
PROLETARI 0/M TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu
a primit delegația 

Partidului Socialist Portughez
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIII Nr. 9942 Vineri 9 august 1974 6 PAGINI—30 BANI

Masă tovărășească oferită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu » » J 7
Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secre- 

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușeșcu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. au oferit. 
In seara zilei de 8 august in sta
țiunea Neptun. o masă tovărășească 
la care au participat membri ai 
«-inducerii partidului și statului nos
tru. cu soțiile, precum și conducători 
ș reprezentanți ai unor partide co
muniste și muncitorești aflati in va
canță pe litoral, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu. Dumitru Popescu, Leonte 
Râutu. Gheorghe Stoica. Vasile Vil- 
cu. Chivu Stoica. Constantin Bâbă- 
l?u. Emil Bobu. Comei Burtică. Mi
hai Gere. Iosif Uglar, Ștefan Andrei, 
p-er.im și miniștri, conducători de 
instituții centrale.

Au participat tovarășii George»

ÎNTRECEREA STIMULEAZĂ ENERGIILE, AMPLIFICĂ SUCCESELE

Țara întreagă trăiește 
j rile de intensă și pasio

nantă întrecere. In at
mosfera de puternică e- 
fcrvescențâ creatoare șl 
susținută activitate po
litică generată de hotâri- 
rea cu privire la convo
carea celui de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român, de obiec
tivele insufletitoare pre
văzute de proiectul Di
rectivelor cu privire la 
planul cincinal 1976—1980 
și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-so- 
ciale a României pentru 
perioada 1981—1990, de r- 
propierea marii sărbători 
— a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei — oa
menii muncii din fabrici 
și de pe șantiere, de pe 
ogoare, din toate sectoa
rele producției materiale 
raportează partidului rea
lizări de prestigiu, rezul
tate care dau garanție de 
granit înfăptuirii angaja
mentului patriotic : cinci
nalul inainte de termen. 
Urmărind ..pulsul" în
trecerii. corespondenții 
„Scinteii" participant! la 
teleconferința de astăzi 
răspund la Întrebarea : 
care este cea mai repre
zentativă realizare din u- 
nitățile județului in ulti
mele zile ?

' HÎÂLOG prietenesc
LA NEPTUN

Partlcinîr.G la întâlnirea 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu treizeci din 
reprezentanții de frunte 
ai scriitorilor de De toate 
meleagurile tării, mă în
trebam pentru ce nouă ni 
se Dare firesc să fim a- 
colo și să vorbim asa si 
sâ ne simțim așa. ca în
tr-o mare familie, cunos- 
cindu-ne De fiecare De 
nume, ca să discutăm 
desnre sufletul omenesc, 
și despre noul suflu al 
patriei. si despre istorie, 
si despre păsurile bresiei 
noastre și ale tuturor in
telectualilor. de la noi si 
de aiurea, despre adevăr 
gi speranță, pe Îndelete, 
patru ceasuri.

Noi ne-am deprins cu 
asemenea importante În
tâlniri periodice la nive
lul șefului statului si ni 
se pare firesc că ele au 
loc lntr-o atmosferă des
tinsă. cu replici fără pro
tocol. cu citate orale din 
marii poeți 6au cite-o a- 
necdotă, și cu remarci 
directe si sincere, pline 
de respect si afecțiune 
fată de interlocutor, in
tr-o atmosferă de priete- 
nie.

Mi Întrebam de ce. pen
tru că nu cunosc in lumea 
de azi un exemplu ca 

Marchais. secretar general al Parti
dului Comunist Francez, Gheorghi 
Samsonovici Dzolenidze, membru al 
Comisiei Centraie de Revizie a C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R. S. S. Gru
zine. Iosif Antonovici Maniușis, 
membru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. S. S. Lituaniene, membrii de
legației Partidului Sorialis: Portu
ghez. in frunte cu Tito de Morais, 
prim-secretar national al P.S.P.. 
Armando Lopez Salinas, membru al 
Comitetului Executiv ai P.C. din 
Spania. Bort. Pearce, membru al Bi
roului Politic al Partidului Comunist 
din Marea Britanie. Andre Hedi
ger. membru al Biroului Politic al 
Partidului Muncii din Elveția. Zu- 
risr- Bernardo, membru al Biroului 
Politic al Partidului de Acțiune So
cialistă — Vanguar'dia Popular — 
din Costa Rica, Miguel Angel Soler,

RAPORT MUNCITORESC 
ÎN ANUL JUBILIAR
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Un urim apel din Hunedoara, 
de la Sabin Ionescu :

— Cu cîteva zile în urmă remar
cam un succes deosebit al siderur- 
giștilor hunedoreni — realizarea 
celei de-a 50 000-a tone de otel peste

acesta, de dialog spiritual 
intre președintele repu
blicii sau orice alt sef de 
stat si scriitorii moderni 
ai acelei țări, discutind 
deschis si de pe platfor
ma . unei încrederi reci
proce absolute. despre 
treburile culturii și lite
raturii tării, cu grijă și 
răspundere fată de soarta

itorul are un fel special 
de a privi lumea încon
jurătoare. adincimea și 
suprafața ei. cu antene 
vizibile, de reporter, sau 
invizibile, de poet. După 
primele replici, el e gata 
să intuiască direcția si 
calitatea adevărului ce i 
se oferă. De obicei nu 
poate fi convins de un

însemnări de
Mihnea GHEORGHIU 

națiunii, a libertății »l 
dreptății poporului si cu 
dragoste de mai bine si 
de mai frumos în lume.

Noi. scriitorii din Româ
nia. ne bucurăm de acest 
extraordinar avantaj, de 
a ne putea sfătui priete
nește cu președintele 
României, de a-i spune 
ce avem pe suflet, de a 
Întreba ceva, precis si 
6incer, și de a primi răs
punsul sincer si precis, 
totdeauna caid si corect, 
cu o extremă sensibilitate 
la marea poezie si cu un 
foarte românesc simt al 
umorului.

Independent de forma
ția lui spirituală sau de 
proveniența socială, scri

..adevăr" declt atunci 
cind este... adevărat, fără 
ginduri ascunse, fără fard 
si mănuși.

De aceea, poate. sint 
epoci si țări In care scri
itorul a trebuit să-si ma
nifeste. In termenii săi 
proprii, singurătatea, si 
dezamăgirea, si revolta In 
raport cu ..puterea" si in 
raport cu societatea. Așa 
a fost, asa va fi. Apăra
rea spiritului, împotriva 
dușmanilor libertăților 
sale și ale poporului, a 
mobilizat generații întregi 
de oameni ai literelor in 
lupta pentru umanitate, 
echitate si progres. Iar tn 
lume, lupta aceasta con

membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. «1 P. C. Paraguayan. Edgar 
Nestoret. membru al Biroului Poli
tic al P.C. din Martinica, Damdin- 
ghlin Gombojav. membru al C.C. 
al P.P.R. Mongol, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole. Emilio Sereni și Antonio Ro
meo. membri ai Direcțiunii Partidu
lui Comun st Italian. Berit As. pre
ședintele Partidului Socialiștii Demo
crat i din Norvegia. Svein Skotheim, 
secretar al Partidului Socialist 
Popular din Norvegia, Stefan Jen- 
drychowski, membru al C.C. al 
P..M.U.P.. ministrul finanțelor al 
R. P. Polone. Stefan MisLaszek, 
membru al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Comisiei centrale a con
trolului de partid. Ladislav Marti- 
nak, membru al C.C. al Partidu
lui Comunist • din Cehoslovacia. 
Jaromir Sitar, șeful secției știință 

plan. Acum revin cu o știre de ul
timă oră : atingind cei mai ridicat! 
indici <Je utilizare a agregatelor, 
fapt concretizat in depășirea planu
lui producției globale, de la începu
tul anului, cu circa 100 milioane lei, 

tinuă. precum bine se 
știe.

Iată. In această lume, 
în acest timp si in a- 
ceastă tară noi stăm de 
vorbă, fără nici un fel de 
constringere. si in glumă 
si in serios, si fiecare 
după firea și pasiunea 
lui. cu sufletul deschis si 
convinși de adinca recep
tivitate a partenerului 
nostru de conversație, cu 
primul cetățean al repu
blicii, conducătorul marii 
armate a construirii viito
rului comunist al Româ
niei. Și nu este pentru 
prima oară ! Aș dori 
să-mi furnizeze cineva un 
exemplu similar : dar. re
pet nu există altul, nică
ieri.

