar 90 la sută din lucrările de montare a utilajelor au fost efectuate de către muncitorii și specialiștii unității beneficiare. In prezent, strungarii, frezorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii lucrează efectiv, în fiecare zi, după orele de

lucrărilor, muncă politică de la om la om — nici vorbă. La aceasta se adaugă deficiențe din domeniul muncii organizatorice.Pe acest șantier și constructorul, și beneficiarul au un scop comun — recuperarea grabnică a restanțelor. Am vrut să aflăm cum și-au coordonat acțiunile comuniștii, cum conlucrează beneficiarul cu constructorul ? Dar de Ia cine să primești un asemenea ”, ‘ ' 'Icelor două organizații de bază... nu se cunosc ! Despre ce conlucrare și coordonare j “ 7mai poate fi vorba în acest caz 7 Multe din deficientele existente pe șantier puteau fi observate și turate încă prima clipă organizațiile partid ,diri două unități — constructor și beneficiar — ar fi întreprins analize și acțiuni comune, menite să ducă la intensificarea ritmului lucrărilor, înlăturarea risipei de materiale, de timp etc. De altfel, nu ar fi fost nevoie să fie căutate și descoperite cine știe unde metode și forme noi de conlucrare și întrajutorare. S-ar fi cerut doar interes pentru a extinde și la Odo- bești experiența bună acumulată, în această privință, pe șantierul din putea să facă mai dacă nu organiza- Organele locale fi trebuit să cula începutul lu-

I.C.A.Z. GalațiVrancea, printre altele, două importante obiective ale cincinalului : o întreprindere de dispozitive, ștan- țe, matrițe și scule așchietoare — la Focșani și o fabrică de produse ceramice — la Odobești. tn timp ce la primul obiectiv ritmul construcțiilor și montajul utilajelor au înregistrat un avans substanțial, el in- cepind să producă parțial cu șapte luni inainte de termenul de punere in funcțiune, la cel de-al doilea ră- mînerea in urmă este de aproape cinci luni. Fără a subestima în vreun fel însemnătatea măsurilor de natură tehnică și organizatorică luate de factorii de conducere de la cele două o- biective, ne-am întrebat care este „cota" de cipare a politice și organizatorice ceste i diametral Punînd întrebare în vedere, mul rînd, că și la lotul de din la Odobești acționează, prin membrii ei, aceeași organizație de partid.Iată-ne mai în- tîi la Spre de aici dreptatganizația de partid de pe șantierul de construcții. A orientat activitatea conducerii șantierului, a întregului colectiv de constructori să-și organizeze mai bine munca, să folosească întreaga capacitate a utilajelor și timpul de lucru. Cu responsabilitate, organizația de partid, împreună cu conducerea șantierului, a întocmit programe concrete pentru fiecare punct de lucru și, cu acest prilej, au lost evidențiate noi posibilități de devansare a punerii în funcțiune, în primul rînd, a halei de producție. Pentru a se crea front de lucru continuu, pe măsură ce s-a executat structura de rezistență s-au efectuat - și pardoselile, apoi montarea utilajelor și instalațiilor.Organizația de partid a avut în vedere, de asemenea, faptul că imprimarea unui ritm intens de muncă pe șantier depinde de exemplul pe care-1 dau comuniștii întregului colectiv. Astfel, la toate punctele de lucru și mai ales la cele mai grele au fost repartizați membri de partid, specialiști, oameni cu experiență și bună pregătire profesională. Iată, de pildă, montarea grinzilor de 18 ml — lucrare complexă, dificilă — i-a fost încredințată brigăzii conduse de Gheorghe Pavel, membru al biroului organizației de bază. Aici, timpul de montare a stilpilor a fost scurtat cu 10 zile față de grafic.Mai trebuie consemnate și acțiunile întreprinse de organizația de partid din șantier în ceea ce privește intensificarea muncii politice de masă. Concursul între formațiile de constructori, avînd ca obiectiv „Punctul de lucru cel mai bine or-
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DIVERS răspuns dacă secretariijudicioasă a acțiunilor
Nota 10,
cu felicitări

In urmă cu doi ani, in cadrul 
cercului „Micii mecanizatori" 
de la școala generală din satul 
Olari, comuna Pîrșcoveni, ju
dețul Olt, s-a format o grupă 
de 6 elevi dornici să învețe con
ducerea tractorului. Acum, „cei 
șase" sint în clasa a VIII-a și 
lucrează efectiv pe tractor, for- 
mind al doilea schimb de me
canizatori. De pregătirea elevi
lor in cadrul cercului se ocupă 
tehnicianul I. Staicu, de la 
S.M.A. Olari. Nota 10 cu felici
tări elevilor, dar și dascălului 
lor. O experiență bună, care în 
acest an va fi preluată 
alte școli din județ.

îi de

parti- muncii! la a- rezultate 
l opuse 7 această aveam în pri- faptulconstrucții Focșani cel din și

Drumul

Foeșani. obiectivul și-a în- cu pre-

La Hărman
se țes
poeme

• FAPTE

Graficul șantierului
spune cum muncesc

• •

comuniștii
fată In fajă două șantiere din vrancea

înlă- din dacă de cele
în culori • OPINII

pe jos e mai 
sănătosAdesea, pe Victor Radu, din satul Ciupelnița, îl apuca noaptea în centrul comunei brava (Prahova). Nu-i convenea să se întoarcă pe jos pînă acasă. Și atunci a găsit o soluție mai comodă de a călători : pe biciclete străine. Le lua din fata casei, fără să întrebe pe cineva, mergea pînă acasă la el și acolo le dona. Azi o bicicletă, alta, poimîine alta. La a s-a dezlegat enigma. Și nocturnul călător pe „împrumutate" a fost instanței de judecată.

Dum- prea
aban- miine șasea astfel, biciclete trimis

Pescărească,
dar
adevărată

Ion Nicolae, din comuna Pan- 
telimon, și Pavel Postăvaru, din 
Capitală, str. Soldat Neagu An
drei 3, au hotărit si facă o 
partidă de pescuit in stil mare. 
Cu o mașină a unui prieten 
și cu patru mreje (unelte in
terzise pentru pescuit) au por
nit tocmai pe meleaguri ialo- 
mițene, la iazul de la Lupșanu. 
Dar, după ce au umplut port
bagajul cu 31 kg de crap și 37 
kg de caras, la întoarcerea spre 
casă, cei doi braconieri au că
zut și ei in plasă. Deferiți tri
bunalului, prin sentința pronun
țată de către secția a Il-a pe
nală, ei au fost condamnați 
cite un an închisoare.

program, la montarea mașinilor și utilajelor din secții, a stației de compresoare, la instalațiile de tratament termic. Aceste eforturi sînt încununate de succes. Prin devansarea termenelor de punere in funcțiune, întreprinderea din Focșani va realiza, în suplimentară lei....La 12 km struiește mice din Odobești, unde, cum spuneam, își desfășoară activitatea membri ai aceleiași organizații de bază din șantier. Numai că rezultatele dovedesc că între cele două șantiere există o deosebire ca de la cer la pămînt. în hala de producție se lucrează la remedierea camerelor de uscare ; defectele de construcție sint mari și multe, necesi- tind un volum important de muncă, iar cei 20 de muncitori care lucrează aici, fără ajutorul > vreunui maistru sau tehnician, nu le pot face față. La aceasta se mai adaugă alte și alte lucrări rămase în urmă.Timp îndelungat, indisciplina în muncă, nerespectarea tehnologiei de construcții, lipsă de asistență tehnică, dezordinea în organizarea activității au făcut ca lucrările să înainteze anevoios. Și-n fața unei asemenea situații, munca politică de masă a fost... absentă nemotivat. Pe șantier lozincă perete despre tește ca ei să fi organizat vreo acțiune. Despre dezbateri privind mersul

acest an, ode peste 21 producție milioanese con-de FocșaniFabrica de produse cera-

nu poate fi întîlnită nici o mobilizatoare ; gazetă de n-a fost niciodată aici, iar agitatori nimeni nu-și amin-

Focșani. Și cine bine acest lucru ția de partid 7 de partid ar noască că de crărilor și în tot timpul acestui an nu a fost repartizat să lucreze aici nici unul din cei șapte membri ai biroului organizației de partid din șantierul de construcții. Nici chiar acum, în momentele de intensă concentrare a eforturilor pentru recuperarea rămînerilor în' urmă, inginerul Valeriu Roman, secretarul organizației de bază, nu respectă sarcina trasată de adunarea generală a comuniștilor de a se afla permanent în mijlocul constructorilor de pe acest șantier. Mai mult decît ori- cînd, acum, cînd timpul' este atît de prețios, această prezență se cere a fi activă ; nu este nevoie doar de a constata neajunsurile, de a le face cunoscute eșaloanelor superioare, ci de a organiza efectiv activitatea comuniștilor de pe șantier, de a impulsiona munca politică, astfel ca ea să determine mobilizarea eforturilor colectivului, să contribuie la înlăturarea grabnică a neajunsurilor. Insistăm cu deosebire asupra acestui aspect • ••za întîrzierii dării î - - ■acestui obiectiv din Odobești, conomia națională * '209 000 de cărămizi _ _____ __losîre ar duce la economisirea unor importante cantități de ciment — produs ce trebuie drămuit cu deosebită chibzuință în construcții.
Vasile M1HA1 
Ion NISTOR

Comuna Hărman din județul Brașov, renumită prin producțiile sale agricole, devine de cîțiva ani tot mai bine cunoscută și pentru producția sa de covoare. Pentru că aici, la fel ca la Cisnădie, renumitul centru industrial din apropierea Sibiului, se realizează o importantă producție de covoare. Acum patru ani a luat ființă în comună cooperativa „Covorul", care, încă de la început, dispunea de o hală nouă cu mai multe niveluri, echipată cu utilaje de dimensiuni mari, cu randamente ridicate. Intr-un timp scurt, produsele sale — covoare tip persan, înnodate manual, au ajuns să fie căutate pe piața internă și externă, incit an de an cererile au depășit cu mult capacitatea de producție a cooperativei. Pentru a face față a- cestor cereri a fost ridicată o nouă hală. Așa s-a ajuns Ca producția de covoare să crească în acești patru ani de patru ori. Sortimentul de covoare lărgit mereu, în prezent tîndu-se contexturi de pe mp ; 160 000 pe mp șinoduri pe mp, toate covoarele fiind unicate. Numai în acest an gama lor s-a îmbogățit cu alte 60 de modele. De curînd au început pregătirile pentru realizarea unui sortiment de covoare cu peste 800 000 noduri pe mp.Pentru creșterea rapidă a volumului producției, ,paralel cu dezvoltarea unității sale de bază, cooperativa „Covorul" și-a deschis ’încă două secții în orașele Făgăraș și Victoria, alta urmînd să ia ființă în curînd la Predeal. Totodată, o parte din producția ei se zează acum la domiciliul terilor săi.Lucrătorii cooperativeivorul" din Hărman — potrivit unei expresii des repetate aici — țes poeme în culori.

a fost execu- 121 000 200 000

la

a-din cau-întrucîtîn folosință a
. . e- pierde zilnic a căror fo-

„Rețeta"
bolnavului
închipuit șirLipsind mai multe zile In . de la lucru, Costache Cismă- nescu, de la exploatarea Leșu Ursului (Suceava), se gindea cum să-și motiveze absențele. In cele din urmă a găsit soluția : un certificat medical. Pentru a-1 obține a făcut apel la cumnata sa, Ștefania Ungu- reanu. Aceasta s-a prezentat la dispensarul din Iacobeni ; a spus că se numește Constanța Cismănescu și... a obținut (!) 4 zile de concediu medical. Odată , eliberat certificatul, bolnavului închipuit nu i-a mai rămas de- cît să adauge 5 zile și să transforme Constanta în... Costache, după care l-a prezentat la serviciu. Aici însă s-a constatat că... distanta de la Constanta la Costache este foarte mare. In consecință, după consultul legii, vorcel doi falsificatori își primi „reteta“ de rigoare.
Invitație
la... auto
evidentă»

din 
mi-

tn mai multe localități 
județul Arad organele de 
liție au efectuat in ultimul timp 
o serie de acțiuni urmărind 
respectarea regulilor de evi
dență a populației. Cu acest 
prilej, peste 5 900 de persoane 
au fost invitate să prezinte la 
control buletinele de identitate. 
Și... au început surprizele : 147 
persoane nu aveau înscrisă in 
buletin viza de stabilitate a re
ședinței, alte 110 nu aveau tre
cută grupa sanguină ; 24 de 
buletine de identitate erau de
teriorate, iar 12 expirate. Drept 
rezultat, s-au aplicat 214 sanc
țiuni contravenționale, iar alte 
930 persoane au primit avertis
mente pentru 
de păstrare a documentelor de 
identitate. O 
cei aflați în 
să ia și ei „în evidență" pro
priile documente de identitate.

modul incorect

invitație pentru 
situații similare

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

• PROPUNERI
Importante realizări tn indePIinire» planului șl a angajamentelor asumate a obținut în primele 8 luni ale anului colectivul întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploiești. Astfel, planul de producție globală a fost depășit cu 5,1 la sută, iar la producția marfă cu 5,8 la sută ; totodată, productivitatea muncii a înregistrat o -----tere față de plan de 1,9 la sută (Ion Mirea, tehnician).

❖ Talent și pasiune. încă din copilărie, muncitoarea
creș-
Atu-dorei Maricica a îndrăgit mult arta lucrului de mînă. Locuința ei de pe strada Anton Pann nr. 21, din Roman s-a transformat într-o adevărată expoziție în care sînt expuse sute de cusături naționale, broderii, goblenuri, executate de-a lungul a două decenii cu măiestrie și fantezie artistică. (Ioan Trifan, învățător pensionar, Roman).

< Tot pe jos, pe lîngă... pod. De aproape 3 luni- muncl- torii navetiști din satele Scileiu și Gura Ursului străbat zilnic pe jos cite 10 km, pentru a ajungi, la autobuzul cu care călătoresc la locurile de muncă. Cauza 7 Podul de peste pîriul Potop, ce leagă satele respective de centrul comunei, s-a stricat, devenind impropriu pentru circulația autovehiculelor. Oare se așteaptă iarna ca să fie reparat 7 (Semnează Un grup de muncitori din satul Scheiu, comuna Lu- dești, județ 11 Dîmbovița).

bună reali- lucră-„Co-
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

Suceava. Imagine din centrul orașului

„Cu ani în urmă. cînd făceam antrenamente de canotaj și înot pe Iacul Snagov, ne distram arun- cind diferite obiecte în apă, ne cufundam apoi în cleștarul din fața noastră să le scoatem, deoarece le zăream la fund chiar unde era apa adîncă. Acum apa lacului e tulbure. Am stat o zi întreagă cu undița și n-am pescuit mai nimic. Ce se întîmplă cu Snago- vul 7 Ați mai intervenit o dată în apărarea acestei perle a agrementului de la porțile Capitalei. V-am ruga... Mircea Radulescu".
★în iunie anul trecut a- vertizam în coloanele ziarului împotriva pericolului pe care-1 reprezintă exploatarea necorespunzătoare a stației de epurare a apelor uzate de la I.S.C.I.P. — Periș pentru poluarea Snagovului și a lacului Căldărușani. Două juni mai tîrziu puteam a- nunța cititorii că ministerul de resort a luat măsurile cuvenite și că. pentru moment, poluarea Snagovului fusese stăvilită. Tot atunci scriam că Inspecția de stat a apelor a dispus „asigurarea funcționării permanente, zi și noapte, a ambelor decan- toare pentru a se reduce la minimum pomparea de ape cu cantități mari de suspensii, în vederea evitării unei noi înfundări a iazurilor de epurare biologică și a bazinului de re- tenție...".Ce se întîmplă cu lacurile 7 Ce se întîmplă la stația de epurare amintită 7— Analizele apelor a- cestor lacuri arată că sînt bogate în fosfor și azot (ne spunea ing. Adrian Corda, șeful serviciului protecției calității apelor de Ia Oficiul de gospodărire a apelor Ilfov) — rezultat al vecinătăților poluante timp de ani de zile, ceea ce a favorizat dezvoltarea rapidă a vegetației acvatice. Curățirea de a- ceastă vegetație în timpul

dezvoltării ei. reducerea în anotimpul rece a nivelului acestor lacuri și primenirea lor cu un aport de ape de la alte surse vor contribui la oprirea procesului de lacurilor și, restabilirea degradare a probabil, la echilibruluiecologic atins. Principalul poluator a fost și continuă să rămînă întreprinderea pentru creșterea și îngră- șarea porcilor I.S.C.I.P. - Periș, care la ora actuală

exploatare a stației — ne spune ing. Virgil Oltean din Consiliul Național al Apelor — s-a constatat utilizarea incompletă a decantoarelor destinate a reține nămolul rezultat de la curățirea grajdurilor porcine. Ele au fost găsite funcționînd. de fiecare dată, cu jumătate sau chiar cu un sfert din capacitate. Ceea ce înseamnă că apele uzate, puternic încărcate cu nămoluri, sînt

urmau să, treacă încet și să sufere un proces biologic de autoepurare. era plin ochi de nămoluri, care încep acum să deverseze în cursulx Vlăsiei, peste digul spartă iar din cele patru iazuri biologice două nu-și mai îndeplineau rolul. La decantorul abatorului. șanțul pentru ape pluviale ce se varsă în iazurile văii Snagovului era plin de deșeuri si impurități. iar de la două grai-

Poluarea Snagovului 
continua... sub ochii 

forurilor răspunzătoare

a trebuit să oprim unul din decantoare pentru cîteva ore. Data trecută se rupsese un pinion la instalație...Și iată cum „ghinioanele" se repetă numai în zilele în care apar inspecțiile. Apoi tovarășul director ne prezintă niște calcule. ...cu problemele de protecția mediului.— Zilnic evacuăm din paturi 65—70 de remorci cu gunoi, care merg., direct la platforma de ' depozitare (adică vreo 220— 250 mc) și dv. ne obiectați de ce ținem atitea paturi golite...Cantitatea. într-adevăr, corespunde volumului de furaje consumate. dar nici măcar la responsabilul stației nu există o evidentă a evacuărilor zilnice. Dacă afirmația este adevărată. Se pune întrebarea : de unde s-au mai luat atît ea nămoluri îneît să astupe în ctteva luni ditai bazin de retenție de 170 mii mc și două iazuri biologice. curățate in toamna trecută 7 Cu asa gospodărire. te întrebi cum va mal fi exploatată si noua

*

*

*

*

*

„Vacanță" prelungită, Infiint-ate ,n aceasts primăvară, la solicitările cetățenilor, atelierele de prestări de servicii (cizmărie. croitorie, timplărie etc.) ale cooperației de consum din comuna Brînceni, județul Teleorman, șînt închise încă de la sflrșitul lunii iulie. Oare nu-i prea lungă vacanța meșteriilor ? (Mielucă F. Ion, comuna Brînceni, județul Teleorman).
0 Premieră comercială. In centruI orașului Bistrița «-a deschis, recent, un modern magazin universal care desface o gamă variată de produse industriale. In noul magazin vînzarea cu autoservire se practică cu succes la toate cele 11 raioane. (Ion Gavrilă, orașul Bistrița).
O Drapelul de secție fruntașă pe întreprindere a fost decernat, de curînd. la Uzina mecanică Cîmpulung-Mușcel, colectivului secției 1122 forjă. Forjorii Stelian Matei, Constantin Badiu, Nicolae Ardeleanu și Florea Boje au primit diplome de fruntași în muncă. (Ion Dobrescu, muncitor).

Nici răspuns, dar nici măsuri IIn oadrul acestei brici s-a publicat, cu cîteva luni în urmă, o scrisoare a noastră prin care solicitam conducerii I.T.B. să mute capătul de linie al autobuzelor de pe traseul 34, situat la numai 3 metri de ferestrele blocului F2 de pe bd. 1 Mai, intr-un loc mai potrivit. Zgomotele și gazele eșapate continuă însă să ne macine nervii și sănătatea. Cum trebuie să interpretăm tăcerea conducerii I.T.B. 7 (Un grup da locatari ai blocului F 2, bd. 1 Mai, București).
Verba volant... RePreientar*țl »i Con«lllulul popular municipal Brașov au promis verbal, de luni de zile, cetățenilor de pe bd. Victoriei, că vor debloca locul de joacă al copiilor de barăcile și depozitele trustului de construcții din localitate. Solicităm pe această cale forului respectiv un angajament scris — și care să fie respectat — deoarece... scripta manent. (Semnează Un grup de cetățeni de pe bd. Victoriei din Brașov).

♦ în atenția organelor C.F.R. I Dln aglomerației, muncitorii navetiști de pe ruta Arad — Brad sînt nevoiți să călătorească zilnic pe scările și tampoanele trenurilor. Reclamațiile repetate ale cetățenilor, de a se atașa la trenurile de pe acest traseu un număr de vagoane concordant cu cerințele traficului, au rămas fără nici un rezultat. (Ion Coțoi, comuna Bonțești, județul Arad).
Rubrică realizată de
Alexandru BOGHIU

Centrala de transporturi auto pune la dispoziția publicului călător curse auto rapide între Republica Socialistă România și R. P. Ungară. Aceste curse sînt efectuate cu autocare tip turist, la prețuri avantajoase, pe următoarele rute ; Tirgu-Mureș — Cluj — O- radea — Budapesta (în zilele de joi și sîmbătă, cu plecarea din Tirgu-Mureș la ora 6,00) ; Timișoara — Arad — Bekescsaba (in zilele ele marți și duminică— cu plecarea la ora 7,00, și în zilele de joi și sîmbătă, cu plecarea la ora 14,15) ; Oradea — Salonta — Bekescsaba (Vineri — ora 7,00 și miercuri — ora 15,00) ; Baia Mîlre — Satu-Mare— Oradea, Debrecen (simbătă — ora 7,15 și duminică -r ora

14,00) ; Cluj — Oradea — Debrecen (simbătă — ora 7,00 și duminică — ora 15,45 ; din Oradea mai circulă curse în zilele de luni și joi, cu plecarea la ora 7,00 și in zilele de marți și vineri, cu plecarea la ora 17,10) ; Oradea — Debrecen — Hajduszoboszlo (în zilele de joi, cu plecarea la ora 17,10. și în zilele de duminică, cu plecarea la ora 7,00).La toate aceste se pot procura cu pînă la 60 de zile rile sau agențiile din localitățile deunde se pot obține și mâții utile. Călătoriile se efectuează pe bază de pașaport cu îndeplinirea formalităților legale.

curse, biletele anticipație de de depe la autogă- voiaj auto traseu, de alte infor-

Popas la „Poiana Florilor4

I

ț

■4

reprezintă pericolul numărul 1 pentru valea Vlăsiei (care avea perspectiva de a fi amenajată piscicol, cinegetic și turistic), precum și pentru lacul Căldărușani. în care se scurg apele uzate. insuficient purificate de la creșterea porcilor, în prezent, apele pirîului Vlăsia se prezintă complet degradate, depășind — prin conținutul lor de amoniac, substanțe organice și consum mare de oxigen — toate prevederile STAS-urilor. Avem și reclamații de la gospodării riverane potrivit cărora sînt stingherite în folosirea apelor pentru irigații.— Ce au constatat inspectorii apelor (la 19 I : 12 II ; 14 V ; 20 VIII a.c.) 7— Pe lingă alte abateri de la normele de bună

pompate în iazurile biologice și în bazinul de re- tenție care se înfundă și nu-și mai pot exercita rolul în purificarea apelor.Ce a constatat autorul acestor rînduri la 11 septembrie. cînd a vizitat stația. amenajările aferente și valea Vlăsiei, însoțit de un specialist în problemele de protecția apelor 7Decantoarele funcționau cu jumătate de capacitate. Paturile de uscare erau, necorespunzător folosite.' două treimi din parcul de tractoare, buldozerele și graiferele de încărcat erau garate într-unul din paturi (anul trecut se aprecia că sase paturi sînt prea puțin. în prezent din opt sînt nefolosite 4 !). personalul de servire al acestora era absent. Bazinul de retenție. prin care apelă

duri recent populate cu porci ai stațiunii învecinate de cercetări, deși situate la nici o sută de metri de stația de epurare, dejecțiile se deversau direct în valea Snagovului.Chiar și în fața acestor fapte, ing. Petre Bădulescu, directorul I.S.C.I.P.-Periș, sfidînd evidentele. vrea să ne convingă că totul merge cum trebuie, iar dacă mai sînt niște lipsuri apoi... „stația e de vină, o subdimensionată, se proiectează una nouă cu treaptă biologică".— De ce n-o folosiți pe asta cum trebuie, de ce fiecare control. inclusiv vizita noastră de azi. descoperă funcționarea cu jumătate de capacitate a decantoarelor 7— Azi e o defecțiune la o conductă de pompare și

stație in curs de proiec-tare 7Ziaristul nu este, dupăcum se știe, anchetatorca să cerceteze ce si citdin aceste afirmații corespund adevărului. Ne sînt suficiente evidențele : modul necorespunzător de exploatare a instalațiilor și starea amenajărilor actuale pentru epurarea apelor uzate la I.S.C.I.P.- Periș continuă să fie un pericol pentru mediul înconjurător. Iar dacă principalul crescător de porci din județ nu, vrea sau nu este capabil să înțeleagă ce se întîmplă cu valorile naturii de dincolo de gardul propriei gospodării, nu înțelegem de ce nu intervin energic forurile tutelare, de ce nu se aplică legea cu strictețe, cu toată severitatea.
Al. PLAIEȘU
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într-o zonă turistică deosebit de pitorească, pe șoseaua ce urcă spre Pădurea Neagră, renumita așezare a sticlarilor bihoreni, la 21 kilometri de orașul Aleșd, cooperația de consum a amenajat un elegant complex turistic : „Poiana Florilor". Deschis, după ample lucrări de modernizare, in localul unui vechi castel, complexul dispune de 29 de

camere confortabile, un restaurant, unde se pot servi specialități culinare bihorene și băuturi alese, săli de lectură și jocuri distractive, loc de parcare pentru autoturisme. Unitatea oferă condiții ideale de o- dihnă și recreere. intr-un cadru de o rară frumusețe în Munții Plopisu- lui. la o altitudine de 800 de metri. * 

ț 

(
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Scrisoarea adresată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

organelor și organizațiilor de partid, 
de stat, tuturor lucrătorilor 
și specialiștilor din agricultură

(Urmare din pag. I)Pentru a pune baze temeinice viitoarei recolte, în scopul obținerii unei producții mari în anul viitor, specialiștilor li se adresează chemarea de a participa nemijlocit la lucrările agricole de sezon, asigurînd intensificarea ritmului de execuție a arăturilor, transportul și încorporarea în sol a întregii cantități de îngrășăminte naturale, efectuarea lucrărilor de condiționare și verificare a semințelor. în scrisoare se subliniază necesitatea ca perioada de însămînțare a griului să fie stabilită diferențiat pe zone și ca a- ceastă acțiune, de cea mai mare importanță, să fie încheiată în întreaga țară pînă la 10 octombrie.în această perioadă de virf nu există sarcină mai importantă pentru specialiștii din agricultură, pen

tru cadrele de conducere din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, pentru specialiștii de la județe și de la comune, ca soluționarea operativă, la fața locului, a tuturor problemelor din campania de toamnă. Prezența permanentă, acolo unde se hotărăște soarta recoltei, indicații concrete și control riguros — iată ce se cere fiecărui specialist, fiecărui cadru de conducere.„îmi exprim convingerea că toate organele și organizațiile de partid, consiliile populare, toti specialiștii și lucrătorii din agricultură. comuniștii, toti oamenii muncii, vor acționa cu hotărîre în vederea înfăptuirii acestor sarcini de cea mai mare însemnătate, me

nite să asigure strîngerea la timp și fără pierderi a întregii recolte, precum și obținerea unor producții sporite în anul viitor", arată secretarul general al partidului, în scrisoarea sa.Oamenii muncii din agricultură, comuniștii. întregul popor sint hotărîti să răspundă prin fapte chemării adresate de tovarășul Nicolae Ceausescu, prin intensificarea eforturilor pentru succesul deplin al campaniei agricole de toamnă, cu convingerea că îndeplinind aceste sarcini de excepțională însemnătate asigură încheierea cu bune ,rezultate a acestui an hotărîtor pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen, pentru continua înflorire a patriei și creșterea bunăstării întregului popor.

SPOR DE INIȚIATIVĂ, 
SPOR DE RECOLTĂ!
Grăbirea recoltării și depozitării porumbului 
și florii-soarelui - preocupări de prim ordin 

în toate unitățile agricole

TULCEA

Grijă pentru 
fiecare bobîn județul Tulcea nu a mai plouat din luna iulie, iar căldurile din timpul zilei duc la supracoacerea lanurilor de floarea-soarelui, puțind provoca pierderi prin scuturare. Pentru a se preveni, în fiecare cooperativă agricolă s-a organizat recoltatul manual. Cooperatorii au adunat ca- pitulele, le-au așezat pe platforme la uscat, apoi au fost treierate cu combinele. Numai prin această acțiune in cooperativele agricole s-a strîns pînă acum recolta de pe 3 000 ha. Ținînd seama de faptul că prin lovirea de către paletele de la combină a plantelor ajunse în faza de supracoacere se scutură multă să- mintă, au fost luate măsuri de a se intra cu combinele la recoltat chiar din momentul în care lanul a dat în pîrg. în urma combinelor vin echipe de cooperatori care string capitulele rămase netreierate. La Ciucurova, de pildă, se adună zilnic în acest mod peste 5 000 kg semințe de floarea-soarelui, ceea ce înseamnă 230 kg de fiecare hectar recoltat. Semințele cu umiditate ridicată sint așezate pe arie și lopătate continuu. Astfel, ele sînt livrate bazei de recepție cu un conținut de 13—14 la sută umiditate. Aceasta nu pune probleme deosebite în legătură cu păstrarea.De remarcat că, în acest an. județul Tulcea și-a asigurat întreg spațiul pentru depozitarea florii- soarelui. La începutul lunii septembrie au fost date în folosință șo- proanele prevăzute a fi construite in acest an cu o capacitate totală de 5 000 tone. în fiecare bază de recepție s-a trecut la eliberarea spatiilor destinate seminței de floarea-soarelui prin livrarea griului la diferite mori din tară. Toate aceste- acțiuni oferă garanții sigure că recolta de floarea-soarelui a acestui an se află în miini bune, că ea va fi strînsă și adăpostită pînă la ultimul bob.

La Brănești, Plopșoru, Coplea și în alte cooperative nu rămăsese pe cîmp nici un știulete, deoarece e- chipele de control obștesc își făceau datoria din plin. Aici, in fiecare seară, are loc o scurtă ședință de a- naliză, în care membrii acestor comisii îi avertizează pe cei care, dînd dovadă de neglijentă, mai lasă âte un știulete pe cocean sau, pe jos. „Metoda — ne spunea tov. Nicolae Chiliban, președintele cooperativei din Plopșoru — dă rezultate toarte bune din punct de vedere educativ. Nimeni nu vrea să fie seara apostrofat pentru neglijenta lui". Aceste acțiuni se vor extinde pe măsură ce recoltatul se va declanșa și în partea de centru și nord a județului.

bine „Gloria" care. în această perioadă, nu erau folosite. Sprijinul le-a fost acordat imediat. Combinele nu aveau însă echipamentul necesar pentru a recolta floarea-soarelui direct din lan. S-au executat pe plan local niște rabatoare din P.F.L. și acum ele lucrează cu un randament de 10 ha pe zi. Asemenea initiative ar trebui extinse, în special în cooperativele agricole din Lișcoteanca, Batogu, Spiru Hareț, Agfiua și altele, unde deocamdată recoltarea florii-soarelui se desfășoară intr-un ritm mult prea lent.
MEHEDINȚI

GORJ

Controlul obștesc 
in lanuriGrăbirea recoltatului constituie, în aceste zile, preocuparea de căpetenie a cooperatorilor din județul Gorj. în această direcție se semnalează numeroase inițiative. Două ni se par mai interesante. Prima se referă la întrajutorarea diferitelor formații de muncă la recoltat. Despre aceasta ne-a vorbit Mihaela Comănescu, in- giner-șef al cooperativei agricole din Tînțăreni. „Experiența din anii tre- cuți ne-a demonstrat că nu pe toate tarlalele se poate începe recoltatul porumbului în aceeași zi. Piuă acum, fiecare brigadă de cimp își vedea de lotul său. Anul acesta am extins însă metoda întrajutorării : toți cooperatorii participă din prima zi la recoltarea porumbului pe lotul unde acesta a atins stadiul normal de coacere. Așa se explică faptul că vedeți, în acest punct, peste 400 de cooperatori la culesul porumbului. Aceasta ne dă posibilitatea ca, pînă seara, să eliberăm terenul în așa fel încît noaptea mecanizatorii să poată ara". Și în alte cooperative a- gricole, îndeosebi în cele din sudul județului unde porumbul este mai copt, s-a organizat întrajutorarea la recoltat. A doua acțiune — legată, de altfel, de prima — se referă la înlăturarea risipei. în acest scop, în toate unitățile agricole din județ au fost constituite'echipe de control obștesc, formate din cei mai buni cooperatori, care verifică fiecare rînd pentru a preveni ca știuleții să ră- raînă pe tulpini sau risipiți pe jos.

BRĂILA

Acțiuni 
de întrajutorare

Anul acesta, în județul Brăila s-a creat o situație specială. în timp ce pe unele suprafețe, semănate mai din timp, floarea-soarelui a intrat în stadiul de supracoâcere și există pericolul scuturării semințelor, pe alte terenuri cultura este încă verde. Deci, trebuie acordată o atenție deosebită fiecărei parcele în parte, astfel încît recoltatul să nu se prelungească cu nici o zi. Ce se face pentru urgentarea recoltării florii- soarelui 7 într-o singură zi, recolta strînsă trebuie să ajungă din cîmp în magazii. Aceasta este deviza cooperatorilor din Tichilești și așa și-au organizat munca. „Pentru a accelera ritmul de lucru am căutat să folosim din plin cele două combine „Gloria" din dotarea secției de mecanizare, ne spunea Șerban Titus, inginerul-șef al unității. Deoarece plantele au fost aplecate de vînt, în urma combinelor rămîneau circa 10 la sută din capitule. De aceea, am organizat echipe de cite 30 de oameni care vin în urma combinelor și string toate capitulele care apoi sînt treierate cu o combină C-3. în felul acesta am reușit să recoltăm, în scurt timp, mai bine de 250 ha cu floarea-soarelui".De asemenea, ritmul recoltării poate fi grăbit în aceste zile prin organizarea unor acțiuni de întrajutorare intre unități. Cooperativele agricole din Țibănești și Tufești au solicitat de la orezăria întreprinderii agricole de stat Stăncuța cite 3 com-

In aceeași zi, 
porumbul recoltat 
ajunge in pătule în ceilalți ani, în multe unități a- gricole din județul Mehedinți, la recoltarea porumbului, știuleții erau desprinși de pe tulpini, așezați în grămezi mai mari sau mai mici direct pe pămînt, de unde erau ridicați a doua sau a treia zi. Pentru a se reduce la minimum posibil pierderile a fost luată măsura ca tot ce se recoltează în cursul unei zile, pînă seara să se transporte la locul de depozitare. Ne-am convins de eficiența acestei măsuri urmărind cum se desfășoară lucrările de recoltare la cooperativa agricolă din comuna Gîrla Mare. Iată ce ne-a spus președintele, tov. Ilie Bărăitaru: „Spre deosebire de alți ani, cînd din cauza depozitării, chiar și pentru scurt timp, la marginea tarlalelor a porumbului, se pierdeau cantități importante, în a- ceastă toamnă asigurăm transportarea lui în aceeași zi la locul de depozitare. în acest scop, am repartizat mijloacele de transport pe ferme și chiar pe parcele. Imediat ce se recoltează, porumbul este încărcat și transportat spre spațiile de în- magazinare. La producția recoltată de pe cele 300 ha au fost evitate pînă acum orice fel de pierderi. Sperăm ca în 6 zile să încheiem această lucrare". Și in alte cooperative agricole se procedează în acest fel. La Pristol, Gruia, Cujmir și Poiana Gruii, în numai 8 zile recolta de porumb de pe aproape jumătate din suprafețele cultivate a fost strînsă și înmagazinată.