în dezvoltarea el mo
dernă si tehnică pe noi 
criterii 6ocial-economice 
si De baze științifice noi. 
România se preocupă de 
arta sl cultura ei. prote- 
iindu-le prestigiul sl per
spectivele Dină departe-n 
timp, ca parte integrantă 
a Înaltei spiritualități co
muniste înscrise printre 
telurile de frunte ale Pro
gramului partidului.

(Continuare 
în pag. a IV-a) 

și invățămint a C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, Miroslav Mamula, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Moravia de nord. dr. Jaques 
Bouiti. președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al orașu
lui Pointe-Noire. deputat .în Marea 
Adunare Națională din Congo. Mi- 
haly Komocsin, prim-secretar al Co
mitetului județean Csongrad al 
P M.S.U.. Andre Rauber. membru al 
C.C. al Partidului Muncii din Elve
ția. Jose Nadal Ferer și Jesus Lopez 
Fernandez, membri ai C.C. al P.C. 
din Spania. Gustav Trambowskv, 
membru al C.C. al P.C. German. Ni
kos Hristodoulou. membru ai C.C. al 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Ciorii (A.K.E.L.).

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și to
varășa Elena Ceaușeșcu s-au între
ținut cordial cu oaspeții.

Masa s-a desfășurat într-o atmo
sferă de caldă prietenie.

alderurglștil combinatului din Hu
nedoara au înregistrat, în același 
timp, cele mai mici consumuri spe-

Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a Il-a)

IN ZIARUL DE AZI:
• SĂ INTIMPINĂM 
CONGRESUL PARTIDU
LUI PERFECȚIONÂND 
ACTIVITATEA ORGANI
ZAȚIILOR DE PARTID. 
O problemă de impor
tanță hotăritoare: se
lecționarea, pregătirea 
și promovarea cadrelor
• Tinerele muncitoare 
la primul pas in mese
rie. Raid-anchetă in cî
teva întreprinderi din 
Capitală. O In realiza
rea noilor investiții — o 
atitudine mai activă a 
beneficiarilor • Cind 
vor recupera restanțele 
„corigenții" construcții

lor școlare ?
• Rubricile noastre: Din 
poșta redacției, Faptul 
divers, Sport, Răsfoind 
presa străină, De pretu

tindeni

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi duoă- 
amiază. in stațiunea Neptun, dele
gația Partidului Socialist Portughez, 
condusă de tovarășul Tito de Morais, 
prim-secretar național al P.S.P., 
membru al Consiliului de conducere 
și membru fondator al partidului, 
care ne vizitează țara la invitația 
C.C. al P.C.R. Din delegație fac parte 
tovarășii Antonio Guterres, membru 
al Consiliului de conducere, al Co
misiei economice și colaborator al 
secretarului de stat pentru industrie 
și energie. Mario do Carmo, mem
bru al Consiliului de conducere. Ma
ria Emilia, membru al Consiliului de 
conducere, delegat politic pe lingă 
serviciile de presă. E. Maia Cadete, 
membru al Consiliului de conducere,

SOLEMNITATEA DECORĂRII
AMBASADORULUI R. P. BULGARIA

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inminat. joi 
dupâ-amiază, in cadrul unei solem
nități. ordinul ..Tudor Vladlmiras- 
cu“: clasa I. ambasadorului; extraor
dinar și plenipotențiar al R.P. Bul
garia la București. Spas Gospodov, 
pentru contribuția adusă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria.

Au luat parte tovarășii Manea Mă
nescu, Cornel Burtică, Ștefan An
drei. Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. Comei Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Luând cuvîntul, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘEȘCU a spus :

Aș dori ca, în numele Comitetului 
Central, al Consiliului de Stat, al 
guvernului, al meu personal, să fe
licit in mod călduros pe tovarășul 
ambasador Spas Gospodov. Apreciez 
această distincție a Republicii Socia
liste România, pe care l-o inminez, 
ca o expresie a relațiilor de priete

Interviul acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 

ziarului israelian „Davar“
După eum «-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 3 august, in stațiunea Neptun, pe Hannah 
Zemer, redactor-șef al ziarului israelian „Davar", acordind un inter
viu pentru acest ziar.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, poporul român va săr
bători in scurt timp cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
țării de sub dominația fascistă. 
Ați dori să-mi spuneți care 
sint, după părerea dumneavoas
tră. principalele realizări ale 
României pe plan economic, so
cial și cultural in aceste trei 
decenii ?

RĂSPUNS : Tntr-adevăr, mai sint 
cîteva zile pină cind poporul român 
va sărbători împlinirea a 30 de ani 
de la răsturnarea dominației fascis
te și de la începutul făuririi in 
România a unei vieți noi. Principa
lele realizări dobindite in ^ceastă 
perioadă constau în primul nnd in 
faptul că poporul român a devenit 
stâpin pe deplin pe destinele sale, 
și-a ciștigat deplina independență 
economico-socială și politică, a în
făptuit mari transformări revoluțio
nare in toate domeniile de activita
te. Făurind socialismul, România a 
trecut de la situația de țară slab 
dezvoltată la realizarea unei puter
nice dezvoltări a industriei, agricul
turii, științei și culturii, in ridicarea 
nivelului de trai, material și spiri
tual, al poporului. Pentru a ilustra 
aceasta voi menționa citeva date. 
Venitul național era inainte de eli
berare de circa 80 de dolari pe lo
cuitor : astăzi este de peste 800 do
lari. Industria produce astăzi de a- 
froape 30 ori mai mult decit In 1938. 
nalnte de război produceam 280 mii 

tone de oțel ; In acest an realizăm 
peste 9 milioane tone, iar anul vi
itor vom ajunge la o producție de 
peste 10 milioane tone oțel. Aveam 
inainte o producție de 1,8 miliarde 
kWh energie electrică ; anul acesta 
producem circa 50 miliarde kWh, iar 
in anul viitor peste 56 miliarde kWh, 

colaborator la Secretariatul da stat 
pentru emigrație. L. Nunes da Ponte, 
colaborator al Comisiei internaționa
le și al Secretariatului de stat pen
tru emigrație, Isabel Soares, militan
tă a Partidului Socialist Portughez.

La întrevedere au participat to
varășii Manea Mănescu, Comei 
Burtică, Iosif Uglar, Ștefan Andrei, 
Corneliu Mănescu. vicepreședinte 
ai Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu un mesaj personal din 
partea secretarului general al Parti
dului Socialist Portughez. Mario 
Soares, împreună cu cele mai cor
diale salutări ale tuturor membrilor 
P.S.P.

Ară tind că delegația pe care o 
conduce este prima delegație portu

nie dintre partidele și popoarele 
noastre, a prețuirii activității pe care 
tovarășul ambasador a depus-o pen
tru dezvoltarea relațiilor de colabo
rare româno-bulgâre. Inii exprim 
speranța că și in viitor tovarășul 
ambasador, in muncile pe care le va 
îndeplini din însărcinarea conduce
rii de partid și de stat a Republicii 
Populare Bulgaria, va rămine un 
promotor al prieteniei dintre Româ
nia și Bulgaria. încă o dată ii urez 
succese in activitatea viitoare, multă 
sănătate.

Răspunzind, ambasadorul Spas 
Gospodov a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, întregii conduceri 
de partid și de stat a Republicii So
cialiste România mulțumiri cordiale 
pentru înalta distincție ce i-a fost 
acordată.

..Primesc cu recunoștință această 
înaltă distincție — a spus Spas Gos
podov — ca o apreciere a modestei 
mele contribuții la continua dezvol
tare a prieteniei și colaborării tra
diționale dintre Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist Român, 
dintre Republica Populară Bulgaria

Am obținut rezultate bune In re
organizarea pe baze noi a agricultu
rii, in creșterea producției agricole, 
asigurind in condiții bune aprovizio
narea populației și avind chiar une
le disponibilități pentru export.