In contextul activității rodnice, pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, creșterea gradului de utilizare a mașinilor-unelte a devenit, în acest an. un obiectiv important în toate unitățile economice. Sarcina stabilită de conducerea partidului ca, în toate secțiile și întreprinderile dotate cu mașini-unel- te, indicele de utilizare a acestor fonduri fixe productive să se ridice anul acesta la cel puțin 85 la sută, a obligat și obligă în continuare unitățile respective să acționeze ferm pentru generalizarea schimbului II, introducerea și extinderea schimbului III, pentru întărirea disciplinei în muncă, reducerea și prevenirea întreruperilor neprogramate în procesul de producție. Recent, Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe a întreprins pe această temă verificări în 50 de întreprinderi din diverse ramuri industriale. In legătură cu principalele concluzii care s-au desprins în urma controalelor efectuate, am avut o convorbire cu ing. ALEXANDRU HEINRICH, adjunct al ministrului aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.
— Cum apreciati eforturile 

unităților productive pentru 
utilizarea cit mai deplină a ma
șinilor-unelte din dotare ?— Faptul că multe întreprinderi au realizat și chiar au depășit indicii planificați de utilizare a fondului de timp disponibil al mașinilor-unelte ori s-au situat foarte aproape de a- cești indici demonstrează ce efecte economice remarcabile se pot obține atunci cînd există preocupare, cînd conducerile unităților economice acționează energic, pentru a se asigura folosirea deplină a potențialului productiv al fondurilor fixe din dotare. Ar fi de amintit. între aceste unități. întreprinderea de material rulant Pașcani. întreprinderea de echipament metalia pentru binale O- radea, întreprinderea chimică Turda, întreprinderea de prelucrare a lemnului Constanța și întreprinderea de armături metalice, mobilă, binale Arad. în aceste unități, în secțiile dotate cu mașini-unelte, se lucrează practic în trei schimburi, iar, in ansamblu, frecvența întreruperilor neprevăzute, ca și durata acestora au scăzut considerabil. Sînt insă și unități în care se cer depuse în continuare eforturi atit pentru încărcarea judicioasă a mașinilor- unelte, cit și pentru asigurarea forței de muncă calificate necesare lucrului în trei schimburi. Mai ales la întreprinderea de material rulant și întreprinderea de transporturi auto din București, întreprinderea de cazane mici și arzătoare Cluj. Combinatul pentru prelucrarea lemnului Bacău, unde, pentru acest an, nu s-au întocmit programe de măsuri tehnico-organizatorice care să determine folosirea completă a mașinilor-unelte. Consecința ? în trimestrul II. de pildă, unitățile amintite au înregistrat indici de utilizare cuprinși între 58 și 69 la sută. Altfel spus, s-a lucrat în două schimburi, în loc de trei. Și aceasta, deoarece conducerile acestor unități nu au stabilit din vreme, cu claritate, acțiunile ce trebuie întreprinse pentru utilizarea la nivelul posibilităților reale a mașinilor-uneltă.

— Adeseori, conducerile unor 
întreprinderi argumentează că 
nu au posibilitatea de a folosi 
mafinile-unelte la întreaga lor 
capacitate, prin aceea că nece
sarul de piese prelucrate pen

tru producție ar fi mai mic de- 
cit resursele de care dispun. In 
ce măsură poate fi luată in 
considerare o atare justificare ?— Cunoaștem că unele întreprinderi nu-și pot prelucra, pe propriile capacități. întreaga cantitate de

timp disponibil la mașinile-unelte, considerăm necesară revitalizarea inițiativei amintita și chiar preluarea sa de către întreprinderi din alte localități și județe.
— Au existat dificultăți in 

asigurarea forței de muncă ne
cesare generalizării schimbului 
II, introducerii și extinderii 
schimbului III în sectoarele 
prelucrătoare din întreprinderi?

— Aș spune, mai degrabă, că unele unități s-au ocupat Insuficient de pregătirea muncitorilor calificați necesari organizării lucrului în trei schimburi. Un asemenea caz a fost semnalat la întreprinderea de ventilatoare București, care, deși are nevoie urgentă de 162 muncitori pentru mașini-unelte, a angajat în trimestrul II numai 2 muncitori. La fel, „Metaloglobus" din Capitală a școlarizat în trimestrul II numai 5 muncitori, cu toate că atelierele prelucrătoare duc lipsă de mult mai

IN CÎTE SCHIMBURI LUCREAZĂ 
MAȘINILE-UNELTE ?

Ce concluzii se desprind dintr-un control 
efectuat în 50 de întreprinderi industriale

piese necesară producției. La altele, însă există mașini-unelte care nu sînt utilizate la întreaga lor capacitate. La întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Baia Mare, bunăoară, în trei luni din acest an, 30 la sută din timpul disponibil de funcționare, mașinile-unelte nu au fost programate a fi utilizate. Este, de asemenea, lesne de imaginat ce cantități de piese s-ar fi putut fabrica în plus la întreprinderea de transporturi auto Craiova dacă s-ar fi utilizat cele 15 235 de ore neprogramate. în unitățile amintite, ca și la întreprinderea de mecanică fină Sinaia, ori la întreprinderea mecanică Muscel, nu s-a manifestat însă un interes constant, nu s-au întreprins acțiuni perseverente pentru contractarea unor colaborări cu alte fabrici și uzine. Surprinzător ni s-a părut, de asemenea, faptul că între unitățile în care organele de control au constatat o insuficientă încărcare a .mașinilor-unelte figurează și o întreprindere clujeană. Este vorba de întreprinderea de cazane mici și arzătoare, care a folosit numai 60.3 la sută din fondul de timp disponibil la mașini-unelte. Nu mai departe decît anul trecut devenise cunoscută și apreciată o inițiativă a Comitetului de partid al municipiului Cluj, privind coordonarea colaborării unităților din localitate cu dublu scop : de a folosi integral potențialul mașinilor-unelte și de a asigura satisfacerea nevoilor de piese prelucrate pentru, producția curentă. 'Acum, cînd se pline dtl deosebită pregnanță imperativul folosirii depline a întregului fond de

multe cadre calificate. Calificarea cadrelor de care au nevoie intră în obligațiile întreprinderilor înseși. Sigur că aceasta înseamnă un efort deosebit, dar espectativa, amînarea la nesfîrșit a școlarizării muncitorilor nu vor duce niciodată la rezolvarea problemei calificării forței de muncă, nu vor crea condițiile utilizării depline a mașinilor-unelte. Pentru aceste unități este deosebit de important să se intensifice acțiunea de calificare a muncitorilor pentru sectoarele prelucrătoare, iar noii angajați trebuie dirijați îndeosebi către aceste sectoare. O contribuție mai mare este necesară să-și aducă și ministerele, centralele de resort, in sensul revederii de urgență a planurilor de școlarizare, pentru a mări numărul de elevi la școlile profesionale și prin ucenicie, care se califică pentru a lucra la mașini-unelte.
— Cum poate fi caracterizată 

grija pe care conducerile uni
tăților controlate o manifestă 
pentru întreținerea și repara
rea mașinilor-unelte, pentru 
funcționarea acestora fără în
treruperi neprevăzute ?— în multe întreprinderi, mașinile-unelte sînt întreținute și reparate la vreme și în mod corespunzător. S-au constatat însă și multe cazuri nedorite. în unele întreprinderi, opririle accidentale destul de ..numeroase — ce au apărut ca urmare a modului defectuos în care l-au executat operațiile de întreținere și reparare a utilajelor — au

făcut să se consume'neproductiv un volum important de ore din fondul de timp disponibil. Voi da cîteva exemple din controalele efectuate in trimestrul II a.c. : 26 392 ore stagnare au fost înregistrate Ia întreprinderea de piese auto, 21 409 ore la „Independența", ambele din Sibiu, 25 000 ore la întreprinderea mecanică Muscel. Chiar o unitate care a realizat in perioada amintită un indice de utilizare a mașinilor- unelte de 86,4 la sută — întreprinderea de echipament metalic pentru binale Oradea — putea obține rezultate și mai bune dacă utilajele in cauză n-ar fi fost oprite aproape 20 000 de ore pentru reparații neprevăzute. în unitățile amintite, ca și în altele la care organele de control au constatat o insuficientă grijă pentru menținerea „sănătății" mașinilor-unelte, pentru exploatarea lor ireproșabilă, este necesar să se analizeze cu răspundere cauzele în- 
f treruperilor accidentale. să se stabilească măsuri operative, e- ficiente pentru evitarea apariției lor in viitor, pentru preîntîmpi- narea stagnărilor neprevăzute in functionarea mașinilor-unelte. Un rol important revine ministerelor si. îndeosebi, centralelor de resort, care trebuie să sprijine efectiv întreprinderile, să le oblige să-și organizeze si să doteze corespunzător compartimentele de întreținere si reparații, astfel ca toate lucrările de acest gen să se execute la termenele stabilite și de bună calitate.

— Succint, care sint conclu
ziile ce rezultă din controalele 
efectuate ?— Cert este că în multe întreprinderi preocupările pentru folosirea cit mai deplină a mașinilor-unelte trebuie revitalizate. Ca primă măsură. organizatorică. se impune reactualizarea programelor de măsuri privind generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III. De asemenea, comitetele oamenilor muncii, în virtutea atribuțiilor cu care sînt învestite, a răspunderilor pe care le au, sînt datoare să facă cu regularitate analiza modului cum se înfăptuiesc aceste programe de măsuri — în special în ce privește asigurarea cu forță de muncă. Cu toată claritatea și răspunderea se cuvine să se înțeleagă că folosirea în întregime a potențialului productiv al mașinilor-unelte este o cerință economică de mare și stringentă actualitate, care condiționează realizarea sarcinilor de plan pe acest an. în marea majoritate a întreprinderilor, necesitățile de piese prelucrate pot fi asigurate cu dotarea existentă ; bineînțeles, dacă se iau măsuri pentru încărcarea la nivelul capacității reale a mașinilor-unelte de care dispun, pentru perfecționarea contiguă a tehnologiilor de.. prelucrare. pentru folosirea lor rațională In toeto eel« trei schimburi i;';Convorbire reqlizatâ de 

Cornelia CARIAN

FOTOCRONICA

Combina C Î2 „Gloria" înain
tează în lanul de floarea-soa
relui și, în scurtă vreme, re
colta ajunge în magazie. As
pect surprins pe terenurile 
cooperativei agricole Slobozia 

Nouă, județul Ialomița
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LA FABRICA DE CONFECȚII BOTOȘANI

Un obiectiv major in îndeplinirea angajamentului asumat de colectivul Fabricii de confecții din Botoșani — de a înfăptui sarcinile actualului cincinal în 40 de luni — îl constituie realizarea unor importante economii de materie primă și materiale auxiliare. în a- cest scop, rod al gindi- rii colective, aici s-a născut o valoroasă inițiativă : „Nici un centimetru de țesătură irosit, totul valorificat". în cadrul inițiativei amintite, fiecare muncitor, inginer și maistru este preocupat și aplică în sectoarele de producție noi procedee și metode care duc la valorificarea superioară a țesăturilor, la obținerea unor importante economii de materie primă. între a-

cestea, amintim : folosirea integrală a lățimilor de țesătură, a- plicarea metodei încadrărilor combinate, a mărimilor mari și mici, valorificarea cupoanelor în executarea u- nor confecții pentru copii, folosirea la maximum a cupoanelor de șpan, revizuirea normelor de consum etc. Ca rezultat al preocupărilor constante ale colectivului de muncă al fabricii, aici s-au economisit, pe primele 8 luni, 16 000 mp stofe și țesături lenjerie. Din materia primă economisită s-au executat suplimentar 4 000 perechi pantaloni și 5 500 cămăși, confecții și cu rată, peste

economisit, de asemenea, materiale auxiliare (inserții pentru cămăși). Cele mai bune rezultate în economisirea materiei prime și materialelor auxiliare le-au înregistrat Dumitru Gireadă. Gheorghe Nica, Vasile Frunză, șăblonieri, Maria Mu- raru și Eugenia Ifrim, spaniste. Dumitru Dă- nilă, Aurel Mocanașu, normator de consum, și mulți alții, care, după cum ne informează inginerul Nicolae Pasăre, directorul fabricii de confecții, se întrec cu pasiune in realizarea cincinalului in 40 de luni.de bună calitate desfacere asigu- în valoare de 1 100 000 lei. S-au
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O LUNĂ CU REZULTATE RECORD

Luna august a constituit pentru colectivele de constructori de pe platforma Combinatului siderurgic de la Galați o lună „de virf". Răspunzind chemării secretarului general al partidului, ei și-au mobilizat toate forțele și mijloacele în vederea accelerării ritmului de execuție, realizării la timp sau devansării ter-

menelor de finalizare a obiectivelor productive. Muncind în ritm intens, colaborînd în mod fructuos cu echipe ale beneficiarului, constructorii și montorii au reușit, în cursul lbnii august, să-și depășească planul de investiții cu 40 milioane lei față de media lunară a primelor 7 luni din acest an.

T

*

Trei imagini 
de la panoul 

de onoare
Colectivul întreprinderii de 

mașini unelte și agregate-Bucu- 
rești realizează produse cu 
multiple calități tehnice, com
petitive pe piața internaționa
lă. Ca atare, mașinile-unelte 
fabricate aici sînt exportate în 
numeroase țări, iar prezența 
lor la expozițiile și tîrgurile in
ternaționale trezește un viu in
teres din partea specialiștilor.

Vă prezentăm pe cîțiva din 
numeroșii muncitori ai acestui 
harnic colectiv. în prima ima
gine, rectificatorul Zlotea Stoica 
explică ucenicului Nădejde 
Gheorgbe cum se face regla
rea unei bucșe. Maistrul Bolo- 
can Alexandru, împreună cu 
șeful de echipă Simion Mihai 
din cadrul atelierului carusel, 
prezenți în imaginea din mij
loc, execută cu precizie măsu
rarea unui ax de la strungul 
orizontal. în fotografia nr. 3, 
Duță Ștefan, frezor de înaltă 
calificare, este unul din oame
nii cei mai vîrstnici din cadrul 
secției roți dințate. El execută 
polizarea unor piese de preci
zii micronice.

Fototewt ; M. Andreescu
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SUCCES IN NOUL AN ȘCOLAR!"
î

Ieri, intr-o atmosferă de entuziasm si răspundere, 
și-au deschis porțile școlile de toate gradele

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescuîn telegrama cadrelor didactice și studenților de Ia Institutul pedagogic și Institutul de subingineri din Pitești se spune, între altele : „Hotă- rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din Iunie a.c. cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămintului și mesajul pe care dumneavoastră l-ați adresat cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt constituie un program mobilizator, concret, de lucru, creează cadrul și condițiile necesare ca școala românească să facă pași importanți în afirmarea sa ca principal factor de cultură și educație. Sintem hotărîți ca în acest an să ridicăm pe o treaptă calitativ superioară conținutul activității noastre, să obținem noi succese în Integrarea învățămintului cu cercetarea, cu producția, pentru a da țării specialiști bine pregătiți, dornici să-și consacre priceperea, puterea de muncă șl entuziasmul lor în scopul creșterii nivelului de viață material și spiritual al poporului român".„Legarea strînsă a învățămintului de cercetare și producție, formarea unor specialiști cu larg orizont, capabili să creeze, să stăpineas- că știința și tehnica și să fie în același timp fii devotați partidului și poporului sînt și vor rămîne sarcinile noastre de căpătii" — se scrie în telegrama adresată de cadrele didactice și elevii de la Centrul școlar de chimie din Piatra Neamț.„Pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, pentru condițiile create nouă astăzi vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că noi, profesori și e- levi din liceul „George Coșbuc" din București, alături de întregul tineret al patriei noastre, vom munci cu abnegație și totală dăruire pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, ne angajăm cu toate eforturile noastre în munca de pregătire temeinică pentru viață, pentru a deveni oameni cu înaltă ținută științifică și morală, cu o concepție înaintată despre lume și viață, cu un larg orizont cultural, devotați cauzei partidului și poporului nostru".în telegrama adresată de Grupul școlar al întreprinderii „Vulcan" din Capitală se arată : „In centrul atenției colectivului nostru vor sta ridicarea calitativă a procesului de învățămînt, perfecționarea conținutului șl sporirea eficienței metodelor active de predare, de integrare organică a elevilor în procesul de producție, ^.ștfel încît absolvenții școlii să posedț deprinderi practice, temeinice în specialitate",într-o telegramă trimisă de Școala militară de ofițeri a Ministerului de Interne se arată, intre altele : „Ne angajăm, in fața partidului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să depunem eforturi sporite în vederea îmbunătățirii conținutului și eficienței întregii

noastre activități, pentru a da patriei ofițeri de securitate și miliție profund atașați partidului și poporului, cu o înaltă responsabilitate și discer- nămînt politic, capabili să îndeplinească cu cinste, abnegație și de sacrificiu nobilele misiuni dințate de partid — apărarea securității statului, a proprietății socialiste și personale a cetățenilor, a drepturilor și intereselor legale ale persoanei, a ordinii și liniștii publice".„Noi, dascălii, români și maghiari, de la Liceul de cultură generală din comuna Miercurea Nirajului, județul Mureș, alături de cadrele didactice de pe întregul cuprins al patriei, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort, că vom munci cu pasiune și dăruire pentru educarea elevilor noștri în spiritul frăției și al dragostei față de muncă, pentru realizarea vastului program elaborat de plenara C.C. al P.C.R.".în telegrama trimisă de Liceul nr. 21 cu limba de predare germană din București se arată, între altele : „Cu acest prilej se cuvine să vă adresăm calde mulțumiri pentru drepturile de care se bucură naționalitatea germană în Republica Socialistă România, pentru noul local în care ne vom desfășura din acest an școlar activitatea, pentru condițiile minunate create elevilor noștri de a învăța și însuși cunoștințele la nivelul cerințelor impuse de etapa actuală de dezvoltare a României socialiste".Cadrele didactice și elevii de la Grupul școlar „23 August" și Liceul industrial pentru construcții de mașini nr. 1 București arată în telegrama lor: „Cu deosebită mîndrie ne amintim de vizita de lucru făcută de dumneavoastră în școala noastră în septembrie 1971, vizită care a constituit un impuls în activitatea noastră pe linia modernizării procesului de învățămînt, a legării Iui de practică, de nevoile economiei noastre. în noul an școlar ne-am propus să realizăm cu elevii repere și sub- ansamble din planul de producție al uzinei „23 August" în valoare de 1 200 000 lei și numeroase produse pentru autodotarea școlii. Ne angajăm să realizăm un învățămînt modern, pentru a da țării nu numai specialiști cu înaltă calificare, dar și cetățeni cu înalte calități morale".„Pentru a spori contribuția liceului nostru ia pregătirea cadrelor necesare dezvoltării economice și sociale a patriei, la înfăptuirea progra-' mului construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, cadrele didactice se angajează să-și dedice toată energia și competența aplicării exemplare a hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c." — se scrie în telegrama trimisă de liceul „Tudor Vladimirescu" din Tg. Jiu.

spirit încre-

Primul sunet de clopoțel al anului de învătămînt 1973—1974 s-a făcut, ieri dimineață, auzit pe întreg cuprinsul țării, în centrele universitare, ca și în toate școlile de cultură generală. Clasele și amfiteatrele au trăit din nou momente emoționante, sărbătorești.La festivitatea care a avut loc la Universitatea București a fost prezent tovarășul Paul Niculescu- Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învățămlntului. Aici, ca și în toate centrele universitare, în prezența primilor secretari și secretari ai comitetelor județene și municipale ale P.C.R., ai unor mari întreprinderi industriale și institute de cercetare, momentul inaugural a dobîndit o solemnitate aparte. In cuvintele rostite cu acest prilej, cadre didactice, studenti, e- levi au evocat cu adîncă mîndrie Mesajul adresat cu acest prilej de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, au vorbit despre succesele înregistrate în activitatea de ptnă acum ; dar, mai ales, au arătat ceea ce este de făcut, ce eforturi trebuie depuse în continuare pentru ca prin contribuția sporită a organizațiilor de partid și de tineret, prin munca nobilă a tuturor cadrelor didactice, în- vățămîntul românesc să dea societății constructorii buni și pricepuți pe care edificarea unei vieți tot mai îmbelșugate o pretinde.In încheierea adunărilor festive, cei prezenți au adresat tului Central, tovarășului Ceaușescu, telegrame.Prezentăm în reportajul de față doar cîteva momente surprinse ieri în cîteva instituții de învățămînt....Ora 8 dimineață. în sunetele imnului „Trei culori", intonat de pionieri și școlari, pe catargul din curtea Școlii generale nr. 5 din București este înălțat drapelul tricolor al patriei. Răsună cu voioșie deviza pionierească : „Tot înainte !“ Tot astfel, pretutindeni, în fiecare școală generală din orașele și satele patriei, ceremonialul pionieresc deschide festiv cursurile apului școlar 1973—1974, în prezența profesorilor, părinților, reprezentanților întreprinderilor tutelare. Apoi, pentru fiecare dintre cei mai mici școlari — peste 400 000 de elevi din clasa I — o atenție în plus din partea ^veteranilor" : o floare, un cuvînt de bun venit, un sfat la început de drum....La liceul bucureștean „Nicolae Bălcescu", cinstea de a înălța drapelul tricolor al patriei revine elevilor din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei. La adunarea festivă sînt prezenți și mulți dintre absolvenții promoției 1973. 80 la sută dintre ei sînt acum studenți. împjreună cu et,‘ cu sfială și justificată emoție, pășesc în școală cei 150 de elevi din anul I....La Cluj, premieră școlară absolută : își deschide pentru prima dată porțile un nou liceu de specialitate — liceul de căi ferate. De altfel, pen-
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din Sofia66

tru mulți elevi din școli generale, licee și școli profesionale, prima zi de cursuri a coincis cu inaugurarea unor noi săli de clasă, laboratoare, ateliere. La Birsești, județul Vrancea, s-a inaugurat o școală cu, 8 săli de clasă, două laboratoare, un atelier și o sală de lectură. în Capitală, 11 școli noi, cu 200 săli de clasă, și-au primit ospitaliere noii „proprietari" din cartierele Drumul Taberei, Berceni, Militari ș.a. 3 000 de elevi din județul Gorj au pășit ieri în școli construite în această vară. Alături de ei, 123 de tineri profesori au fost prezenți la prima lor lecție.Ora 10. Acordurile imnului „Gau- deamus" răsună solemn in marea aulă a Academiei de studii economice, vestind tuturor celor aproape 12 000 de studenți înscriși la cursurile de zi, serale și fără frecvență startul în marea întrecere. Intensitatea prezentului sărbătoresc sporește și mai mult prin faptul că academia cinstește în chiar aceste zile sase decenii de la înființare, iar noblețea unei asemenea prestigioase aniversări își află deopotrivă expresie atît în bilanțul realizărilor obținute (peste 10 milioane lei rezultate numai în 1972—1973 din contractele încheiate cu producția), cit și în fermitatea și curajul cu care cea mai mare instituție românească de învătămînt superior economic s-a angajat să-și reevalueze instrumentele de instruire și educare a studenților.într-o altă mare instituție de în- vățămînt superior, la Politehnica din București, deschiderea noului an de învătămînt a prilejuit implicit o trecere în revistă a pregătirilor deja efectuate. Iar cifrele amintite cu a- cest prilej marchează de pe acum sporuri spectaculoase : au fost constituite 120 colective mixte formate din cadre didactice și specialiști din producție, cu plan concret de activitate ; numărul laboratoarelor în întreprinderile în care își vor desfășura activitatea studenții va crește în a- cest an universitar cu peste 80 la sută ; proiectele de an și de diplomă au fost astfel formulate încît. într-o proporție variind între 50 și 80 la sută, ele să aprofundeze temele date de întreprinderi.La Tg. Mureș, inaugurarea unui nou an de învățămînt superior la Institutul de medicină și farmacie a coincis cu inaugurarea numeroaselor aparataje tehnico-medicale de cea mai înaltă tehnicitate — televizor cu circuit închis, interfon automat, multimetre electronice. Cei 13 000 de studenți, cursuri de zi, din Cluj au găsit în biblioteci peste 1 000 titluri de manuale și cursuri, ceea ce va spori posibilitatea ca în-noul an universitar cele 1 170 discipline științifice să poată fi aprofundate printr-un studiu individual temeinic și cuprinzător. în timp ce la Timișoara festivitățile de inaugurare a- anului 1973—1974 au marcat implicit darea în folosință a unor noi spații universitare : o nouă stațiune didactică și experimentală pentru studenții Institutului agronomic, un modern atelier-școală și de proiectare și o stație pilot cu program de microproducție pentru studenții facultăților de construcții și de chimie industrială. încă 33 săli de cursuri și seminarii, adăugate celor existente prin terminarea lucrărilor de extindere a clădirii centrale a Universității craiovene. un nou laborator integrat de ergonomie, precum și 5 săli de cursuri si seminarii, amenajate pe platforma de la „Electroputere", au îmbogățit zestrea invătămintului superior din Craiova....Sînt citeva secvențe surprinse pe viu la acest început de an școlar. Mulțiplicîndu-le la scara întregii țări, așa cum s-au desfășurat în miile de scoli generale si profesionale, în liceele teoretice și de specialitate, în cele aproape 50 de instituții de învătămînt superior din cele 19 centre universitare, vom a- vea adevărata dimensiune a elanului tineresc, a semnificației evenimentului. La Baia Mare și Constanta. Ia Iași și Timișoara. în toate orașele, comunele si satele, elevii și cadrele didactice au ținut să întîm- pine noul an de învătămînt cu a- celași entuziasm, cu evaluarea responsabilă a sarcinilor ce revin fiecăruia. Anul școlar a Început. Succes !

GHEORGHE

Eminent

ctitor al școlii

romanești

cărturar patriot,

LAZAR

La împlinirea a 150 de ani de la moartea lui Gheorghe Lazăr se cuvine să evocăm, în spiritul tradițiilor poporului nostru de omagiere a iluștrilor înaintași, figura luminoasă a acestui eminent cărturar patriot. Intr-o vreme cînd cultura era un apanaj numai al celor avuți, iar limbi culte erau socotite de clasa stăpînitoare și biserică doar greaca și slavona, el a făcut atît de mult pentru dezvoltarea limbii naționale și pentru răspîndirea culturii în popor încit, pe bună dreptate, avea să fie caracterizat de N. Ior- ga „cel dintîi învățător de ideal național".Născut la 5 iunie 1779 în satul Avrig, în casa unui țăran sărac, a urmat școala primară în satul natal, iar studiile secundare le-a făcut Ia Cluj și Sibiu. în 1806, primind o bursă din partea episcopiei din Sibiu, pleacă la Viena, unde, paralel cu studiile teologice, urmează cu multă sîrguință cursuri de științe fizido-matematice, inginerie, filozofie, economie, drept, geografie. La 32 de ani se înapoiază la Sibiu, primind un post de profesor la seminarul ortodox de pe lingă e- piscopie și funcția de arhidiacon. Candidînd la scaunul episcopal al Banatului, este respins ca fiind „indiferent față de religie". Intrat în conflict cu autoritățile bisericești, prigonit de administrația habsbur- gică pentru că își exprimase admirația față de ideile progresiste, antifeudale, care circulau în Europa, Gh. Lazăr se vede nevoit să părăsească locurile natale. Poposind în capitala Țării Românești în 1816, „profesorul", dar mai ales „geometrul", atrage curînd atenția unor mari boieri, între care eforii școlilor muntene, interesați, în primul rînd, ca fiii lor să învețe ingineria hotarnică: „ingineri vrem noi, dascăle, ca să ne măsoare moșiile și de inginerie apucă-te să-i înveți". Făclierul de peste munți, atent și el la introducerea unui învățămînt pozitiv, menit să slujească progresul, era însă înflăcărat de ideea națională, adu- cind cu sine suflul nou, imprimat de scrierile istorice și filologice ale exponenților Scolii ardelene.Cînd în anul 1818 divanul domnesc, determinat de sprijineau hotărit mâne . , ___ ____nești, Gh. Lazăr s-a adresaf. tinerimii țâre", ment, și anume că se înființează
boierii careacțiunea lui Lazăr, a introducereaîn școlile superioare româ-limbii ro-printr-o entuziastă „înștiin- vestindu-i marele eveni-

Salon județean 
de artă plasticăDROBETA TURNU-,SEVERIN 

(Corespondentul „Scinteti", Vir
gil Tătaru). — în sala de expo
ziții a Casei municipale de cul
tură Drobeta Turnu-Severin a 
avut loc vernisajul salonului 
județean de artă plastică șl 
sculptură. Tinerii pictori și 
sculptori Ilie Mueioniu, Ion 
Mercea. Ion Flbrea, Micu Ma
riana, Benedek Iosif, Gheorghe 
Pogan, Ștefan Baraih și Ștefan 
Călărășianu expun 50 de lucrări 
inspirate din viața și activita
tea creatoare a celor care tră
iesc pe aceste meleaguri.

de treabă, o Aca- chiar în limba

Pentru a face portretul unui artist ca Pretre, nu este suficient să-1 urmărești dirijînd la concert. In contactul cu publicul, Pretre ascultă muzica, se lasă furat de muzică. Are o plastică a gesturilor impresionantă, subliniază clocotul, sensurile fiecărei pagini. Este un dirijor plin de dinamism, cu un puternic temperament, Simfonia I de Mahler a apărut foarte concentrată, fără momente statice. Este și meritul filarmonicii de a fi găsit culorile, ritmurile cerute pentru fiecare moment de dirijor. In special acea parte a IlI-a, țesută în tonuri grotești, s-a conturat cu un aer solemn, maiestuos, evl- tindu-se lungimile.Dirijînd Simfonia I de Mahler, Prâtre a urmărit șl a transmis toată neliniștea, tensiunea partiturii. Dacă nu l-am fi văzut și la repetiție am fi rămas cu imaginea unui di- rijor-poet, plin de temperament. In studiul a- cestei lucrări, Prătre nu s-a arătat însă ca muzi-

cianul furat de muzică, ci ca un dirijor exigent, a- proape dur, cerind ea detaliul să fie conturat cu precizie, cerînd să fie respectată cu rigoare fiecare indicație ; s-a arătat un dirijor lucid, care pretinde să se răspundă la înaltul său profesionalism printr-un Înalt profesionalism.Ieri seară, In concertul filarmonicii, dirijat de Georges Pretre, l-am putut aplauda pe Valentin Gheorghiu. Am reascul- tat Concertul pentru pian și orchestră în la minor de Schumann, cu un plus de interes, Valentin Gheorghiu, cu distincție, cu inteligență a subliniat fantezia paginilor Concertului de Schumann, a- semănătoare unui film în care secvențele pline de lumină alternează cu cele melancolice, triste, sumbre. Valentin Gheorghiu a știut să reliefeze dramatismul lucrării, fără patetism, dînd eleganță și vibrație suflului romantic.
Smaranda OTPANU

MEMENTO• Astăzi, ultima zi a celei de-a șasea ediții a Festivalului internațional „George Enescu", la ora 20, la Sala mare a palatului, Orchestra simfonică a Radioteleviziunii Române prezintă, sub bagheta lui Iosif Conta,

închidere. Menuhin, la Ate- poate fi
concertul de Solist : Yehudi• La ora 17. neul românascultat cvartetul de coarde din Tokio. în program lucrări de : Haydn, Schubert. Mozart.

„COLLEGIUM AUREUM", o formație fără dirijor, s-a arătat preocupată să realizeze o imagine cît mai veridică a muzicii din epoca lui Bach și Mozart. Aceasta presupune o dificilă muncă. Căci nu este deloc simplu să descoperi datele exacte ale vieții de concert din timpuri îndeajuns de îndepărtate de noi. Formația din R.F. Germania a pornit — și nu este singura de acest fel astăzi — de la ideea că pentru a obține o versiune fidelă a artei sonore din veacul al XVIII- lea. de pildă, trebuie să folosești instrumentele a- cestei epoci.Pe lîngă binecunoscuta Uvertură în Do major de Bach (interpretată cu eleganță si delicatețe, într-un accentuat spirit dansant) și Simfonia in Si bemol major K.V. 319 de Mozart (ne bună dreptate ultima parte a fost bisată). „Collegium Aureum" ne-a prezentat și un opus mai rar cin- tat : Simfonia in Re major op. 18 nr. 4 de Johann Christian Bach. A- poi o lucrare aflată încă în manuscris si descoperită chiar de acest ansamblu : Simfonia concertantă în La major pentru vioară, violă, violoncel și orchestră Cari Stamitz....Tot o orchestră cameră, de astă dată mai de coarde, este cea formată de cel instrumentiști bulgari
dede nu-13

sub denumirea de „SOLIȘTII DIN SOFIA". In cei 11 ani de existentă ea a parcurs un repertoriu impresionant ca varietate a stilurilor, a e- pocilor.Chiar programul ascultat duminică dimineață la Ateneu demonstrează acest lucru. Soliștii bulgari, dirijați de Vasil Kazandjiev, au cîntat cu dezinvoltură, cu precizie. Sonoritatea ansamblului s-a dovedit viguroasă, construcția lucrărilor — totdeauna bine gîndită. Dacă în compozițiile de Rameau și Haydn rigorile stilului au impus măsură în ton și în dozajul nuanțelor, viziunile fugitive și Sarcasmele lui Prokofiev au oferit ocazia de a se desfășura o paletă coloristică mai bogată. Imaginile de o pregnantă deosebită ale muzicii s-au concretizat în contraste violente. în treceri spectaculoase de la transparente la structuri foarte dense, de la atacuri mușcătoare la a- devărate vîrteiuri sonore. Au fost poate piesele cele mai realizate din concert. Sonata în Sol major de Rossini a căpătat. pe lîngă verva caracteristică maestrului italian, și o nuanță de lirism romantic.„Soliștii din Sofia" ne-au dăruit cu generozitate muzică de înaltă calitate.
Olga GRIGORESCU