Printre realizările importante se 
numără și cele din domeniul invăță- 
mintului, unde, de asemenea, Româ
nia a obținut succese mari. Pornind 
de la situația din trecut, cind in 
România peste 36 la sută din popu
lație era neștiutoare de parte, am 
ajuns astăzi la generalizarea invăță- 
mîntului obligatoriu de 10 ani, la 
dezvoltarea puternică a învățămin- 
tului superior, care asigură din 
plin necesitățile de cadre ale țării 
pentru toate domeniile de activitate.

Ca rezultat al tuturor acestor rea
lizări am putut asigura creșterea ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
a bunăstării poporului — aceasta 
fiind de altfel scopul întregii politici 
a partidului și statului nostru. Chiar 
recent am adoptat noi măsuri de 
creștere a veniturilor tuturor oame
nilor muncii, atit din industrie, cit și 
din agricultură, realizind prevederile 
planului cincinal privind creșterea cu 
20 la sută a veniturilor reale, cu o 
depășire de aproape 4 procente. în 
acest fel, dezvoltarea economico-ao- 
cială s-a resimțit nemijlocit în creș
terea bunăstării poporului, in ridica
rea gradului de civilizație al întregii 
țări.

ÎNTREBARE : Aș dori să vă 
întreb, domnule președinte, 
dacă și in România există o 
problemă a energiei, care ar 
putea face să sufere creșterea 
producției naționale. Cunosc că 
restul națiunilor au asemenea 
probleme și doresc să știu in 
ce măsură aceasta se resimte 
fi la dumneavoastră. 

gheză care vizitează țara noa.st.rA 
după Înlăturarea regimului fascist 
din Portugalia, tovarășul Tito do 
Morais a mulțumit pentru posibili
tatea de a cunoaște marile realizări 
alo României socialiste. Conducăto
rul delegației a exprimat întreaga 
recunoștință pentru atitudinea și 
poziția adoptate de România, d? 
președintele Nicolae Ceaușeșcu, față 
de noul guvern portughez, pentru 
faptul că România a restabilit rela
țiile diplomatice cu Portugalia ime
diat după înlăturarea dictaturii.

Salutind călduros pe oaspeți, tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu a exprimat 
convingerea că vizita delegației por
tugheze va pune bazele unei cola
borări active între partidele șl po
poarele noastre. Mulțumind pentru 
(Continuare tn pag. a V-a) 

și Republica Socialistă România, 
dintre popoarele noastre frățești, ve
cine și aliate, dezvoltare pe cars 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușeșcu, 
împreună cu tovarășul Todor Jivkov, 
o Îndrumați și organizați cu price
pere".

„In acest moment solemn — a ară
tat in Încheiere, ambasadorul bul
gar — îngăduiți-mi, tovarășe 
Ceaușeșcu, să exprim încă o dată 
dumneavoastră șl Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
mulțumirile mele pentru sprijinul și 
concursul continuu in îndeplinirea 
misiunii mele în Republica Socialis
tă România și să vă încredințez că 
și in activitatea mea viitoare, ca șl 
pină acum, voi stărui să contribui 
la dezvoltarea și adincirea in conti
nuare a relațiilor noastre multilate
rale, pentru întărirea comunității 
noastre socialiste, pentru izblnda 
comunismului".

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. cei
lalți conducători de partid șl de stat 
s-au întreținut apoi cordial cu am
basadorul Spas Gospodov.

RĂSPUNS : O problemă a energiei 
nu avem, dacă ținem seama de dez
voltarea destul de intensă pe care o 
cunoaște in țara noastră producția de 
energie electrică. Desigur, sint unele 
probleme ale combustibilului, dar 
măsurile care le-am luat vor asigura 
punerea în valoare mai bună a re
zervelor pe care le avem in țară și, 
deci, vom putea să satisfacem nece
sitățile economiei naționale și ale 
populației.

ÎNTREBARE : Care sint, Ex
celență, sarcinile și prioritățile 
dezvoltării țării dumneavoastră 
pentru deceniile următoare 1

RĂSPUNS : încă Congresul al 
X-lea a trasat drept obiectiv funda
mental făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România. 
Rezultatele obținute în cincinalul 
1971—1975 sint foarte bune. Pe baza 
rezultatelor de pină acum se poate 
aprecia că planul de dezvoltare a in
dustriei va fi realizat inainte de ter
men. Recent au fost publicate Di
rectivele pentru dezvoltarea econo
mico-socială a țării in următorul 
cincinal, 1976—1980, și în perspectivă 
pină tn 1990. Pornind de la obiectivul 
fundamental, avem In vedere să con
tinuăm dezvoltarea In ritm Înalt a 
industriei. In cincinalul 1971—1975 in
dustria va crește intr-un ritm mediu 
anual de circa 14 la sută ; in conti
nuare avem în vedere să asigurăm 
creșterea producției lntr-un ritm 
mediu anual de 15 la sută. Vom avea 
în atenție In mod deosebit agricul
tura, una din ramurile de bază ala 
economiei românești.

Desigur, avem in vedere să rea
lizăm o așezare rațională a industriei 
pe întregul teritoriu, organizarea, pa 
baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane, a între
gii activități, astfel Incit spre anul 
1990 să egalăm sau să ne apropiem
(Continuare in pag. a V-a)
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■, SĂ ÎNTÎMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI
PERFECȚI0N1ND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Asa cum a «mhliniat In repetate rindurl conducerea partidului, 
problema selecționării și promovării cadrrlor are o importantă ho- 
tAriloarc pentru hunul mers al activității organizațiilor dc partid, 
pentru afirmarea tot mai puternică a rolului lor conducător in toate 
sferele vieții sociale. în această privință, prețioase îndrumări că
lăuzitoare — stabilite in lumina documentelor Congresului al X-le» 
— «Ini cuprinse in Ilntârirea Tlcnarci C.C. al P.C.R. din 25—26 mar- 
Ce 1974 ru privire la activitatea organelor dc partid șl de stat pen
tru înfăptuirea politicii de cadre, precum și in criteriile ce trebuie 
să fie îndeplinite dc candidați! propuși pentru a fi aleși In orga
nele centrale si locale ale partidului, elaborate dc recenta 
a C.C. al P.C.R. Articolul publicat mai jos infățlșează unele 
din experiența organizației județene dc partid Timiș.

plenară 
aspecte

T» recenta olenatN a C.C. «1 
F C R. *-a subliniat din nou im
portanța deosebită r participării 
tnt mai active a cadrelor de partid. 
• tuturor comuniștilor la procesul 
de construcție economică și socia
lă. precum si a asigurării pentru 
t-«R‘e sectoarele de activita'* a ca
drelor necesare, cu o InRltă pre
gătire politică și profesională, a- 
ceasta constituind o garanție a În
făptuirii cu *.’C- 
ce? a Procramu- 
l ’i partidului $i a 
Directivelor de 
dezvoltare ■ e~o- 
nomiel naționale 
care vor fi adop
tate de Congresul

----- alXI-lea
*R 

re-

ce mă-chiar fără * se verifica In __
aură ea acoperă reale calități pro
fesionale — neglijindu-se proble
mele de aubstanță ale profilului 
pohtico-moral al omului. Această 
a’itudine favorizează o „tehnici
zare" și „economicizare" a muncii 
de conducere, apariția unor ger
meni ai îndepărtării de colectiv, 
ai ingimfărti — ceea ce generează, 
de obicei, recurgerea la metode da

de promovare care au ca punct de 
plecare doar anumite relații perso
nale. Am criticat și criticăm orice 
abateri de la aceste reguli.

Cum se știe, un imperativ al e- 
ficienței de ansamblu n politicii 
de cadre in actuala etapă de dez
voltare a țării noastre este per
fecționarea pregătirii lor multila
terale, creșterea competenței lor, 
cu un accent deosebit pus pe înar
marea politico-ideologică, pe însu
șirea aprofundată a învățăturii 
marxist-leniniste. a politicii gene
rale a partidului nostru, pe culti
varea trăsăturilor morale de abne
gație. devotament, spirit revolu
ționar in realizarea sarcinilor. 
Comitetul județean de partid 
Timiș acordă o deosebită însem
nătate angrenării cadrelor in fe
lurite forme ale lnvățămintului de 
partid și de stat — de la școala 
interjudețeană de partid pinâ la 
Academia de științe social-polltice

tențlal pentru un organ de partid. 
Potrivit criteriilor stabilite de re
centa plenară ne preocupă ca din 
rezerva județeană de cadre să facă 
parte tovarăși care desfășoară o 
«iiMinutâ activitate pentru aplicarea 
In viață a liniei politice a partidu
lui. au o temeinică pregătire politi
că. ideologică marxist-leninistă șl 
un ridicat nivel profesional, mili
tează pentru respectarea principii
lor eticii și echității socialiste, ma
nifestă un dezvoltat spirit critic șl 
autocritic, principialitate, tinută e- 
t’că Înaltă, receptivitate fată dc nou, 
dovedesc modestie în relațiile cu oa
menii si o comportare corectă In 
muncă, in societate, in viata de fa
milie. aplică cu fermitate principiul 
muncii si conducerii colective, mili
tează pentru întărirea unității mo- 
ral-politice a poporului, pentru ci
mentarea prieteniei indestructibile 
Intre toti oamenii muncii, indiferent 
de naționalitate,

0 problemă de importanță hotărîtoare:
politica 

6? cadre. la 
pactizarea cadre
lor tn diferite 
munci, organ:
tia județeană de 
partid ee strădu
iește să asigure 
In cit mai mare 
măsură Înfăp
tuirea principiu
lui ..omul potrivit 
la locul potrivit", 
adică să selecțio
neze si să promo
veze acele cadre 
care, prin nivelul lor politico-ideo- 
loc •. cunoștințele do specialitate, 
prin arsamblul trăsăturilor indivi
duale corespund cei mai bir.e sarci
nii ce urmează a le fi încredințată 
i i domeniul respectiv de activitate. 
Esențialul in promovare il repre
zintă calitățile politico-morale, 
csre. desigur, trebuie să prevaleze 
Întotdeauna asupra oricăror altor 

Urmărim. astfel, 
comuniști pătrunși

SELECȚIONAREA, PREGĂTIREA 
ȘI PROMOVAREA CADRELOR

considerente. 
6â promovăm 
de spirit revoluționar, exemple de 
cinste și corectitudine, de exigen
tă șl autoexigență partinică, nein- 
gâduitori și combativi fată dc lip
suri și neajunsuri. Tocmai de a- 
ceea comitetul nostru județean re
comandă stăruitor ca o componen
tă esențială a activității de se- 
l“rțsonare și Dromovar? cunoaște
rea temeinică a oamenilor. Pe a- 
ceastă bază putem afirma că în 
diferite sectoare ale activității po- 
’. ti co-sociale și economice din ju- 
de’ul Timiș au fost promovate in 
uitimii ani un șir de cadre de nă
dejde. care fac față ru cinste sar
cinilor încredințate.

în același timp, nu putem să nu 
arătăm că există și unele ne
ajunsuri. Mai sint încă organiza
ții de partid care se grăbesc să 
promoveze in munci de răspun
dere oameni cunoscuti superficial, 
în priDă. numai pe baza eviden
țierii intr-o acțiune sau campanie, 
fâ~â a li se verifica mai profund. 
Intr-un timp mai îndelungat, to
talitatea însușirilor determinante. 
Criticăm, de ademenea, acele birouri 
ale organizațiilor de bază care fac 
propuneri de promovare exclusiv 
pe temeiul aptitudinilor profesio
nale. nesliiind calitățile politi
ce. pregătirea ideologică sau. pur 
ș simplu, capacitățile organiza
torice. Una dintre situațiile mai 
des Intîlnite. pe care vrem sâ le 
curmăm, erie acepa cind sc feti
șizează o simplă diplomă — uneori

muncă necorespunzătoare. încălcări 
ale disciplinei de partid și de stat, 
ale principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste, fiindcă aseme
nea oameni ajung să creadă că le 
este permis orice. în acest sens, 
comitetul județean urmărește per
severent să înrădăcineze in întreaga 
viață a organizațiilor de partid în
țelegerea clară a ideii că flecare 
activist de răspundere, fiecare din 
cadrele de partid trebuie sâ con
stituie un înalt exemplu de con
duită comunistă. de atitudine 
înaintată in toate împrejurările, 
dc moralitate fermă și fără com
promisuri. Tocmai datorită fap
tului că uneori aceste cerințe strict 
obligatorii au fost negii iate. ne-am 
văzut siliți in anii 1971—1973 să 
r^omandăm schimbarea sau des
tituirea ori sanctionarea pe linie 
de partid a opt directori și in- 
gineri-șefi do întreprinderi. 12 
pre Ș’dinți și ingineri-șefi de C.A.P., 
precum și altor cadre de con
ducere din județ. Fiecare des
tituire ori sancțiune o conside
răm insă și ca un punct negativ 
in activitatea organului de partid 
care a propus promovarea.

O importanță deosebită are 
promovarea cadrelor îmbinarea 
scrupuloasă a selecției ,.de sus" cu 
verificarea „de jos" a calităților 
?i trăsăturilor ce caracterizează pe 
fiecare tovarăș propus Intr-o mun
că de răspundere. Faptul că fie
care dintre cei cărora urmează să 
Ii se încredințeze o nouă sarcină 
importantă este pus în discuția co
muniștilor. a oamenilor muncii de 
la locul unde el iși desfășoară ac
tivitatea. permite să cunoaștem 
temeinic opinia maselor, să știm 
dacă tovarășul în cauză se bucură 
de încrederea celor din jurul său. 
să ne confruntăm propriile păreri 
cu părerile acelora care-1 cunosc 
mai demult, in activitatea d*> zi 
cu zi, să combatem propunerile

In

Imagini din albumul edilitar al țării

CÎMPULUNG-MUSCEL
La Cimoulung-Muscel. odată 

cu dezvoltarea unei puternice 
întreprinderi industriale — În
treprinderea mecanică, producă
toarea cunoscutelor automo
bile de teren „ARO“ — s-au 
Înălțat numeroase obiective so- 
cial-culturale. La 1 august a 
fost dat in folosință noul com
plex turistic (fotografia din stin
gă). El dispune de 178 locuri de 
cazare cu unu si două paturi, o 
cofetărie, un bar de zi. un res
taurant și braserie. în centrul 
orașului sălășluiește clubul sin
dicatelor — o construcție origi
nală care adăpostește numeroa-

se manifestări cultural-artistice 
(fotografia din dreapta).

Cetățenii din Cimpulung- 
Musccl participă in mare 
număr la înfrumusețarea orașu
lui lor. Este suficient să amin
tim că au fost făcute amena
jări și extinderi de spații verzi 
pe 62 hectare, iar in acest an au 
fost plantate milioane de flori. 
Sute de tineri au participat la 
amenajarea a 5 baze sportive. 
Valoarea lucrărilor executate In 
arest an prin muncă patriotică 
dp locuitorii orașului însumea
ză 20 milioane lei. însemnate e- 
conomii. dar orașul a devenit 
mai frumos, mai atrăgător.

luptă cu consec
ventă pentru în
deplinirea și de
pășirea planului 
de producție, do
vedesc spirit da 
disciplină și res
ponsabilitate.

O . —
constantă

preocupare 
a re

prezentat și re- 
pentru 

imperativul 
rezerva

•DIN POȘTA REDACȚIE!’

• FAPTE
• OPINII
© PROPUNERI

,.Stefan Gheorghiu" și la Înscrie
rea la cursuri dc pregătire superi
oară In diverse discipline — o im
portanță aparte atribuindu-se reci
clării. Din păcate insă, mai consta
tăm că uneori cunoștințele dobin- 
dite la reciclare nu sint suficient de 
bine valorificate in practică, iar 
alteori cursurile de perfecționare nu 
acordă toată atenția îmbogățirii ba
gajului politic și profesional cu cu
noștințe cu adevărat utile.

O caracteristică esențială In ac
tivitatea de selecționare și promo
vare a cadrelor este munca de per
spectivă. Mai ales astăzi, cind 
avem in față obiectivele atit 
de grandioase conturate in is
toricul proiect de Program, cate 
trasează tabloul 
minos al patriei

viitorului lu
pe următorii 

25 de ani. în proiectul de Directive 
ale Congresului al XI-lea, inclusiv 
prognoza pinâ in anul 1990. se poa
te înțelege si mai bine importanța 
indicațiilor conducerii partidului cu 
privire la crearea unei puternice re
zerve de cadre — reală, nu forma
lă — pentru toate domeniile de acti
vitate. rezervă de care fiecare orga
nizație de partid trebuie să se ocupe 
permanent, s-o pregătească și s-o 
formeze spre a avea oricind la in- 
demlnă tovarăși care să poată fi 
promovați in diferite munci. Sar
cina stabilită de Comitetul Cen
tral de a se asigura, cu prilejul 
alegerii organelor de partid. ca 
cel puțin o treime din membrii 
lor să fie comuniști care n-au mai 
făcut parte din organul de partid 
respectiv, al cărui mandat a ex
pirat. accentuează și mai mult im
portanța rezervei de cadre.