„o școală mal demie cu știință maicii sale". El întrezărește că a- ceasta va aduce o „epohie nouă" și cheamă pe tineri la „întîmpla- rea strălucitoare", la „muzeul înfloririi", „pe toți" din toate părțile și „de toată starea", ceea ce arată caracterul larg, de masă, pe care voia să-1 dea noului învățămînt.Așa a luat ființă școala din chiliile mănăstirii Sf. Sava. în programul școlii figurau într-o proporție precumpănitoare disciplinele pozitive — „aritmetica, cu toate părțile ei", „gheometria teo- reticească, trigonometria, algebra", „gheodezia sau inițieria (ingineria) cîmpulul, cu iconomia și arhitectura", „gheografia globului pă- mîntului".Dar dascălul Lazăr, cum își amintea unul dintre foștii școlari, căuta ca în afară de noștințele de matematici și agri- mensură să trezească plăcerea pentru învățarea limbii române și să insufle sentimentul național. El le vorbea elevilor despre trecutul glorios al strămoșilor, evocînd numele lui Mlrțea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș și Mihai Viteazul, care au condus poporul in grele bătălii pentru eliberarea de sub dominația otomană. După două secole și ceva de la marea unire săvîrșită de Mihai Viteazul, cel dintîi care a evocat-o a fost dascălul ardelean Gheorghe Lazăr din Avrig, la școala de la Sf. Sava din București. în plus, îmbogățea galeria vitejilor voievozi cu numele Văcăreștilor, al lui Petru Maior și Gheorghe Șincai, care 4-au străduit să dea avînt limbii și culturii române.Feciorul de țăran sărac din Avrig le vorbea elevilor săi și despre starea jaleică a clasei oropsite din care el iși trăgea obîrșia, despre țăranii jcare trăiau „în vizuinele și bordeile cele mai proaste și înce- nușate...:'upți, goi, amăriți și ase- mănați dobitoacelor, de tot căzuți în prăpastie", strigînd protestatar : „Ajungă lacrimile patriei, ajungă jugul robiei !“. Toate ridicat

lui cu-

acestea au boierimea, în general, și înaltul cler împotriva școalei lui Lazăr. Dar opoziția lor înverșunată, aceste „lătrări turbate" ale reacțiu- nii n-au putut să oprească razele de lumină care au pornit din școala lui Lazăr. Un contemporan notează că au venit la școala de la Sf. Sava „mulțime de ucenici, și de pre afară și din școalele grecești", care

apoi „au ieșit desăvîrșiți ingineri și filozofi", cum nu ieșiseră pînă a- tunci din școlile grecești „care cu multă cheltuială a țării se țineau".Dar Gheorghe Lazăr nu și-a manifestat ideile și sentimentele de care era însuflețit numai în fața școlarilor săi. El le-a dovedit o dată mai mult cu prilejul mișcării revoluționare din 1821. A salutat cu entuziasm, împreună cu tot norodul bucureștean, intrarea în Capitală, în ziua de 21 martie 1821, a lui Tudor Vladimirescu, cel care cu două luni în urmă chemase poporul de pe 'plaiurile oltene la luptă, făgăduindu-i „slobozenie de sub supunerea turcilor și a boierilor". Cînd, în urma apelurilor disperate ale boierilor către sultan, trupe turcești au trecut Dunărea pentru a înăbuși răscoala, Lazăr era zilnic lîngă Tudor la Cotroceni să-i dea sfaturi cum să-și întărească tabăra pentru rezistență, cum să regleze tirul celor cîteva tunuri din tabără. înăbușirea răscoalei și sfîrșitul cumplit al lui Tudor au atras și prigoana împotriva lui Gheorghe Lazăr din partea acelorași boieri, înfuriați, firește, pentru că acesta se alăturase dușmanului lor. După cum relata Petra- che Poenaru — „elevii lui Lazăr văzură cu durere școala lor închisă și pe învățătorul lor alungat de la altarul templului ce el deservea pentru luminarea poporului român". Profund îndurerat că nu i s-a îngăduit să-și redeschidă școala și grav bolnav, Gh. Lazăr a luat din nou drumul Avrigului, unde avea să sfîrșească curînd zbuciumul. murind la 17 septembrie 1823, în vîrstă de numai 44 de ani.Plecarea lui Lazăr din București nu a însemnat lichidarea acțiunii lui. Omul fusese înfrînt, dar lupta sa nu se sfîrșise, pentru că era în concordanță cu legile progresului, cu năzuințele- societății românești. Semințele aruncate de el aveau să rodească bogat în deceniile următoare în deșteptarea tot mai vie a conștiinței naționale, în înflorirea limbii și culturii românești, în dezvoltarea viguroasă a mișcării de eliberare socială și națională. Idealurile cărora ilustrul cărturar le-a închinat întreaga sa operă au fost împlinite și considerabil depășite prin cuceririle socialismului.
Cont. univ.
Gh. Georgescu-BUZAU

Printre numeroasele acțiuni organizate în țara noastră pentru sărbătorirea a trei sute de ani de la nașterea marelui cărturar român Dimitrie Cantemir — aniversare înscrisă în calendarul UNESCO pe anul 1973 — figurează deschiderea, începind cu această lună, în numeroase localități a unor expoziții documentare, itinerante. Inițiate de Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, în colaborare cu comitetele județene de cultură și educație socialistă din Ialomița, Teleorman, Dîmbovița, Prahova, Argeș și Ilfov, expozițiile cuprind fotografii după documente originale înfățișînd aspecte din viața, opera și activitatea lui Dimitrie Cantemir.
zsonsK

PROGRAMUL I

Pagim
„Mai bogat 
Bucureștioa-

V

*

ROMÂNIA-FILM 
prezintă

pe Dean Martin și Rock 
Hudson în filmul a me

Cu cărțile
pe față

Regia : George Seaton

9,00 Teleșcoală _ 
Istoria patriei : 
decît Prlam" n ______
ra • Itinerar geografic Pia
tra Craiului ; Printre peli
cani.
Telex. 
Revista literar-artistică TV. 
Scriitorul — reporter al 
clipei.
Publicitate.

10,50 Film artistic : „Bumbaraș" — 
o producție pentru televiziu
ne realizată de studioul ci
nematografic „Alexandr Dov- 
jenko" după motivele unei 
povestiri de Arkadi Gaidar. 
Regia : Nikolai Rașeev șl 
Arkadi Narodițki. In distri
buție : Valeri Zolotuhin, D. , 
Smirnov, H. Dlmitrieva. Pre
mieră pe țară. Seria I.

12,00 Telejurnal.
17,30 Curs de limba germ'ană. 

Recapitulare (XI).
18,00 Telex.
18,05 Cum vorbim • Greșeli de 

pronunțare (anchetă). Co
mentariu lingvistic de conf. 
dr. Teodor Hristea * Actua
litatea editorială lingvistică : 
„Dimitrie Cantemir" de Ște
fan Giosu. Prezintă acad. 
Alex. Graur a Cum e co
rect I — de dr. M. Mlhăescu.

18,20 Publicitate.
18,25 Melodii populare bănățene 

cu : Viorica Ghercea-Crivac 
șl M. Belmustață.

Ele vor fi însoțite de simpozioane, în cadrul cărora specialiști ai muzeului vor prezenta conferințe în cadrul cărora vor evoca această complexă personalitate a culturii românești și universale. Aceeași instituție, în colaborare ~ __al Uniunii Tineretului Comunist, pregătește fotografii, documentare Cantemir.După cum am fost informați, la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România se află în lucru o amplă expoziție documentară dedicată lui Dimitrie Cantemir care va fi deschisă în acest important așeză- mînt de cultură.

cu Comitetul Centralalbume tuprinzind bibliografii și studii' despre > Dimitrie

(Agerpres)
18,40 Timp șl anotimp In agricul

tură.
Biruit-au gtndul. „Dătători de 
școli și datini" — Gheorghe 
Lazăr o Film documentar. 
1001 de seri : „Istețul Motor- 
Mouse" (III).
Telejurnal a Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Al VI-lea Festival internațio
nal „George Enescu". Con
certul de închidere susținut 
de orchestra simfonică a Ra
dioteleviziunii. Dirijor Iosif 
Conta. Solist Yehudi Menu
hin. In program : L. V. 
Beethoven — Uvertura Leo
nora (Iii) ; Concertul pentru 
vioară și orchestră ; George 
Enescu — Simfonia a Ill-a în 
do major, op. 21. Cîntă co
rul Radioteleviziunii. Dirijo
rul corului — Aurel Grigoraș. 
Transmisiune din Sala mare 
a palatului. In pauză ; fil
mele documentare : • „Stră
bunii" • „Urmașii".

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,04 Film serial : Daktarl.
30,25 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
20,45 Teatru scurt : „Poveste stu

dențească" de Mihalț Sorbul. 
In distribuție : Florin Scărlă- 
tescu, Virgil Ogășanu, Anda 
Caropol, Ovidlu Moldovan.

21.00 Desene animate.
21,10 Reporterii noștri peste hota

re. „călător pe Tropicul 
Racului",

21,30 Telex.
21,35 Roman foileton i «Vinul 

roșu". Episodul III,
32,15 Muzică ușoară cu Mlekc 

Hlrota.



SC'lNTEIA — mărfi 18 septembrie 1973 PAGINA 5

„Ne consacram zi de zi Cronica zilei

priceperea și munca 
realizării cincinalului
înainte de termen"

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
DE SIDERURGISTII DIN HUNEDOARA 

Șl REȘIȚA

Cu prilejul Zilei naționale a Mexicului, interim Ricardo turtle ziune.
însărcinatul cu afaceri ad- al acestei țări la București, Calderon, a vorbit la pos- noastre de radio și televi-

★La galeriile „Apollo" din Capitală s-a deschis expoziția sculDtoriței Iulia Oniță și a pictorului Constantin Piliuță. Sculptorita este prezentă cu 10 lucrări, printre care o seamă de portrete, iar pictorul expozant cu 26 de picturi — portrete, peisaje, naturi moarte și 17 desene din ciclul „Mahalaua de altădată".
vremea

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

Profund întristați de vestea încetării din viață a lui Georg Ewald, 
membru supleant al Biroului Politic ai C.C. al P.S.U.G., membru al 
Prezidiului Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, 
ministrul agriculturii, economiei forestiere și alimentare — în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român exprimăm Comite
tului Central al Partidului Socialist Unit din Germania sincere condo
leanțe, iar familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Maiestății Sale
Regelui CARL AL XVI-LEA GUSTAF al Suediei

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
guvernului și al meu personal, exprim Maiestății Voastre și familiei 
regale sincere condoleanțe pentru încetarea din viață a regelui Gustaf 
al Vl-lea Adolf.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei metalurgistului", siderurgiștii Combinatului din Hunedoara au trimis o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se scrie între altele ;în acest moment solemn prilejuit de sărbătorirea pentru a doua oară a „Zilei metalurgistului", semn al înaltei prețuiri acordată de conducerea partidului și statului muncii pline de negație desfășurată in făurirea societății tilateral dezvoltate, lectiv de muncă

Și

dăruire și ab- de siderurgiști socialiste mul- întregul coal Combinatului siderurgic Hunedoara își îndreaptă cu nețărmurită dragoste noștință gîndurile către Comunist Român, către voastră, mult stimate Nicolae Ceaușescu, conducător iubit al poporului român.Angajați cu întreaga capacitate de muncă pentru aplicarea neabătută în viată a recomandărilor și indicațiilor partidului, ale dumneavoastră, r-”lt stimate tovarășe secretar generat ipentru perfecționarea și creșterea continuă a eficientei întregii activități, colectivul nostru raportează cu mîndrie legitimă Îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate. în cele opt luni care au trecut din acest an. eforturile colectivului de muncă al Combinatului Hunedoara s-au concretizat in obținerea peste prevederile planului a unor sporuri de 115 milioane lei la producția globală. 60 milioane lei la producția marfă vîndută și încasată. 49 milioane lei la beneficii. Ca urmare a utilizării raționale a resurselor economice s-au realizat suplimentar economii in valoare de 19 milioane lei. Exploatarea mai bună a agregatelor. îmbunătățirea calității producției și economisirea resurselor materiale au permis depășirea în această perioadă a sarcinilor cu 26 000 tone cocs metalurgic. 16 000 tone fontă. 36 000 tone oțel Martin și electric, 22 000 tone laminate finite pline și 8 000 tone t.agle de blumuri de relaminare. în perioada ce a mai rămas din acest an. ne-am propus să acordăm o deosebită atenție atingerii unor asemenea niveluri care să asigure încă de pe acum condițiile cele mai bune de realizare si depășire a sporurilor de producție prevăzute pentru anul 1974, factor hotărîtor pentru îndeplinirea dezideratului major — cincinalul înainte de termen.Urmînd însufletitoarea dumneavoastră pildă de devotament fără

si recu- Partidul dumnea- tovarășe

anul 1974, factor

cinema
• Bărbați! s CENTRAL — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
a Veronica : LUMINA — 9; 11,15;
13.30.
• Drumul spre satul natal : LU
MINA ....................
• Legenda i 
LUCEAFĂRUL
16: 18,30: 20,45, la grădină — 19.15, 
FESTIVAL — ...................................
15,45: 18,15: 21.
• Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici : PATRIA — 9: 11,30; 14; 
' ,39; 19; 21,15, CAPITOL — 9.30; 
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 18.45.
• Neamul Șoimăreștllor : TIM
PURI NOI — 9,15—19 în conti
nuare.
• O afacere pe cinste : SCALA
— 9: 11,15; 13,30; 16,15; 18,45: 21,
BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13.30;
16.30: 18.45; 21. Ia grădină — 19,30. 
FAVORIT — 9: 11,15: 13,30; 16:
18,15: 20,30. STADIONUL DINAMO
— 19.
a Departe de Tipperary : RU- 
ZESTT — 9: 11.15; 13.30: 16: 18.15:
20.30, la grAdină — 19,30. MIORI
ȚA — 9; 11.15; .....................
20,15.
• Dreptul de a iubi î VTCTORTA
— 9: 11,15: 13,30: 16: 18,30: 20.45,
GLORIA — 9: 11,15: 13,30: 16;
18.15; 20.30. MODERN — 8,30: 10,30: 
12,30: 14.30: 16,30; 18.30; 20.30, la 
grădină — 19.
• Parașutiștii : BUCEGI — 15.30; 
18: 20,15. ia grădină — 19,15, VOL
GA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
A Perechile : EXCELSIOR — 9; 
12; 15,15: 18: 20.30, TOMIS — 9; 
11,45: 14.30; 17.30: 20.30.
• Tandrețe — 10: 12: 14; 16.30:
18.30. Arcușul fermecat — 20,30 î 
CINEMATECA (sala Union).
• Conspirația ; Ultimul cartuș ; 
FLORE A SC A — 15.30; 19.
A Conspirația s ARTA — 15,39; 18;
20.15. Ia grădină — 19.15.
• Urmărire la Amsterdam : GRI- 
VIȚA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, LIRA 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 19.15.

16; 18.30; 20.45.
negrului Charley : 

. — 9: 11.15; 13.30;

8.45: 11,15;
la grădină -

13.30;
19,30.

13,30: 15.45: 18;

margini, de energie neobosită . înaltă responsabilitate față de cauza poporului, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort, că ne vom consacra cu înaltă conștiință muncitorească întreaga capacitate pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, pentru înălțarea mărețului edificiu socialiste multilateral pe pămîntul scump noastre. al societății dezvoltate al patriei
★în telegrama adresată prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către colectivul Combinatului siderurgic Reșița se arată între altele : „Ziua metalurgistului" prilejuiește pentru noi un moment de înaltă valoare simbolică și adîncă semnificație, un imbold puternic în activitatea pe care o desfășurăm pentru apropierea și edificarea zilei comuniste de miine a poporului nostru.Cinstind cu rezultate superioare in muncă această omagială zi, raportăm partidului și dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, an- gaiați in marea întrecere patriotică desfășurată de poporul nostru pentru realizarea cincinalului înainte de termen, colectivul de siderurgiști din Reșița. în frunte cu comuniștii, a deDășit sarcinile care i-au revenit pe cele 8 luni din 19 260 14 578 1 250 tone aglomerat, precum și alte produse.în numele siderurgiștilor reșl- țeni, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că și în continuare, mobilizîndu-ne întreaga noastră capacitate de muncă, vom pune în valoare toate rezervele de care dispunem pentru a contribui plenar la traducerea în viață a Directivelor Congresului al X-lea, a hotăririlor Conferinței Naționale și a plenarelor C.C. al P.C.R. pentru Înfăptuirea înainte de termen a actualului plan cincinal. adu-, cîndu-ne astfel prinosul de recunoștință partidului nostru comunist și dumneavoastră personal, pentru condițiile mereu mai bune de muncă și viață pe care ni le asigurați, pentru viitorul luminos și prosper pe care programul magistral elaborat de partid îl deschide întregii noastre națiuni.

cu același

acest an. dînd peste plan tone fontă, 17 370 tone oțel, tone laminate finite pline, tone cocs metalurgic. 32100

• Nunta de aur : MOȘILOR — 
16; .18; 20, la grădină — 19.15.
a Aventura lui Poseidon : DA
CIA — 9; 12; 15.15: 13: 20.30. AU
RORA — 9: 11.15; 13,30: 15.45; 18; 
20,15. la grădină — 19. COTRO-
CENI — 15,30: IR: 20.15.
A Vatter apără Sarajevo : VII
TORUL — 15.30: 19, ...........
SĂRII
•

• 15.30:
15,30: 19.

Pe aripile vlntuiui : 
9.30; 14; 19.
Afecțiune : UNIRE A 
la erădlnâ - 19.15.
Fantoma Iul Barbă 

15.30: 13- " 
18-

PACEA

DRUMUL

MELODIA

16: 18:
20,
«t
GTUT EȘTI
CĂRA — 15.39:
• Fellaga :
17,45: 20.
a Infailibilul Raffles : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15. GRADINA VITAN — 
19.15.
0 Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
a Aladln șl lampa fermecata : 
DOINA —11: 13.15: 15,30: 17,30: 20. 
a Eva si Adam ; POPULAR — 
15,30: 18: 20,15.
a Polițistul ! FLAMURA — 9; 
11,15: 13,30; 16: 18.15: 20,30. ARE
NEI,E ROMANE — 19.30.
a Dragostea lncene vineri : RA
HOVA — 15.30: 18- 20 15.
A Jandarmul la nlimbare : FE
RENTARI — 1 
a Cutezanța :
18: 20.15.
a Un om tn
GĂSI — 15.30;
a La răscruce
MOS — 15.30:
• Cartea Junglei :
— 16: 18: 20.

Nea~r8 ;
.15. FLA- 

20.15.
15.30:

___  15.30: 18: 20.15. 
Jandarmul la nlimbare :

15 30: 17.45; 20. 
MUNCA — 15.30:

sălblt'cle : CRIN- 
18: 26.15.
de vlnfnri : COS- 
18: 20.15.

PROGRESUL

teatre
• Teatrul Național „I. L. 
giale" (sala Comedia) : 
Diana — 20.
A Teatrul „Lucia Sturdz.a Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Valentin și Valentina 
— 20.
• Teatrul satirlc-muzlca! ..C. TS- 
nase“ (sala Savoy) : Trăsnitui 
meu drag — 19.30.

J ii!