In această privință, o problemă 
deosebit de importantă o constituie 
formarea rezervei de cadre intr-o 
viziune de largă perspectivă. Și e 
deplin firesc să fie așa, deoarece 
fiecare component al acesteia tre
buie să constituie un candidat po-

prezintă 
noi 
ca rezerva de 
cadre să fie al
cătuită potrivit 
necesităților di
ferențiate ale tu
turor domeniilor 
de activitate — 
de partid, pe li
nia organizațiilor 
de masă și ob
ștești. de stat și 
economică — de
oarece nu e vor
ba de oameni 

toate". Ne-am Îngrijit, 
de stabilirea unui nu- 
tovarăși care pot fi 
ca activiști de partid 

comitetul județean, comite-

,.buni la 
bunăoară, 
măr de 
promovați 
la comitetul județean, 
tele municipale, orășenești și co
munale. Dintre ei, 452. adică 73 la 
sută, sint muncitori, maiștri, tehni
cieni. 143. adică 23 la sută, sint in
gineri. profesori și alți intelectuali. 
25. adică 4 la sută, sint țărani coo
peratori și funcționari, in rindurila 
lor fiind oameni ai muncii români, 
germani, maghiari, sirbi și de alte 
naționalități, iar 37 la sută fiind 
femei. Existența unei asemenea 
puternice rezerve de cadre permi
te organelor de partid ca pentru 
fiecare nouă sarcină ce urmează 
a fi incredințată să pună in dis
cuție doi-trei tovarăși ce întrunesc 
Însușirile necesare și să-și expri
me opțiunea pentru cel mai indi
cat. Această practică va trebui să 
o permanentizăm.

Firește, nu socotim că experien
ța noastră in acest domeniu ar fi 
completă sau fără cusur. Viața, 
munca de zi cu zi ne cer să mani
festăm o preocupare permanentă 
pentru neîntrerupta perfecționare a 
promovării și selecționării cadrelor, 
pentru cunoașterea, lor tot mai te
meinică în activitatea profesională 
și obștească, in atitudinile și com
portările din relațiile cotidiene. Tot- 
od • î. in lumina documentelor de 
partid, ne vom strădui și in vi
itor să facem din rezerva de ca
dre o realitate vie și puternică, o 
sursă bogată, mereu împrospătată 
de forțe pentru organele de partid 
și de stat, pentru organismele eco
nomice, pentru organizațiile de 
masă și obștești, o chezășie solidă 
a îmbunătățirii continue a intregii 
noastre munci de partid.

Trifon DARIE 
secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R.

• In sălile Muzeului marinei romAne din Constanța sint 
expuse ancore romane dallnd de peste 2000 de ani : ghiulele de piatră 
romane și bizantine : o bombardă din fier forjat din secolul al XIV- 
1 a. descoperită in mare după 650 de ani : o pușcă cu cremene scoasă 
de pe fundul mării după 200 de ani : ghiulele de fonta, srapnele. puști, 
săbii și alte obiecte de pe nave de luptă scoase din abisul apelor. Mu
zeul, la care intrarea este gratuită, reprezintă un interesant obiectiv 
pe harta turistică a orașului Constanța. (Filaret Popescu, căpitan de 
rangul 1, Constanța).

• Peste 50 milioane lei v«io»re« muncii pa-
triotice prestate de cetățenii orașului Tg. Jiu In primele 7 luni ale 
anului. Ei au contribuit jn bună măsură la instalarea celei de-a treia 
conducte de aductiune a apei de la Runcu, la executarea lucrărilor 
de canalizare a crasului, amenajarea spatiilor verzi, plantarea pomilor 
și arbuștilor ornamentali etc. (Zamfir Podăriță, Tg. Jiu).

< Solicitam p® aceaslă Mle întreprinderii pentru livra
rea produselor petroliere Ciul să Înființeze un centru de preschimbare 
a buteliilor de aragaz la cooperativa din Prundul Birgfiului. Ar veni 
altfel in sprijinul a sute de cetățeni din numeroase localități din aceas
tă zonă. (Ion Hagiu, comuna Josenii Birgăului, județul Bistrița-Nâ- 
6ăud).

G Inițiativa lăudabila. °rsanizat>a de partid «i sindicat 
de la întreprinderea mecanică Clmpina organizează lunar întilnirl ale 
pensionarilor, care au lucrat in unitate, cu personalul întreprinderii 
și. mai ales, cu cei noi Încadrați in muncă. Cu aceste prilejuri se 
schimbă păreri in legătură cu bunul mers al producției, se analizează 
metode de lucru, se împărtășește din experiența dobindită de-a lungul 
anilor. (Ion Chiriac, întreprinderea mecanică Cimpina).

O LOCUÎtOrii de pa 8tra^a Papucești, cartierul Trivale din 
Pitești, așteaptă din partea consiliului popular municipal măsuri pen
tru demolarea «raidurilor și cotețelor rămase in locurile destinate 
spatiilor verzi dintre blocuri. (Ghcorghe Bulculescu, bloc 68 B. cartier 
Trivale, Pitești).

Raport muncitoresc
(Urmare din pag. I)
cifice pe tona de metal elaborat. 
La obținerea acestor succese s-a 
ajuns prin folosirea tehnologiilor 
avansate de lucru și prin fructifi
carea unor inițiative valoroase.

— Mai concret, te rugăm.
— Ca urmare a utilizării oxige

nului la furnalul nr. 5 și a ridi
cării temperaturii aerului cald, in 
secția furnale vechi s-a redus con
sumul specific cu 3—4 kg de cocs 
pe tona de fontă elaborată, in timp 
ce producția de fontă a crescut cu 
6—8 kg pe fiecare mc util de fur
nal. Prin valorificarea cu rezultate 
bune a inițiativei pornite din oțelăria 
electrică, sub genericul „La fiecare 
cuptor să se elaboreze o șarjă pe lună 
cu energie electrică economisită", 
s-a înregistrat, de la începutul anu
lui și pină acum, un consum mal 
mic cu 2 210 000 kWh energie electri
că decit in perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

— Cred că, in Intîmpinarea Zilei 
minerului, o știre despre realizările 
unui harnic colectiv de mineri este 
binevenită.

— Te ascultăm. Dumitru Prună.
— Minerii din bazinul carbonifer al 

Rovinarilor au livrat peste plan 
200 000 tone lignit, ceea ce înseamnă 
îndeplinirea angajamentelor asuma
te in acest an in proporție de 200 la 
sută. Prestigiosul succes are la bază, 
după cum ne spunea directorul în
treprinderii miniere Rovinari, ingine
rul Ion Jescu, preocuparea întregului 
colectiv de muncă pentru asigurarea 
funcționării raționale a utilajelor, 
înlăturarea în timpul cel mai scurt 
a defecțiunilor și extinderea acordu
lui global, pentru Întărirea ordinii și 
disciplinei in producție.

— Ai notat și citeva nume pentru 
panoul de onoare al Întrecerii ?

o n q s n
Anul acesta — ca urma

re firească a aolicării 
Hotăririi C.C. al P.C.R. cu 
privire la creșterea rolului 
femeii in viata economi
că. politică și socială — 
pe întreaga tară numărul 
muncitoarelor nou incadra- 
tp, majoritatea tinere ve
nite direct de pe băncile 
• colilor, este considerabil : 
una din zece muncitoare 

!nc°oătoare in ale me
seriei. Iată de ce am al^s 
cp temă a Investigației 
noastre Integrarea nrof1 - 
Rională a noilor venite i.n 
colectivele citorva Între
prinderi din industriile e- 
lectronicâ si ușoară — două 
ramuri economice care 6e 
bizuie. în mod special, pe 
mina de lucru feminină.

Din dialozul cu zeci de 
tinere muncitoare (din 
cinci Întreprinderi vizita
te) despre modul în care 
au fost primite am dedus 
rA se fac eforturi pentru 
deprinderea secretelor me
seriei. pentru ca adaptarea 
la disciplina muncii in in
dustrie să se facă la nivelul 
cerut si in timp cit mai 
scurt. La ..Automatica". ..E- 
lectronica" si întreprinderea 
d» calculatoare electronice, 
noile venite sint Încadra
ta de Îndată, intr-una din 
formele de calificare exis
tente pentru dobindirea 
cunoștințelor teoretice ne
cesare folosirii tehnicii ..de 
v lrf“. Pentru absolventele 
fcolilor profesionale, proce
sul d? adaptare se reduce 
ia citeva zile — întrucitk- 
•ul de muncJu operatiuni-
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le ce se execută, colectivul 
le sint cunoscute Încă din 
perioada de practică. Stră- 
dan’ile depuse In aces
te întreprinderi pentru 
integrarea profesională ra
pidă a tinerelor muncitoa
re au avut, evident, efec- 
1p economice pozitive : a 
fost diminuată fluctuația, 
s-au îmbunătățit simțitor 
rezultatele muncii.

In cursul anchetei noas
tre am intilhit insă si si
tuații în care integrarea 
în producție se face ane
voie ori nu se face de
loc. In două întreprinderi 
de industrie ușoară — „Bo- 
raneicul" si „Tricodava" — 
instabilitatea muncitoare
lor abia încadrate este o 
problemă dintre cele mai 
acute. La ..Tricodava". din 
531 de muncitori încadrați, 
de la începutul anului, 
marea majoritate fete. 280 
au plecat din întreprindere; 
la „Borangicul", din 35 (in
tr-o săptâmină din luna iu
lie). 31 au și plecat.

Desigur, o tinără eau 
alta poate să-și dea sea
ma. la un moment dat. că 
munca ce i se oferă, intr-o 
anume întreprindere, nu se 
potrivește cu aptitudinile 
ei : si pleacă. Există, din 
păcate, și ținere care caută 
in fiecare lună in altă par
te un loc de muncă fără... 
muncă. Dar numărul lor 
este mult prea mic pentru 
a putea fi o explicație a 
acestei fluctuații. Atunci, 
care să fie explicațiile ?

— Se pot da multe. Dar 
cred că prima. In ordine*
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importantei, este de natu
ră profesională — ne spu
nea tovarășa Maria Cotea, 
președinta comitetului sin
dicatului de la ..Tricodava". 
Si la noi ființează cercul 
..Prietenii noului munci
tor". Insă nu oot afirma

— Cele mai mari cantități de efir-

bune extras peste plan a-au Înregis
trat la carierele Cicani. Beterega șl 
Girla. Iar din rindul harnicilor mi
neri se evidențiază brigadierii Octa
vian Chioțea, Grigore Cotan, Emil 
Rusu, Gheorghe Olteanu. Petre Puiu, 
Ion Rovența și mulți alții.

— Dintr-o recentă statistică Întoc
mită In două județe. Mureș și Har
ghita — transmite Lorand Deaky — 
rezultă că 16 unitAți economice au 
îndeplinit, pinâ in prezent, sarcinile 
dc plan pe patru ani ai cincinalului. 
Intre acestea se numără unitățile in
dustriale din municipiul Sighișoara, 
întreprinderile ..Electromureș" și 
..Metalotehnica" din Tg. Mureș, în
treprinderea de electrocentrale Mu- 
r^ș. unitățile forestiere de exploatare 
și transport din Miercurea Ciuc. Re
ghin și sitele. Pină la finele anului 
se vor obține peste prevederile ce
lor 4 ani un volum de producție 
estimat la aproape un miliard lei.

— In' multe întreprinderi din jude
țul Argeș un accent deosebit «e 
pune pe realizarea cincinalului Îna
inte de termen printr-un efort spo
rit de organizare, printr-un plus de 
inițiativă și spirit gospodăresc.

— Citeva fapte mai concludente te 
rugam să prezinți, Gheorghe Cirstea.

— Numai in acest an. întreprinde
rile industriale din județ și-au spo
rit zestrea tehnică cu peste 1 500 de 
mașini, agregate. instalații și dispo
zitive, realizate In cadrul programu
lui de autoutilare. Notabile sint. in 
acest sens, cele 8 linii pentru vop
sirea roților și a scaunelor cu care 
sint echipate autoturismele „Dacia 
1 300". precum și două cuptoare pen
tru tratarea reperelor cu săruri, o 
bandă pentru transportul punților 
..ARO“ și un bazin pentru răcirea 
pieselor — construite in cadrul în
treprinderii mecanice Muscel.

— întreprinderea ,.l Mai" din 
Ploiești — transmite Constantin Câ- 
praru — realizează. In afară de bi
necunoscutele șl apreciatele instala
ții petroliere, și utilaje de mare 
complexitate tehnică pentru siderur
gia din țara noastră. In aceste zile 
colectivul unității a consemnat in 
palmaresul succeselor de pină acum 
un nou succes de prestigiu : „pro
cesorul dc benzi la cald" ; agregatul 
gigant, realizat în premieră, a fost 
terminat și a inceput expedierea lui 
către beneficiar — Combinatul side
rurgic de la Galați. Noul unicat si
derurgic are nu mai puțin de 150 
tone, iar complexitatea sa tehnică 
a necesitat tehnologii speciale, solu
ții noi de lucru, care au solicitat din 
plin cunoștințele și ingeniozitatea 
proiectantilor. tehnologilor, muncito
rilor uzinei. Greutățile insă au fost 
pină la urmă depășite. întregul uti
laj, pus la exigente probe, a dat re
zultatele așteptate.

întrecerea continuă. Dorința de « 
da țării mai multe produse, mai 
bune și mai ieftine este firească, 
căci beneficiarii unor asemenea 
zultate sint inșiși autorii lor — 
menii muncii. Alte secvențe ale 
tuziasmului și hărniciei 
merele

_____ in 
viitoare ale „Seînteii".

re- 
oa- 
en- 
nu-
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Tinerele, care nu au fost 
ajutate la timpul potri
vit »ă se califice, nu-șl 
realizează norma, ca ur
mare ciștigul lor este 
mic. Atunci «e hotă
răsc să plece. Iar cel mal 
ridicat procent de plecări

un an-dol — ne spunea to
varășa Margareta Encscu, 
vicepreședintă a comitetu
lui sindical — era o fâbri- 
cută cu numai 84 de răz
boaie : actualmente, numă
rul țesătoarelor s-a du
blat ; marea majoritate ■

sens ? Din convorbirile 
avute cu diferiți fac
tori de răspundere au 
rezultat unele direcții con
crete. in care necesitatea 
îmbunătățirilor se face sim
țită in mod deosebit. Opi
nia șefului secției tesăto-

TINERELE MUNCITOARE
LA PRIMUL PAS IN MESERIE

Raid-anchetă în citeva întreprinderi din Capitală

că acest! prieteni rezolvă 
toate dificultățile pe care 
tinerele nou încadrate le 
lntimolnă. Ei le duc in sec
ții. le prezintă șefilor, le 
recomandă celor mai bune 
dintre muncitoarele de a- 
colo si pleacă, deși pe urmă 
lucrurile nu evoluează toc
mai bine pentru'noile ve
nite. Mai sint încă șefi ai 
unor formații de lucru care 
cied că aceste tinere șint 
cej? mai indicate pentru 
multele și măruntele tre
buri necalificate, in loc 
să le îndrume astfel ca 
primii pași in meserie 
să-i facă cu dreptul. Si 
timpul pierdut ae răzbună-

din întreprindere se înre
gistrează in atelierele strik 
universal și confecții cir
culare. Comitetul oa
menilor muncii, sesizat de 
frecventa acestui fenomen 
in cele două ateliere, a pus 
In discuție situația si a a- 
tras serios atenția brigadie
rilor si șefilor de tură să-sl 
schimbe atitudinea. S-au 
obtinut uncie rezultate. 
Dar incă nu pe măsura 
așteptărilor.