Cara- 
Dona

Ieri in țară s Vremea a continuat să se încălzească. Cerul mai mult senin dimineața, a devenit treptat variabil în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și în vestul Olteniei. Vîntul a suflat in general slab. La ora 17, temperatura aerului înregistra 17 grade la Cîmpu- lung Moldovenesc, Rădăuți și 28 grade la Berzeasca. tn București : Vremea a fost frumoasă și a continuat să se încălzească ușor. Cerul a fost, mai mult senin. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a atins 27 grade.Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 septembrie. în țară : Cerul va fi variabil, cu innorări mai accentuate în jumătatea de vest a tării, unde vor cădea ploi locale. In rest, ploi izolate. Vînt potrivit. Minimele vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, izolat mai coborîte în prima noapte, iar maximele între 20 si 28 grade. Ceață locală, tn București : Vreme relativ caldă, cu cerul variabil, favorabil ploii de scurtă durată. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară la începutul intervalului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Președintele Consiliului de Stat al Republicii

Socialiste România
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Vă mulțumesc pentru caldul salut și bunele urări transmise cu oca
zia survolării teritoriului Republicii Federale Germania.

La rîndul meu, vă urez dumneavoastră personal multă sănătate și 
poporului român — un viitor fericit.

GUSTAV W. HEINEMANN
Președintele Republicii Federale 

Germania

PRONOEXPRESPREMIILE TR1GERIIDIN 12 SEPTEMBRIE 1973 :Extragerea I : Categ. 2 : 1 variantă 50% a 36 836 lei și 4 variante 1Oo,o a 7 367 lei ; a 3-a : 7,65 a 8 667 lei ; a 4-a : 26,65 a 2 438 lei ; a 5-a : 90,95 a 729 lei ; a 6-a : 3 639,45 a 40REPORT CATEGORIA 1 : 590 107 lei.lei.va-Extragerea a Il-a : Catefe. A ; 2 riante 10% a 29 372 iei ; B : 9,60 a 6 119 lei ; C : 44,20 a 1 329 lei ; D : 2 368,80 a 60 lei ; E : 137 a 200 lei’; F : 2 786,60 a 40 lei.
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Concurs de lucrări științifice originalei

privind creditul publicîn scopul stimulării interesului viitorilor economiști pentru cercetarea șl aprofundarea unor aspecte ale creditului public din țara noastră. Casa de Economii și Consemnațiuni a organizat pentru studenții facultăților și secțiilor de finanțe și contabilitate un concurs de lucrări științifice originale. Studenții care s-au înscris la concurs pină la data anunțată anterior în presă vor preda lucrările pînă la 10 octombrie 1973 serviciului de propagandă al Casei de Economii și Consemnațiuni, București. Calea Victoriei nr. 13, sectorul 4, sau sucursalelor județene C.E.C. din

Cluj, Craiova și Iași. Pentru cele mai bune lucrări se vor acorda următoarele librete de economii :— un premiu I în2 000 de lei ;— un premiu II de 1 500 de lei ;— un premiu III de 1 000 de lei ;— cinci mențiuni in

premii, învaloare deînîn valoarevaloare_____ _______________  valoare de 500 de lei fiecare.Premiile vor fi atribuite de un juriu format din profesori de specialitate de la facultățile de profil și din reprezentanți ai Casei de Economii și Consem- națiuni. Lucrările premiate vor fi tipărite intr-o culegere.
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTÎN CÎTEVA RÎNDURIATLETISM. — Desfășurat timp de două zile pe stadionul olimpic din Helsinki, meciul triunghiular de atletism dintre selecționatele masculine ale U.R.S.S.. R.D. Germane și Finlandei s-a încheiat cu următoarele scoruri : U.R.S.S. — R.D. Germană 210—199 puncte ; U.R.S.S. — Finlanda 221—187 puncte ; R.D. Germană—Finlanda 227.17—181.83 puncte. In ziua a doua de concurs, sportivul sovietic Viktor Saneev a cîști- gat proba de triplusalt cu performanța de 17,03 m. finlandezul Tapio Kantanen s-a clasat pe primul loc în cursa de 3 000 m obstacole cu timpul de 8’33”18/100. iar Hans Juergen Bombach (R.D. Germană) a fost cronometrat în proba de 200 m în 20”93/100. în paralel, s-a disputat si un concurs demonstrativ feminin cu participarea unor cunoscute recordmane din cele trei țări. Iată principalele rezultate : aruncarea discului : Faina Melnik (U.R.S.S.) — 66.28 m ; aruncarea suliței : Jacoucline Țodten (R. D. Germană) — 63.14 m ; 100 m : Mona Lisa Pursiafnen (Finlanda) — ll”45/100 ; aruncarea greutății : dejda Cijova (U.R.S.S.) — 20,01
★Peste 20 000 de spectatori au mărit pe stadionul olimpic din Roma un concurs international atletic, la startul căruia au fost prezenți sportivi și sportive de multe țări ale ba de 400 m ria a revenit lui campion olimpic timpul de 50”4/10. i ____ ... ... ...dez Ricky Brnch a cîștignt proba de aruncarea italianul învingător ... . .............. .pul de l’47”3'10. în proba de săritură cu prăjina, ne primul Ioc s-a situat suedezul Blomqvist cu 5.28 m.TENIS. — Finala turneului internațional masculin de tenis de la Seattle se va disputa între campionul olandez Tom Okker și australianul John Alexander. în semifinale, Okker l-a învins cu 6—3. 7—6 ne americanul Tom Gorman, iar Alexander a dispus cu 7—6, 0—6, 7—6 de Cliff Richey (S.U.A.).
★Turneul internațional masculin de tenis de la Aptos (California) s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a tinărului jucător american Jeff Austin. în partida finală Auktin l-a întrecut cu 7—6. 6—4 pe neozeelandezul Onnv Parun. în finala probei de dublu, cuplul american Jeff Austin—

Fred McNair a dispus cu 6—2, 6—1 de perechea Onny Parun (Noua Zee- landă)—Ray Moore (R.S.A.).BASCHET. — Selecționata Iugoslaviei — campioană balcanică. Cea de-a 15-a ediție a campionatului balcanic de baschet rezervat echipelor de seniori a luat sfirșit la Istanbul cu victoria reprezentativei' Iugoslaviei — 8 puncte, urmată de selecționatele Bulgariei — 6 puncte (coșa- veraj plus 12), României — 6 puncte (minus 1), Turciei — 6 puncte (minus 11) și Greciei — 4 puncte. In ultima zi a competiției, echipa României a învins cu scorul de 71—68 (30—38) pe cea a Bulgariei, iar formația Iugoslaviei a întrecut cu 88—53 (41—27) echipa Turciei.
★turneului pe • care-1 In Polonia. echipa baschet Universitatea cu formația Azs Liu- au

în cadrul întreprinde feminină de Iași a jucat blin. Baschetbalistele poloneze obținut victoria cu scorul de 54—4(1 (24—17).Na- m.
tir-

1 valoare din mai lumii. în pro- garduri. victo- John Akfi-Bua. la Miinchen. cu Recordmanul sue-discului cu 62,64 m. iar Franco Arese a terminat in cur=a de 800 m cu tim-

ENERGIA ELECTRICĂ
(Urmare din pag. I)țiunea de racordare a rețelei de apă caldă de la 3 secții noi la conducta termică principală. în urma revizuirii rețelei termice și a funcționării oalelor de condens, am eliminat in cea mai mare parte pierderile de energie termică din întreprinderea noastră.— Prin punerea In funcțiune a recuperatoarelor de gaze reziduale de la instalația de produs negru de fum (procedeu furnal), prevăzută pentru trimestrul doi al anului 1974 — ne relata ing. Ioan Pintea. directorul întreprinderii „Carbosin" din Copșa Mică — se vor economisi anual 50 000 tone de combustibil convențional. în prezent, această Instalație se află în curs de execuție și. montare, o parte urmînd să funcționeze încă din ultimul trimestru al acestui an, pe această cale realizindu-se o economie de 15 000 t.c.c.

Din discuția purtată cu ing. Adrian Stoica, directorul tehnic al Combinatului petrochimic din Ploiești, nu s-a desprins o soluție apropiată de recuperare a celor 20 000 tone de combustibil convențional care se irosesc anual. „încă de la început, cuptoarele trebuiau să fie prevăzute cu recuperatoare de căldură, aprecia interlocutorul. Instalații similare au fost montate la Combinatul petrochimic din Pitești, dar încă nu sint puse în funcțiune. Așteptăm să vedem ce rezultate se vor obține acolo. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, nici Ministerul Industriei Chimice, de care aparținem, nu a ajuns la o concluzie finală cu privire Ia realizarea instalației recuperatoare la platforma de reformare catalitică Ploiești".Importantă este și elaborarea de urgență, in toate întreprinderile, a bilanțurilor energetice. Aceste bilanțuri au rolul să depisteze pierderile

de combustibil, energie electrică și termică. Pe baza lor se întocmesc temeinice programe pentru economisirea resurselor energetice, se stabilesc norme de consum tot mai mobilizatoare, menite să stăvilească risipa in orice forme s-ar manifesta. Desigur, vom urmări îndeaproape aplicarea măsurilor de economisire a energiei electrice și termice, a combustibilului, tn toate unitățile amintite în discuțiile cu inspectorii șefi ai celor cinci grupe de control pentru gospodărirea combustibilului și energiei. Șl aceasta pentru ca, încă in anul curent, să se facă o cotitură in domeniul utilizării resurselor de energie și combustibil, potrivit sarcinilor trasate de conducerea partidului.
Ion LAZAR 
Petre NEDELCU

mohdial. Pe locurile următoare s-au clasat R. Todorov (Bulgaria) — 255 kg și A. Miki (Japonia) — 252,500 kg.FOTBAL. — Echipa Argentinei conduce in grupa a Il-a sud-americană. La Asuncion s-a disputat meciul dintre selecționatele Paraguayului și Argentinei contind pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal (grupa a Il-a sud-amcricană). Partida s-a încheiat la egalitate: 1—1 (1—1). Fotbaliștii argentineni au deschis scorul în minutul 33 prin Ayala, iar gazdele au egalat în minutul 40 prin golul înscris de Artua. Clasamentul grupei (toate echipele au susținut cite două jocuri): 1. Argentina — 3 puncte (golaveraj 5—1); 2. Paraguay — 3 puncte (3—1); 3. Bolivia — zero puncte.

HALTERE. — Campionatele mondiale. La Havana au continuat campionatele mondiale de haltere. La categoria „cocoș" titlul a revenit bulgarului A. Kirov, care a realizat la cele două stiluri 257,500 kg — nou reord

ȘAH. — Tn cadrul turneului de baraj de la Portoroz (Iugoslavia), care urmează să califice doi jucători în turneul candidaților la titlul mondial de șah. marele maestru maghiar Lajos Portisch a remizat in 27 de' mutări cu marele maestru sovietic Lev Polugaevski. In clasament conduce Lajos Portisch cu 3,5 puncte și o partidă întreruptă, urmat Polugaevski — 2,5 puncte și dă întreruptă și Efim (U.R.S.S.) — 2 puncte.
w
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• De cîteva zile, municipiul ARAD a fost racordat la sistemul național automat de telefonie, avind prefixul 960. Odată cu municipiul Arad, numărul orașelor racordate la sistemul national automat de telefonie a ajuns la 19.• Peste 3 000 de școlari și elevi din județul GORJ au intrat încă din prima zi a noului an școlar în săli de clasă noi, ridicate in această vară. Printre localitățile unde s-au construit localuri noi de școală se numără Tg. Jiu, Motru. Novaci • Orașul ZALĂU împlinește in acest an cinci secole de existență documentară. Cu acest prilej, în localitate a fost bătută medalia ju-. biliară „Zalău 500". Pe una din fețele sale, medalia înfățișează momentul petrecut cu 500 de ani in urmă, cînd așezarea a fost ridicată la rangul de oraș. Reversul reprezintă simbolic semnificative mutații economice și sociale petrecute in ultimii ani în Zalăul- industrial.• în zona centrului civic al municipiului BUZĂU a fost dat în folosință noul palat de poștă și telecomunicații. Edificiul, cu 4 niveluri, dispune, la parter, bine telefonice ce gamă de servicii populație. Etajele postesc instalațiile lefonice automate interurbane, care va intra în funcțiune la finele acestui an. • în cadrul pregătirilor pentru iarnă întreprinse in județul MUREȘ, o importanță deosebită se acordă asigurării condițiilor optime de cazare pentru muncitorii din exploatările forestiere. Pe lingă cabanele existente, construite pe văile Gurghiulul și Mureșului, sint in curs de execuție 6 case forestiere confortabile, cu o capacitate de cazare de peste 200 de locuri la U.F.E.T. Sovata și în sectoarele de exploatare a lemnului Lăpușna, Bistra Mureșului și Lunca Bradului, • „Casca de aur", originalul trofeu înminat trimestrial formar țiunilor de mineri hunedoreni din Munții Apuseni, care ocupă primul loc în întrecerea pentru sporirea producției de minereu, se află Încă de anul trecut în posesia colectivului din sectorul Valea Morii- Brădișor. După rezultatele obținute de minerii acestui sector, atît în luna august, cît și în septembrie se pare că prețiosul trofeu al hărniciei va rămine tot aici și în acest trimestru • în orașul PITEȘTI au fost date In folosință primele două magazine din cadrul ansamblului comercial „Fortuna". Acest ansamblu va dispune in final de 9 unități cu o suprafață comercială totală de peste 5100 mp amplasate la parterul și primul etaj al celor cinci blocuri turn ce se Înalță în centrul orașului. Este vorba de un magazin destinat vînzării pieselor de schimb și accesoriilor pentru autoturismele „Dacia 1300", a motoretelor și bicicletelor de producție.. românească și, a .articolelor de voiaj și camping, precum și de un magazin de tricotaje, încălțăminte, ciorapi, confecții, marochinărie, cosmetice, bijuterii pentru femei, în lunile următoare ale acestui an.

de ghișee și ca- asigură întreaga poștale pentru superioare adă- noii centrale te-

aici vor mai fi deschise : un magazin de produse electrice, electro- casnice și articole mărunte de menaj, alte două cu articole pentru bărbați și copii, un magazin alimentar cu autoservire, un restaurant lactovegetarian, o cofetărie și un cafâ-bar. • Prin muncă volun- tar-patriotică, locuitorii comunei Butoiești - MEHEDINȚI - realizat, în acest an, lucrări obiective a căror valoare se frează la aproape 1 milion Construirea a două noi ateliere școlare, extinderea trotuarelor pe artera principală a comunei cu încă 3 800 mp, amenajarea unui drum de legătură între sate pe o lungime de peste 2 km, înălțarea unui nou magazin sătesc — sint numai citeva pină acum • La noua CARACAL nologice la

au și ci- lei.

din obiectivele realizate de locuitorii comunei, fabrică de tricotaje din au început probele teh- ____ _  ... secția de tricot, urmînd ca pină la sfințitul lunii să intre in funcțiune și celelalte secții. în acest an, aici se vor confecționa 860 900 bucăți tricotaje de bumbac.• Pe -platforma industrială a sectorului de exploatare a lemnului Tăuții" de Sus, din cadrul I.F.E.T. BAIA MARE, au început lucrările de construcție a unei fabrici de plăci aglomerate din lemn. Pe această cale se vot valorifica, anual, circa 11 000 mc de deșeuri provenite de la fabrica de cherestea, care pînă acum erau folosite pentru foc.• Elevii școlii profesionale și ai liceului minier din orașul GURA HUMORULUI au început noul an de învățămînt intr-un modern complex școlar dat de curind in folosință. Aici au fost construite 12 săli de clasă, laboratoare, săli de gimnastică, un cămin cu 200 locuri și o cantină. • La BACĂU a fost construit și dat în funcțiune un modern complex aUto- service „Dacia". El dispune de hale de reparații curente și capitale ale autoturismelor „Dacia 1100" și „Dacia 1300", de ateliere de tinichi- gerie și vopsitorie, o hală destinată operațiunilor de verificare a mașinilor, un depozit zonal de piese de schimb. Complexul este înzestrat cu utilaje de înaltă tehnicitate. între care un tester electronic pentru carburație și aprindere, anarat de verificare eometrică a direcțiilor, instalații speciale de schimbare a uleiului la motor și la cutia de viteză. • în industria județului CLUJ — după cum consemnează datele statistice — în primele opt luni ale anului s-au obținut importante cantități de produse peste prevederile planului : 1161 tone oțel, 5 232 tone laminate, 2 446 km conductori electrici izolați, peste 3100 tone sîrmă trasă, izolatori ceramici în valoare de mai bine de 14 milioane lei, 10 500 tone ciment, 10 250 mc prefabricate din beton armat, 518 tone electrocorindon, . mobilă în valoare de 6,3 milioane lei și altele. O contribuție de seamă la realizarea acestor produse suplimentare și-au adus „Industria sîr- mei“-Cimpia furzii, „Electroceramica", fabrica de ciment, întreprinderea de prefabricate Turda, „Carbochim“-Cluj și altele.
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Pe litoral ePe litoral continuă să fie timp frumos. Așadar, oaspeții sosiți in aceste zile pe malul mării iși pot petrece aici o vacanță a- greabilă. Mai cu seamă că, în continuare. gazdele oferă condiții optime de recreere, de cazare și masă. De altfel. oaspeții litoralului beneficiază in aceste zile și de o serie de avantaje specifice actualului sezon. în cele mai elegante hoteluri din Mamaia. Efori e- Nord, Eforie-Sud, Saturn, Venus și Jupiter prețul de cazare și pensiune completă este de 50 lei pe zi. De asemenea, tariful transportului pe calea ferată este redus cu 50 la sută. în ce

timp frumosprivește posibilitățile de distracție, turiștii au la dispoziție piscine cu apă de mare încălzită ; în restaurantele și barurile de noapte continuă să prezinte programe orchestre și re- numiți soliști de muzică populară : in fiecare stațiune se organizează excursii spre diferite obiective turistice din Dobrogea și din tară sau pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Biletele se pot obține de la toate oficiile județene de turism și filialele lor din tară, precum și de la filialele întreprinderii de turism. hoteluri și restaurante din București.
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Liberalizarea comerțului mondial-in sprijinul
progresului țărilor in curs de dezvoltare

„Negocierile comerciale multilaterale sint oficial deschise". Iată primul consens din declarația adoptată vineri la „Prince Hotel" din Tokio, unde, timp de trei zile, s-a desfășurat sesiunea ministerială a Acordului General_pentru_Tarife și Comerț fost elaborat sub formă de proiect de către comitetul de pregătire a negocierilor, întrunit în luna iulie, la Geneva. Misiunea miniștrilor prezenți îrt capitala niponă era însă nu numai de a analiza și adopta proiectul de declarație, ci și de a completa spatiile rămase albe datorită dezacordurilor manifestate la reuniunea pregătitoare. Este vorba, in special, de opiniile divergente exprimate de Statele Unite și Comunitatea Economică Europeană (Piața comună) in ce privește stabilirea unei legături intre negocierile comerciale și cele monetare. Formulele de compromis realizate în cursul tratativelor bilaterale din a- junul conferinței au permis însă degajarea drumului spre cea de-a șaptea rundă de negocieri comerciale multilaterale de sub egida G.A.T.T. — prevăzută să dureze pînă în anul și deschisă participării tuturor telor, indiferent dacă sint sau membre ale acestui organism.Scopul noii runde de negocieri, se arată în Declarația de la Tokio, este „liberalizarea cit mai largă a comerțului mondial și ameliorarea nivelului de trai al popoarelor", obiective ce pot fi realizate, intre altele.

(G.A.T.T.)*). Documentul a
prin suprimarea progresivă a obstacolelor din calea schimburilor e- conorrtice șl îmbunătățirea cadrului în care se desfășoară comerțul internațional. ..Astăzi, mai mult ca oricînd, comerțul mondial constituie una dintre principalele forțe motrice ale activității economice" — declara directorul general al G.A.T.T.. Olivier Long, referindu-se la însemnătatea noii runde de negocieri. In perioada postbelică, ritmul de creștere al comerțului internațional a devansat considerabil pe cel al producției mondiale (cu o treime în anii '50 și cu aproximativ f

tate, la adincirea decalajelor care le separă de statele industriale.Tocmai de aceea s-a impus ca unul din obiectivele esențiale ale noii runde de negocieri elaborarea măsuri care să asigure avantaje plimentare comerțului țărilor curs de dezvoltare — avantaje zind realizarea unei diviziuni ternationale a muncii mai juste și mai echitabile. în acest 'sens. Declarația de la Tokio relevă necesitatea ca viitoarele negocieri să contribuie la creșterea substanțială a încasărilor în devize ale țărilor în curs de dezvoltare, la diversificarea schim-

de suin vi- in-

1975 sta- nu

*) Aoordul General pentru Tarife și Comerț este un tratat multilateral încheiat între guverne. Semnat la Geneva, la 30 octombrie 1947. A- cordul General a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1948 și numără astăzi pesta 80 de membri.

două treimi in anii ’60). Aceasta denotă că. în condițiile actțiale. progresul fiecărei țări depinde într-o măsură tot mai mare de locul pe care îl ocupă in diviziunea internațională a muncii, de gradul participării la circuitul mondial de valori teriale.Nu toate țările au beneficiat de pe urma acestei evoluții pozitive a comerțului mondial. ■ Experții G.A.T.T. remarcă, de pildă, faptul că, deși exporturile țărilor in curs de dezvoltare s-au dublat in ultimul deceniu, ponderea lor in comerțul internațional a scăzut de la 21 la 15 la sută. Totodată, datoriile externe ale acestor state ad crescut in mod constant, atingind anul trecut impresionanta sumă de 70 miliarde de dolari. Repetatele răbufniri ale crizei monetare occidentale, din ultima vreme, au dus la o deteriorare și mai accentuată a situației economice și financiare a țărilor tubdezvol-

sale ma-insă

burilor lor comerciale, la ameliorarea condițiilor de acces pe piața mondială a produselor de export ale a- cestor țări, precum și la elaborarea de măsuri destinate să asigure stabilitatea preturilor materiilor prime, la niveluri echitabile și remuneratorii. Răspunzînd acestor deziderate majore, noua rundă de negocieri urmărește reducerea și eliminarea obstacolelor tarifare și netarifare din comerțul Internațional, atît cu produse industriale, cit și cu produse agricole. Potrivit prevederilor G.A.T.T., țările dezvoltate nu vor cere reciprocitate pentru angajamentele luate de către ele în cursul negocierilor în vederea reducerii sau eliminării obstacolelor tarifare sau de altă natură din calea comerțului țărilor in curs de dezvoltare și nu vor pretinde ca acestea din urmă să aducă la tratative contribuții incompatibile cu cerințele progresului lor economic.

Deși nu răspunde integral doleanțelor și solicitărilor țărilor în curt de dezvoltare. Declarația de la Tokio conține prevederi care asigură un cadru propice viitoarelor negocieri, în cursul cărora pot fi găsite noi soluții favorabile statelor rămase în urmă din punct de vedere economic. Astfel, la reuniunea ministerială a G.A.T.T. s-a subliniat necesitatea de a se acorda o atenție cu totul deosebită ameliorării substanțiale a sistemului generalizat de preferințe acordat de țările industriale statelor în curs de dezvoltare. precum și desființarea restricțiilor cantitative care afectează importurile preferențiale. Un alt deziderat este acela de a se continua reducerea substanțială a taxelor vamale aplicate produselor ce nu figurează în sistemul generalizat de preferințe, reducere care să fie a- plicată imediat și fără eșalonare țărilor în curs de dezvoltare.România — care potrivit politicii sale de a dezvolta cit mai larg relațiile economice cu toate statele lumii a aderat la G.A.T.T. — a adus o contribuție activă la pregătirea viitoarelor negocieri multilaterale. Țară socialistă în curs de dezvoltare,. România sprijină cerințele legitime ale celorlalte state în curs de dezvoltare, subliniind necesitatea ca toate aceste țări, indiferent de sistemul lor social-economic sau zona geografică in care sint situate, sj beneficieze, în cadrul noii runde, de un tratament preferential, p« bază de nereciprocitate, ceea ce ar facilita eforturile lor în direcția eliminării decalajelor care le separă da țările dezvoltate, ar contribui la intensificarea comerțului mondial, în interesul tuturor popoarelor, al progresului și păcii în lume.
Gh. CERCELESCU
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az/ Începe la geneva. Evenimentele din Chile Comunicat comun chino-francez

FAZA A BOIA A CONFERINȚEI PENTRU 
SECURITATE Șl COOPERARE 1N EUROPA

La Geneva începe astăzi faza a doua.a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Reprezentanții celor 33 de state participante se întilnesc pentru a continua dialogul început la Helsinki, în luna iulie, cu ocazia întîlnirii miniștrilor de externe, în prima fază, și a elabora textele hotărîrilor finale ale conferinței. Documentele respective vor fi apoi supuse aprobării solemne, in faza a treia a conferinței, faza finală, care, potrivit opiniei unui mare număr de țări, urmează să aibă loc la nivelul cel mai înalt.Așa cum se știe, în cea de-a doua etapă, lucrările conferinței se vor desfășura în comisii. întrunit recent într-o sesiune prealabilă, comitetul de coordonare a conferinței a stabilit organele de lucru și a soluționat diverse probleme de natură organizatorică. Potrivit celor stabilite cu acest prilej, pentru primele trei puncte ale ordinii de zi va funcționa cite o comisie : comisia întîi — pentru problemele referitoare la securitate ; comisia a doua — pentru cooperarea economică, tehnico-științifică și în domeniul mediului înconjurător ; comisia a treia — pentru cooperarea în domeniile culturii și educației, informațiilor și contactelor între oameni. Cel de-al patrulea punct înscris pe ordinea de zi — Urmările conferinței — va fi examinat în Comitetul de coordonare, care este organul politic suprem in această fază. Totodată, în cadrul fiecărei comisii vor funcționa subcomisii pe grupe de probleme.începe, așadar, o perioadă de intensă și laborioasă activitate, avind menirea ca, pe baza recomandărilor reuniunii pregătitoare și a jaloanelor prezentate de miniștrii de externe, să concretizeze căile și măsurile menite să slujească obiectivului fixat — crearea unei securități trainice în Europa. Așa cum se știe, în concepția țării noastre aceasta presupune instaurarea între statele participante a unor relații noi, de esență democratică, relații care să creeze condițiile unei conlucrări active între toate națiunile, pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectării independenței și suveranității naționale, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele.Țara noastră, pentru care realizarea securității europene constituie o preocupare de prim plan a politicii sale externe, și-a adus — prin normalizarea relațiilor cu diferite state ale Europei, prin dezvoltarea largă a colaborării cu toate țările, fără deosebire de sistem social-politic — o contribuție larg recunoscută și apreciată la crearea premiselor pentru convocarea conferinței. De asemenea, ea s-a manifestat ca o prezență activă în cadrul lucrărilor reuniunii pregătitoare, cit și la faza miniștrilor de externe. Alături de celelalte state participante, România a acționat și acționează pentru asigurarea unei reușite depline conferinței europene, astfel ca aceasta să poată marca cu adevărat o piatră de hotar în istoria continentului nostru, răspunzind aspirațiilor nobile ale popoarelor euro
SUEDIA

Rezultatele alegerilor parlamentare
• După numărătoarea majorității voturilor — echilibru strîns 
între principalele grupări politice • Partidul de stingă — 

comuniștii a cițtigat două mandate in plusSTOCKHOLM 17 (Agerpres). — Luni seara, după numărarea majorității buletinelor de vot, la Stockholm s-au anunțat rezultatele alegerilor generale ce au avut loc duminică. Partidul social-democrat și Partidul de stingă — comuniștii se plasează la egalitate cu partidele de opoziție, fiecare parte avind cite 175 de mandate. Aceste rezultate nu includ însă aproximativ 60 000 de voturi prin corespondență, a căror numărare se va efectua pînă miercuri Potrivit oficiului însărcinat cu despuierea urnelor, situația repartizării mandatelor pentru fiecare partid este pînă acum următoarea : Partidul social-democrat — 156 de

agențiile de presa transmit:
Cea de-a 16-a Conferință 

internațională a directorilor 
de navigație din tările membre ale acordului semnat în anul 1955 la Bratislava, a avut loc la Siofok (R.P.U.), pe malul Balatonului. în afara delegaților din cele opt țări membre ale acordului (Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, R.E. Germania, iugoslavia, România, Ungaria și U- niunea Sovietică), la conferință au mai participat observatori din Polonia și R.D. Germană, precum și din partea Comisiei Dunării.

Comunicatul comun pri
vind vizita oficială în Se
negal a delegației sud-viet- 
namOZe conduse de Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, președintele Consiliului Consultativ de pe lingă G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud, și convorbirile pe care acesta le-a avut cu președintele Senegalu

pene de a trăi în pace, deplină securitate și înțelegere.Actuala fază a lucrărilor pornește de la baza bună creată prin adoptarea în unanimitate a recomandărilor elaborate la reuniunea pregătitoare. De asemenea, în cadrul întîlnirii miniștrilor de externe a fost formulată o gamă largă de puncte de vedere, fiecare din ele purtînd, desigur, amprenta condițiilor și preocupărilor specifice, dar din care se degajă o convergență de opinii asupra insuși conceptului de securitate, cit și asupra unor probleme concrete. Astfel, se poate aprecia că, în cvasiunanimitatea lor, statele participante pornesc de la necesitatea elaborării unui sistem de angajamente liber consimțite, însoțite de măsuri concrete, de natură să ofere
• PREMISE
• PREOCUPĂRI
• OBIECTIVE

tuturor popoarelor continentului garanții că se află la adăpost de orice agresiune, colaborînd între ele pe baza principiilor dreptului internațional. Afirmația este întărită de acordul realizat cu privire la lista de principii menite să guverneze relațiile dintre state în Europa, principii larg recunoscute ca fiind temelia unui sistem trainic de securitate. Revine acum conferinței, în faza a doua, sarcina de a preciza și clarifica conținutul fiecăruia din cele zece principii și, odată cu aceasta, de a elabora măsuri ferme care să asigure și să garanteze aplicarea lor în viață. De altfel, în acest sens au și fost formulate o serie de propuneri de ordin politico-juridic, economic, militar. în acest context, prezintă o deosebită însemnătate propunerea României de a se adopta un document referitor la măsurile menite să facă efectivă nerecurgerea la forță, cerință esențială pentru înfăptuirea securității europene. Se așteaptă, de asemenea, ca în această fază să fie prezentate și alte propuneri, toate la un loc oferind o bază temeinică pentru elaborarea documentelor corespunzătoare.Problemele militare constituie o componentă organică a securității europene — un adevăr axiomatic fiind acela că nu se poate concepe securitatea fără stăvilirea cursei înarmărilor, care reprezintă una din cauzele principale ale încordării. Are, de aceea, o importanță deosebită adoptarea unor măsuri de dezangajare militară și dezarmare în Europa, ceea ce ar contribui, fără îndoială, la netezirea drumului spre dezarmarea generală în lume. în faza a doua, una din subcomisii se va ocupa în mod expres de stu

locuri în Parlament, Partidul de stingă — comuniștii a totalizat 19 mandate, Partidul de centru — 90 locuri, Partidul moderat — 51 de mandate, iar Partidul liberal — 34 mandate. Printre caracteristicile desprinse în această situație de observatorii politici este remarcat succesul realizat de Partidul de stingă — comuniștii care și-a mărit numărul mandatelor de la 17 la 19, candidații comuniști totalizind 5.3 la sută din voturile exprimate, față de 4,8 la sută în 1970. De asemenea, se remarcă posibilitatea ca după numărarea integrală a voturilor, Partidul social-democrat și Partidul de stingă — comuniștii să dețină majoritatea în Parlament.

lui, Leopold Senghor, a fost dat publicității la Dakar.
La Monumentul memo

rial al socialiștilor Berlin- 
Friederichsfelde 3 3VUt loc luni depunerea urnei lui Walter Ul- bricht, membru al Biroului Politic al C.C al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al Republicii Demo‘ erate Germane, care a încetat din viață la 1 august. La ceremonial au participat Erich Honecker, prim-se- cretar al C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri, alți conducători de partid și de stat ai R.D G.

Ministerul de Externe al 
R. D. Vietnam 3 3dresat Depar‘ tamentului de Stat al S.U.A. o notă prin care respinge afirmațiile Administrației de la Washington, potrivit cărora R. D. Vietnam ar desfășura în Vietnamul de sud activități contravenind Acordului de la Paris asupra Vietnamului. 

dierea propunerilor existente la a- cest capitol.In același timp, conferința europeană este chemată să deschidă căi largi pentru extinderea și intensificarea colaborării între state în domeniile economic și tehnico-științi- fic, precum și în domeniul cultural — o cooperare pe bază de egalitate în drepturi. fără nici un fel de restricții și discriminări ; aceasta reprezentînd o solidă garanție materială a securității. Recomandările reuniunii pregătitoare oferă în acest sens o gamă variată de propuneri, a căror concretizare la viitoarele negocieri, în comisii și subcomisii, va deschide largi perspective conlucrării statelor participante, în folosul fiecăruia și al progresului general.Acceptată unanim de cele 35 de state, ideea urmărilor conferinței își găsește concretizare în propunerea de a se institui un organism de consultări, cu participarea pe baza deplinei egalități a tuturor statelor europene, S.U.A. și Canadei; menit să urmărească modul de Îndeplinire a hotăririlor și recomandărilor primei conferințe, să asigure cadrul adecvat pentru continuarea discuțiilor, schimburilor de vederi și consultărilor în probleme de interes comun, să pregătească noi întîlniri și conferințe.Desigur, problemele ce vor trebui rezolvate în faza a doua a conferinței, de la Geneva, sînt multiple și complexe. Ele vor necesita eforturi intense pentru găsirea celor mai bune soluții, pentru armonizarea punctelor de vedere. Există insă premise favorabile : ambianța de înțelegere în care. s-au desfășurat lucrările de pînă acum, experiența do- bîndită, rezultatele pozitive înregistrate. Există, de asemenea, o serie de reguli de procedură care asigură un cadru democratic desfășurării conferinței ; introducerea regulii consensului în luarea hotărîrilor, aplicarea principiului rotației în conducerea lucrărilor reprezintă o expresie a egalității depline a statelor, o garanție că măsurile ce vor fi adoptate în cadrul conferinței vor ține seama de interesele tuturor. Toate acestea îndreptățesc să se considere că, prin respectarea cu strictețe a egalității în drepturi a statelor, dîndu-se in continuare dovadă de spirit de conlucrare și receptivitate, manifestindu-se voința politică de a se ajunge la înțelegere vor putea fi obținute rezultate pe care le așteaptă popoarele europene.Prin glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, România și-a exprimat hotărîrea dfe a acționa, „în continuare, cu toată fermitatea pentru a asigura succesul deplin al conferinței, considerind că aceasta corespunde intereselor tuturor popoarelor europene, intereselor popoarelor de pe toate continentele".Un rol deosebit de important revine și de acum înainte luptei maselor populare, forțelor social-politice înaintate de pe continent pentru triumful deplin al ideilor de pace, securitate și cooperare în Europa.
Dumitru ȚINU

Tîrgul internațional 

de la ZagrebBELGRAD 17 (Corespondență de la S. Morcovescu). După o activitate de 10 zile, Tîrgul internațional de toamnă de la Zagreb și-a închis porțile. Tîrgul a reunit exponatele a 6 300 de firme din 56 de țări din Europa, Asia, Africa și America. Manifestarea a prilejuit țărilor participante, prezentarea unui ’număr de peste 300 000 de exponate, pe o suprafață de 270 000 metri pătrați, demonstrarea calităților celor mai noi produse și a stadiului dezvoltării lor industriale. Au fost înregistrați peste un milion și jumătate de vizitatori și aproximativ 100 000 de oameni de afaceri din 99 de țări ale lumii.La ediția din acest an, România a prezentat o gamă largă de produse.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Jănos Kădâr, va face, între 25 și 28 septembrie, o vizită de prietenie in Finlanda, la invitația lui Urho Kekkonen, președintele a- cestei țări — informează agenția M.T.I.

Candidatul Partidului so
cialist Roger Durours, devenit, in cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative parțiale din circumscripția Mont-de-Marsan. candidatul unic al partidelor de stînga. a ieșit învingător, dobîndind mandatul deținut, începînd din 1968, de reprezentantul partidului de guvernă- mînt — Uniunea Democraților pentru Republică. .