Despre un alt aspect al 
aceleiași probleme ni s-a 
vorbit și la tesâtona de 
mătase ..Borangicul” : în
treprinderea noastră este o 
școală. Pină in urmă cu

acestora 6e califică la lo
cul de muncă. In fabrică. 
Dar cine să le Învețe ? In 
prezent, cam 80 la sută 
dintre muncitoare sint re
lativ noi in meserie, cele 
vechi, cu experiență, sint 
puține si le cerem efor
turi prea mari : vrem ca 
ele să acopere si deficitul 
creat de nepriceperea ce
lor incă necalificate : tot
odată. le obligăm să se o- 
cupe și de calificarea noi
lor venite. Cum să se im- 
partâ ?

Solutionarea acestor pro
bleme se află în per
fecționarea diferitelor for
me de calificare. In ce

rie de la ..Borangicul". 
Gheorghe Dascălu II, este 
elocventă.

— In condițiile In care 
este atlta nevoie de țesă
toare cred că nu are rost 
să prelungim, in mod inu
til. durata cursurilor de 
calificare. De pildă, forma 
C are o durată de doi ani. 
Dar majoritatea elevelor 
învață meseria în jumătate 
de timp. Reducerea dura
tei acestui curs ar fi In 
interesul fabricii, cit si al 
țesătoarelor. Aceeași ob
servație este valabilă si 
cu privire la cursul de ca
lificare gradul I. cu scoa
tere aau fâră scoatere din

producție. Trebuie să li se 
dea posibilitatea absolven
telor acestor cursuri să in
tre cit mai repede in rin
dul muncitoarelor calificate 
si să se bucure de toate 
drepturile ce decurs din a- 
ceasta, inclusiv retribuția.

Observații judicioase cu 
privire la îmbunătățirea 
conținutului cursurilor de 
calificare are de făcut si 
maistrul Ion Sucală, de la 
„Tricodava".

— Există un curs cu du
rata de 5 luni ce ar pu
tea fi mult mai eficient 
dacă timpul cursantelor 
n-ar fi atit de mărunțit : 
o zi practică, o zi teorie, 
încep, să zicem, astăzi, să 
le explic un utilai si Îmi 
reiau explicațiile abia pes
te două zile ; ne lipsește 
continuitatea. De ce sâ nu 
fie grupate orele de teo
rie In prima parte a aces
tei perioade, iar cele de 
practică In ultima ?

în afara problemelor de 
calificare, cu toate impli
cațiile lor. tinerele mun
citoare mai au de rezolvat 
si altele, la fel de Impor
tante. De pildă, locuința. 
Multe dintre ele vin din 
alte localități, uneori foar
te îndepărtate. Cu excepția 
..Borangicului", care are 
un cămin cu 70 de locuri, 
nici una din celelalte pa
tru întreprinderi amintite 
nu oferă cazare In cămin. 
La „Tricodava". „Electroni
ca" și „Automatica" sint 
planificate a se construi în 
anul viitor. Pină atunci 
insă, tinerel* muncitoare

B Q Q E3 O
plătesc unor gazde chirii 
exagerate. Altele fac naveta 
ne distante apreciabile. La 
..Tricodava" sint peste 800 
de navetiste : unele vin. 
zilnic, de la Giurgiu. Olte
nița. Ploiești si din alte 
localități : vreo 40 au orar 
decalat, in funcție de mer
sul trenurilor. Asigurarea 
cazării este de o aseme
nea importantă incit poa
te va fi nevoie de o re
examinare a termenelor 
prevăzute pentru predarea 
căminelor planificate. In 
vederea devansării lor.

S-ar putea spune citeva 
cuvinte si desnre cantine 
(care există doar sub for
ma unor promisiuni la în
treprinderea de calcula
toare electronice, la ..Bo
rangicul") : la „Tricodava" 
funcționează o cantină ce 
oferă un meniu fix. la 6 
lei : dar meniul fix fiind 
și unic, sint multi cei care 
preferă să plătească mai 
mult, dar să mănînce pe 
alese.

Factorii de răspundere 
din cele cinci întreprinderi 
— cu care am discutat des
pre toate acestea — ne-au 
dat asigurări că probleme
le respective se află in a- 
tentia lor. mai ales că u- 
nele sint Înscrise in con
tractul colectiv. Deci, so
lutionarea este obligatorie. 
Si stringentă — pentru a 
se contribui, astfel, nemij
locit la mai buna și mai ra
pida integrare profesională 
a tinerelor In marea fami
lie muncitorească.

Rodica ȘERBAN

[faptul
’DIVERS;
| O casă-
I muzeu

Exfs/d fn herein. Judcful I 
I Vrancea, la umbra unor brazi 1 
I iteculari, o casă care a inipUnif, I 
• zilele acestea, 125 de ani, iar | 
Islâpina casei. Ileana Cirlioru, 

va ImpUni, tot zilele acestea, 
100 de ani. Urmașii el, Grigore 

Iși Maria, au moștenit din buni 
străbuni meșteșugul dăltuirii 
lemnului șl țesutului cu fir de 
borangic și fluturași. Cu fan- 

Itezie, mioală și iscusință, cei 
doi ou incrustat stilpii casei, 
lemnăria geamului și ușile, au

I împodobii perefii cu covoare și 1 
cusături dc o rară frumusețe. | 
Anii au trecut și locuința lor 
de la Nereju s-a transformat |

I intr-o adevărata casă-muzeu. .
Prile) pentru trecătorii prin 
partea locului să-i treacă pra-

■ pul, s-o admire.

Salvarea 
I salvatorului

IDeșI nu știa să înoate. Inisle 
Peștean din Sibiu (strada Oituz 
nr. 4), aflat intr-o excursie, a

I ținut morțiș să-și încerce forțe- i 
I le exact in locul unde se Invă-
I lătuceau, mai mari și mai pri- | 
Imejdioase, apele Oltului. Văzin- 

du-1 in pericol. î-a sărit imediat 
In ajutor prietenul său, Mihai 

IBeu. muncitor la Fabrica de be
re din Sibiu. Dar s-a stirnit și 
mai mare panică in rindul celor 
de pe mal. Deși era un foarte 

Ibun înotător, NI. B. a fost tras 
In adincuri de I. P. care. în scurt 
timp, s-a Îneca». în fața noii

I primejdii, au sărit in apă alți 
cițiva oameni și. cu mare greu
tate, l-au găsit pe M. B. și l-au 
scos pe mal in stare de comă.

I Tn cele din urmă, salvatorul a 
I fost salvat.

I De două ori
114

1 A autobaze au format obiectul | 
Iunei acțiuni de control din par

tea Inspectoratului municipiului 
București al Ministerului de In-

I terne. Au fost depistate 114 au
tovehicule cu defecțiuni tehnice, 
care puneau In pericol siguranța

I circulației, fapt care a dus la 
reținerea certificatelor de înma
triculare respective, pină cind 
acestea vor fi puse din nou ..pe

I roate". Totodată, 71 de condu
cători auto și 3 șefi de garam 
au fost amendați contravențio-

I nai. In cadrul aceleiași acțiuni, 
mutată de la cele 114 autove
hicule din autobaze șl garaje 
In punctele aglomerate ale Ca-

Ipitalei, coincidența a făcut să 
fie surprinși, traversînd strada 
prin locuri nepermise. merpind

I alandala sau frecind prin inter
secții lecturînd cărți șl ziare, 
exact 114 pietoni. Coincidență 
și la numărul de autovehicule,

Iși la cel de pietoni, și la amen
zile aplicate. Care coincidență... 
bine ar fi să nu mai fie.