Horticultorii din Singapo- yg prezintă vizitatorilor zeci de varietăți de orhidee, floare care constituie o adevărată mîndrie națională pentru locuitorii acestei țări și a cărei importantă economică nu este aici cîtuși de puțin neglijabilă :

La o săptămînă după răsturnarea 
prin forță a guvernului legalSANTIAGO DE CHILE 17 (Agerpres).— La o săptămînă după lovitura de stat militară din Chile, a- gențiile internaționale de presă continuă să relateze despre rezistența armată a poporului chilian împotriva puciștilor. Recunoscind persistenta unor „focare de rezistență" în diferite cartiere ale capitalei, șeful juntei militare instaurate la putere, generalul Augusto Pinochet, a arătat, că „cei care continuă să se o- pună noilor autorități vor fi aspru pedepsiți".Potrivit agențiilor de presă, rezistența cea maf puternică este opusă, ca și in zilele precedente, de muncitorii din suburbiile industriale ale capitalei chiliene, care au transformat unele fabrici în adevărate redute. încercînd să preia controlul a- supra acestor zone, armata folosește aviația, artileria grea și tancurile. Restricțiile de circulație introduse imediat după lovitura de stat continuă să rămînă în vigoare.La Valparaiso, al doilea oraș ca mărime din țară, au fost introduse restricții de circulație complete, ca urmare a atacurilor lansate de pa- trioți împotriva școlii navale „Arturo Prat" și asupra regimentului de infanterie „Maipu".Ministrul de interne al guvernu

Opinia publică mondială condamnă 
lovitură de stat reacționară

Delegația cubaneză și-a înclpiat
vizita in R. D. VietnamLovitura militară de stat din Chile continuă să provoace un larg val de proteste pe toate meridianele globului.Frontul Unit Democrat Patriotic Coreean și alte organizații obștești din R.P.D. Coreeană au dat publicității o declarație comună în care condamnă cu indignare lovitura de stat militară din Chile. Peste 20 000 de persoane au participat la un miting care a avut loc la Phenian în semn de solidaritate cu poporul chilian.Consiliul General al Frontului Democratic și C.C. al Uniunii Tineretului Muncii din R. P. Albania au dat publicității declarații prin care își exprimă indignarea profundă față de lovitura de stat organizată de junta militară împotriva guvernului legitim de Unitate Populară, precum și solidaritatea poporului albanez cu poporul și revoluționarii chilieni.O ceremonie solemnă a avut loc la Hanoi în memoria lui Salvador Allende, la care au participat Ton Duc Thang, președinte al republicii, Le Duan, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, Truong Chinh,

ULTIMELE ORE ALE PREȘEDINTELUI ALLENDE
9

O relatare a agenției Inter Press ServiceCorespondentul agenției Inter Press Service la Santiago de Chile, Carlos Rai, transmite o relatare despre modul cum au evoluat evenimentele în ziua de 11 septembrie.La 8,30, președintele a primit la palatul „La Moneda" un mesaj telefonic de la generalul Augusto Pinochet Ugarte, comandantul suprem al forțelor armate, care i-a cerut să se predea și a oferit dreptul de liberă trecere pentru el și pentru familia sa, precum și un avion care să-l transporte în străinătate. Răspunsul lui Allende a fost energic: „Nu tratez cu trădătorii".Cîteva minute mai tîrziu a fost chemat de amiralul Josă Toribio Merinio, șeful forțelor navale. Răspunsul a fost același: „Nu mă predau. Acesta este un act care se potrivește unor lași ca voi". Toți cei de față erau solidari cu președintele.La ora 10,30, președintele i-a adunat pe toți într-o sală a palatului. Președintele, cu cască și o armă automată, a spus: „Domnilor, am .declarat totdeauna că nu voi Ieși de aici decît mort".A cerut apoi femeilor și bărbaților neînarmați să plece. Nimeni nu era insă dispus să-1 asculte. în timp ce discutau, au început să se audă primele focuri de armă. Era atacul forțelor terestre.La 11,30, președintele Allende a primit un nou mesaj din partea generalului Pinochet : Palatul „La Moneda" va fi bombardat, dacă el nu se va preda imediat Allende a spus celor din jur : „Cine vrea să plece,
■ ■■■■■■numai în anul 1972, Singapore a exportat orhidee în sumă de peste 2,6 milioane dolari.

Președintele Prezidiului 
C.C. al F.N.E., președintele Consiliului înțelepților de pe lingă Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Huu Tho, a sosit la Belgrad, în fruntea unei delegații guvernamentale, într-o vizită oficială de cinci zile, la invitația președintelui Iosip Broz Tito.

Ediția a XVII-a a tradiționa
lului festival internațional de 
muzică contemporană „Toamna 
varșoviană" se va desfășura, 
intre 22 și 30 septembrie, in ca
pitala poloneză. Programul, bo- 
qat și diversificat, cuprinde 7 
concerte simfonice, un spec
tacol de balet și alte 12 con
certe de muzică de cameră. 
Participă formații orchestrale 
din Bulgaria, R.F. Germania, 
R.S.S. Letonă, Suedia și Ro
mânia. Din țara noastră va fi 
prezentă formația „Ars Nova", 

lui militar, generalul Oscar Bonilla, a recunoscut că numărul celor a- restați ■ după lovitura de stat depășește 4 000 și că printre aceștia „pot fi multe persoane nevinovate". Pe de altă parte, într-un interviu acordat unui post de radio din Bogota, colonelul Rigoberto Rubio, secretar general al armatei, a recunoscut că au avut loc execuții. în țară au fost create consilii de război și curți marțiale pentru judecarea celor care se opun noului regim.Potrivit agenției Inter Press Service, 25 de militanți ai Partidului comunist și-au găsit moartea în timpul atacului lansat de forțele armate împotriva sediului central al partidului.într-un apel adresat de ziariști chilieni se arată : „Represiunea generalilor face ravagii în toată țara și lovește in muncitorii din domeniul informării. Ziarele și posturile de radio fidele guvernului legal al Unității Populare au fost închise, iar tipografiile — distruse. Sute de ziariști au fost închiși. Sintem siguri că cinci dintre confrații noștri au fost uciși".Generalul Augusto Pinochet a lansat un nou apel pentru reluarea lucrului în serviciile publice, precum și în alte sectoare.

membru al Biroului Politic, Fam Van Dong, membru al Biroului Politic și prim-ministru, precum și alte înalte personalități.Luînd cuvîntul la o ședință a grupului parlamentar al Ligii populare, primul ministru al Republicii Bangladesh, Mujibur Rahman, și-a exprimat sentimentul de profundă mîhnire în legătură cu moartea președintelui Salvador Allende.La Liege a avut loc duminică o reuniune la care au participat delegați din partea a cinci comitete internaționale de sprijinire a poporului chilian, reprezentînd Belgia, Franța, Olanda, Suedia și Republica Federală Germania. în cadrul reuniunii a fost creat un Colectiv european de coordonare pentru sprijinul poporului chilian.La chemarea Partidului comunist, a Partidului socialist și a Mișcării radicalilor de stingă, precum și a celor mai mari centrale sindicale din Franța, la 17 septembrie, a avut loe o grevă generală de o oră în semn de protest împotriva loviturii de stat din Chile.

să plece acum, pînă nu s-a deschis focul". Nimeni nu a plecat.La ora 12,00, un elicopter a survolat palatul prezidențial. într-un zbor de recunoaștere. Imediat a început bombardamentul cu două a- vioane „Hawker-Hunter". Rachete, bombe și gaze lacrimogene au căzut asupra clădirii timp de o oră. Pretutindeni izbucneau incendii.Membrii juntei militare au continuat să-i ceară lui Allende să stea de vorbă ; era ora 13,05.La un moment dat au ieșit Fernando Flores, Daniel Vergara și Osvaldo Puccio împreună cu fiul său. Cei asediați nu i-au mai văzut.Infanteria a sosit la palat la ora 13,45. Primul lor atac s-a încheiat cu capturarea a opt persoane aflate la primul etaj. Restul se aflau la etajul al doilea. Folosind megafoane, ofițerii au cerut capitularea, dind un răgaz de 10 minute. Allende a cerut prietenilor săi să capituleze. Nu se știe dacă i s-a dat ascultare, în- trucit cei care au dorit să rămînă alături de el au murit toți, și morții nu vorbesc.Ceea ce a urmat se știe. Președintele a murit, înconjurat de prietenii săi intimi, toți cu armele in mină. Dacă a ține o armă in mînă înseamnă a te sinucide, este adevărat ceea ce afirmă rapoartele juntei militare. în orice caz, este ciudată o sinucidere cu 17 gloanțe de armă automată. (Agerpres)
Un proiect denumit „Lu

mina Soarelui", C3re Prevede utilizarea energiei solare în economie a fost elaborat în Japonia. în vederea realizării proiectului, calculat pentru o perioadă de 30 de ani, se vor cheltui 1 100 miliarde yeni, (circa 4 miliarde dolari). Printre altele, se prevede că în anul 1985, în Japonia va intra în funcțiune o centrală electrică de 10 000 kW, iar în anul 1990 o centrală electrică de 2 milioane kW, care vor ' utiliza energia solară.
Specii noi de pești. Cer- cetătorul australian Jerry Allen a descoperit, în zona marină din jurul insulelor din sudul Pacificului — în jurul insulelor Solomon, Noilor Hebride și Noii Caledonii — un număr de circa 40 specii necunoscute de pești.
0 construcție din lemn 

datînd de aproximativ 
5 000 de ani 3 tost desc°peritâ de către un grup de arheologi polonezi de la Universitatea din Poznan, în zona localității Lonsko. în preajma sa au fost date la iveală urmele unor vetre și un mare număr de obiecte din ceramică și de unelte din piatră.

PEKIN 17 Agerpres). — Președintele Franței, Georges Pompidou, și-a încheiat vizita oficială efectuată, între 11 și 17 septembrie, in R. P. Chineză, la invitația președintelui ad-interim al R. P. Chineze, Dun Bi-u, și a premierului Consiliului de Stat, Ciu En-lai — transmit agențiile China Nouă și France Presse.Premierul Ciu En-lai și președintele Georges Pompidou au avut convorbiri, in cadrul cărora au procedat Ia un schimb prietenesc și aprofundat de păreri asupra principalelor probleme internaționale și a relațiilor chino-franceze — relevă comunicatul, menționînd că această primă vizită oficială a unui șef de stat francez în China marchează un nou și important stadiu al relațiilor dintre cele două țări. Exprimîndu-și satisfacția față de cursul continuu, favorabil al relațiilor bilaterale, premierul chinez și șeful statului francez au afirmat convingerea că dezvoltarea acestor legături este în interesul ambelor țări, constituind, în același timp, o contribuție la cauza păcii și la îmbunătățirea relațiilor internaționale.Convorbirije — se arată în continuare în comunicat — au confirmat dorința comună de a întări prietenia și a dezvolta relațiile dintre R. P. Chineză și Franța, bazate pe adeziunea la principiile egalității între toate statele, mari sau mici, indiferent de sistemul lor social, respectării reciproce a suveranității și integrității teritoriale. Subliniind că

HANOI 17 (Agerpres). — Delegația de partid și guvernamentală cubaneză, condusă de Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, care, la invitația C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și a Guvernului R.D. Vietnam, a efectuat o vizită oficială de prietenie în această țară, a părăsit, la 17 septembrie, Hanoiul.VIETNAMUL DE SUD 17 (Agerpres). — Un comunicat dat publicității de Guvernul Revoluționar Pro-
Acordul de restabilire a păcii-un succes 

al întregului popor laoțianSAM NEUA 17 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Patriotic Laoțian a dat publicității un apel în care, referindu-se la conținutul protocolului anexă la Acordul de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos, relevă că semnarea protocolului reprezintă un nou succes al. întregului popor laoțian» o realizare menită să creeze noi condiții favorabile pentru construirea și dezvoltarea economiei naționale a țării, în conformitate cu programul politic al guvernului provizoriu de uniune națională, care urmează a fi alcătuit în viitorul apropiat.Arătînd că pentru transpunerea în viață a Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională și a protocolului anexă va trebui dusă o luptă perseverentă, apelul relevă că forțele patriotice laoțiene vor continua să pună mai presus de orice interesele națiunii și ale poporului, respectînd neabătut acordul de la Vientiane. în încheiere, apelul
CAMBODGIA

Acțiuni ofensive ale 
forțelor patrioticeCAMBODGIA 17 (Agerpres). — In zona orașului Kompong Cham continuă luptele între trupele lonnoliste și forțele patriotice. Acestea au respins, luni, o încercare a inamicului de a ocupa aeroportul orașului, inițiind, totodată, puternice atacuri cu rachete și artilerie asupra punctelor de rezistență lonnoliste. In același timp, patrioții au atacat garnizoanele lonnoliste din capitalele provinciale Kompong Spou și Siem Reap. De asemenea, două poziții inamice din imediata vecinătate a capitalei cambodgiene au trecut sub controlul patrioților, iar șoselele 1, 4 și 5 continuă să rămînă inaccesibile armatei regimului lonnolist.

Turneul în Italia 
al Operei române 

din ClujROMA 17 (Corespondență de 
la^ R. Bogdan). — Opera româ
nă din Cluj, care întreprinde 
un turneu in Italia, a deschis 
stagiunea lirică 1973 la Livorno, 
prezentînd un spectacol cu ope
ra „Lucia di Lammermoor" de 
Donizzetti. La spectacol au 
luat parte primarul orașului Li
vorno, Dino Raugi, reprezen
tanți ai administrației orașu
lui și provinciei, precum și un 
numeros public. Spectacolul s-a 
bucurat de un succes deosebit, 
principalii săi protagoniști fiind 
aplaudați îndelung la scenă 
deschisă.

tn ziua deschiderii stagiunii, 
colectivul Operei din Cluj a fost 
primit de primarul orașului, 
care a subliniat dezvoltarea 
continuă a tradiționalelor legă
turi culturale dintre Italia și 
România, tn continuare, colecti
vul Operei din Cluj va prezenta 
spectacole la Livorno și Lucea 
cu operele „Tosca", „Boema" 
și „Don Carlos". 

poporul fiecărei țări trebuie lăsat să-și rezolve în libertate problemele sale, fără amestec din afară. China și Franța se declară împotriva oricărei hegemonii.în legătură cu situația din Indochina, părțile și-au exprimat satisfacția față de acordurile privind in- staurea păcii în Vietnam și Laos, semnate în cursul acestui an, menționînd necesitatea ca prevederile a- cordurilor să fie respectate cu strictețe, iar în ceea ce privește problema cambodgiană și-au exprimat părerea că aceasta trebuie rezolvată de poporul cambodgian, fără amestec străin.Cu privire la situația din Europa comunicatul relevă că R.P. Chineză sprijină popoarele de pe acest continent în eforturile lor de apărare a suveranității, independenței și securității și că Franța urmează o politică vizînd destinderea, înțelegerea și cooperarea între toate popoarele continentului.Comunicatul subliniază, pe de altă parte, că părțile se declară satisfăcute față de progresele realizate pînă în prezent în domeniul schimburilor economice și al legăturilor tehnico- industriale, preconizînd creșterea schimburilor în domeniul tehnologiei și al diferitelor sectoare industriale. Părțile au hotărît să încheie un acord maritim șl să coopereze mai strins în domeniul transporturilor aeriene.Conducătorii celor două țări au convenit să mențină contactele personale — relevă comunicatul.

vizoriu al Republicii Vietnamului de Sud informează că Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, a efectuat o vizită în zona eliberată din Vietnamul de sud.Fidel Castro a avut contacte cu numeroși reprezentanți ai diverselor pături ale populației, cu eroi și combatanți din Vietnamul de sud. Primul ministru al Cubei, împreună cu alți oaspeți cubanezi au luat parte Ia un miting organizat în cinstea lor de populația provinciei Quang Tri.

cheamă întregul popor laoțian să acționeze în spiritul înțelegerii naționale, să depășească disensiunile provocate de politica de intervenție a imperialismului străin, să colaboreze în opera de apărare a păcii și a independenței naționale, de edificare a prosperității patriei.
★Comandamentul Suprem ăl Armatei de Eliberare a poporului laoțian a adresat tuturor cadrelor și combatanților săi un ordin prin care le cere să militeze în sprijinul celor conținute în apelul C.C. al F.P.L.
★Semnarea protocolului anexă la Acordul de restabilire a păcii și înțelegere națională in Laos a fost salutat într-o declarație a Comitetului alianței forțelor neutraliste patriotice laoțiene.

SOFIA

Congres mondial 
de filozofieSOFIA 17 — (Corespondentă de la C. Amariței). Luni. 17 septembrie a.c., și-a început lucrările, în stațiur nea Zlatni Piasetzi de lingă Varna, sub patronajul președintelui Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria. Todor Jiykov, cel de-al 15-lea Congres mondial de filozofie. Luind cuvîntul cu acest prilej, Todor Jivkov a salutat prezenta delegaților străini și a urat succes deplin congresului.La această reuniune participă peste 3 000 de delegați din 61 de țări. Delegația, tării noastre este condusă de tovarășul Stefan Voicu. vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al revistei „Era socialistă".în timpul celor cinci zile, cit va dura congresul, vor fi prezentate peste o mie de comunicări, care vor da posibilitate participanților — reprezentanți ai filozofiei marxiste șl ai altor curente filozofice — să se pronunțe asupra temei : „Știința, tehnica, omul".

VARȘOVIA

Conferință internațională 
cu tema „Forme 

ale statului socialist”VARȘOVIA 17 — (Corespondență de la Gh. Ciobanu), Timp de patru zile, la Varșovia s-au desfășurat lucrările conferinței științifice internaționale cu tema „Forme ale statului socialist". La conferință, organizată de Institutul de studii juridice al Academiei poloneze de științe, au participat oameni de știință și specialiști din Bulgaria, Cehoslovacia. R.D.G., Iugoslavia, Polonia. România, Ungaria și U.R.S.S. Din țara noastră au fost prezenți Sofia Popescu și Mircea Anghene. de la Institutul de cercetări juridice din București, care au prezentat comunicările : „linele aspecte teoretice ale formei statului socialist" și „Elemente noi în dezvoltarea statului socialist român".
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