I Gastrono-
| mica

I Gospodina Virginia Manole din 
Ploiești ne scrie că a colindat 
prin toate librăriile din locali-

Itate, dar n-a găsit pină ieri nici 
o carte de bucate. Interesin- 
du-ne la centrul de librării Pra
hova, ni s-a spus că de la in-

I ceputul anului trecut in tot ju- ' 
I dcțul Prahova n-a mai sosit nici 
I o carte de bucate. Carte care, 
Ila Ploiești, după cum sintem a- 

sigurați de Sanda Vircioveanu, 
de la centrul de librării, „s-a 
vindut totdeauna ca piinea cal-

Idă", și că „in alte locuri din ța
ră prisosește, iar la noi nu se 
găsește", și că „este foarte so-

I licitată de tinerele căsătorite". 
De reținut că de la vinzarea ul
timei cărți de bucate, numai la 
Ploiești au fost întemeiate, in-

Itre timp. 2 000 de noi familii. E 
un argument.

| Și-a pus 
I singur 
barieră

jj Tot frămlntlndu-și mintea cam 
cum să facă rost de niscai bani 
mai repede și pe degeaba, Karol 
Kral, de la unitatea de mecani
zări transporturi forestiere Re
ghin. a „ochit" cițiva saci de ci
ment, i-a pus la un loc mai fe
rit și s-a dus să facă rost de o I mașină să-i transporte. Negăsind 
altceva la lndemină. s-a mulțu
mit și cu o autobasculantă. A 
suit sacii de ciment in ea și a I pornit-o spre Tirgu-Mureș. Dar 
exact cind se afla la un pasaj 
de nivel între stațiile C.F.R. So- 

Ivata și Cîmpu-Cetății, autobas
culanta s-a răsturnat și răstur
nată a rămas pe linia ferată, 
Intrucit Kral, văzindu-și ispra- 

Iva, a dat bir cu fugiții. Ceea ce 
nu înseamnă că va putea fugi 
și de răspundere.

I Nesăbuință

IUn grup de tineri din satul 
Iacobeni. județul Clui, s-au dus 
să petreacă. In aer liber, citeva 
ore de destindere, lntr-unul din 

locurile cele mai pitorești din 
împrejurimi. Cum cineva a avut 
ideea că n-ar strica și puțină 
muzică, unul din tineri a adus 
un picup. Dar picupul tre
buia racordat la o sursă de cu
rent electric. Un alt tlnăr. Va- 
sile Moldovan, s-a apucat să În
tindă un cablu de la casa cea

Imai apropiată pină la locul unde 
se afla picupul. Idee nesă

buită : a fost electrocutat mor-

Rubricâ redactata d»
Petre POPA
și corespondenții „Scînteir

I
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RITMURILE CINCINALULUI 1976 -1980
r INDUSTRIA UȘOARĂ

________________________________________ !______________ ;_____ _

Industria uțoarfl, ramurd 
cu rol important In asigu
rarea bunurilor materiale ne
cesare aprovizionării popu
lației, se va dezvolta intens 
In cincinalul viitor. Producția 
acestei ramuri va crește do 
1,4—1,5 ori în 1930, compa
rativ cu 1975. Sporul va fi nu

numai cantitativ, ci mal ale« 
CALITATIV ; produsele aces
tei ramuri se vor situa sub 
aspectul calitâjii la nivelul 
celor mai bune realizări ob
ținute pe plan mondial, asi- 
gurîndu-se sortimente in 
concordanță cu cerințele 
consumatorilor.

OBIECTIVE PRIORITARE
• VOR FI PERFECȚIONATE TEHNOLOGIILE DE FA

BRICAȚIE în pas cu cerințele progresului tehnic ;

• SE VOR DEZVOLTA Șl MODERNIZA SECTOARELE 
DE FINISAJ din toate subramurile ;

• VA FI INTENSIFICATĂ CREAȚIA ROMÂNEASCĂ, 
ORIGINALĂ de modele pentru produsele ce se reali
zează în industria ușoară ;

• o atenție deosebită va fi acordată VALORIFI
CĂRII SUPERIOARE A MATERIILOR PRIME, utilizîndu-se 
în special resursele din țară - In, cînepă, lînă, fire 
chimice.

MUTAȚII STRUCTURALE
— producția țesăturilor subțiri din in, cî

nepă și în amestec va crește pină in 1980 de 
3,3 ORI față de 1974 ;

— producția de țesături de mătase natu
rală din materie primă indigenă va spori, în 
același interval, de 5 ORI ;

— Ponderea fibrelor și firelor chimice 
va ajunge la 50—54 la sută în 1980, față de 
numai 37 la sută în 1970 ;

— vor fi dezvoltate în ritm mai rapid sec
toarele de confecții și tricotaje, față de cel 
ol țesăturilor in metraje ;

— în sectorul de încălțăminte, blănărie șl 
marochinărie, accentul va fi pus pe fabricația 
unor game largi de sortimente de calitate 
superioară ; se va extinde utilizarea pieilor și 
blănurilor sintetice, maselor plastice și cauciu
cului sintetic ;

— producția de sticlărie pentru menaj și 
ceramică va crește, în primul rînd, pe seama 
punerii in valoare a resurselor interne de ma
terii prime.

DINAMICA UNOR PRODUSE
Produsul 1 Anul 1965 1970 1974 1980

— țesături 
(milioane mp)

431 608 927,6 1400-1500
- tricotaje

(milioane buc.)
77,8 139,7 227 335-350

— încălțăminte
(milioane per.)

42,5 65,8 95,5 140-145
J

Tn cincinalul 1976—1980, 
industria alimentara va fi ori
entată spre valorificarea su
perioară a resurselor interne 
de materii prime agricole și 
sporirea substanțială a pro
duselor cu valoare alimenta
ră ridicată. Producția acestei 
ramuri va crește într-un ritm 
mediu anual de 6,9—7,3 la 
suta. Accentul va fi pus pe

diversificarea producției — în 
vederea îmbunătățirii structu
rii consumului populației — 
pe creșterea valorii nutritive 
și a conținutului în substanțe 
proteice a alimentelor. Ast
fel, în 1980 se va putea sa
tisface necesarul fiziologic 
de consum al populației la 
toate alimentele de bază.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
• îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație în 

scopul creșterii valorii nutritive a alimentelor și mări
rii duratei de conservabilitate.

• Pentru ușurarea muncii în gospodăria casnică 
se va extinde producția de preparate și semipreparate 
culinare conservate prin sterilizare sau frig.

• Va fi lărgită gama produselor din lapte, carne, 
zaharoase, dietetice și pentru copii, conservelor din 
legume și fructe.

SE VOR DEZVOLTA CU PRECĂDERE ÎN CINCINALII 
1976-1980 (ritmuri medii anuale de creștere):

• Industria cărnii — 10,2 la sută © Industria laptelui 
— 13,5 la sută • Industria zahărului — 8.2 la sută O Indus
tria peștelui — 9,3 la sută • Industria uleiului — 7,8 la sută.

SPORIRI IMPORTANTE DE LA IN CINCINAL LA ALTEI
Produsul / Anul 1965 1970 1975 1930

— carne (mii tone) 303 425 900 1 200-1300
- Conserve de legume 

fi fructe (mii tone) 169 304 419 550-600
— Zahăr (mii tone) 402 377 680 870-950
- Brînzeturl (mii tone) 53 051 68178 120 000 192 900
- Bere (mii hi.) 2 665 4 375 7 300 11050
în anul 1980, față de 1975, livrările de produse alimentare 

prin comerțul socialist vor crește cu peste 40 la sută

PRODUCȚIA
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în județele din nordul țării

Zile hotăritoare pentru încheierea 
neîntîrziată a secerișului

județele din nordul țării, cerealele păioase au dat in copt mult 
mai tîrziu. De aceea, in această zonă abia acum este in toi secerișul. 
Ce se întreprinde in vederea grăbirii lucrărilor, astfel incit recolta să 
ajungă in timpul cel mai scurt in magazii ? Tata constatările prilejuite 
ce raidul nostru desfășurat in județele Botoșani și Cluj.

BOTOȘANI
Griul și orzul ocupă. In județul 

Botoșani, pe-îe 75 000 ha. In timp ce 
orzul a fost recoltat, la griu mai sint 
concentrate principalele forțe. Din 
cauza ploilor — in ultimele două 
saptămini numai 6 zile au fost fără 
ploaie — se lucrează greu. De aceea, 
mecanizatorii și cooperatorii se află 
în permanență La marginea lanurilor 
pentru a relua lucrul de îndată ce 
este posibil. Din cele peste 50 000 ha 
de pe care griul a fost recoltat In 
unitățile agricole de stat fi coopera- 
• iste, de pe 15 000 ha a fost strine 
cu mijloace manuale.

Cu toate aceste greutăți, o seamă 
de unități au obținut rezultate bune. 
JumâTate din fermele cultivatoare de 
griu din întreprinderile agricole de 
stat. precum și unele cooperative 
agricole, cum sint cele din Sania 
Mare, Draxini, Oroftiana, Ibănești și 
altele, au Încheiat recoltatul.

Pentru urgentarea recoltatului au 
wosit in ajutor forțe suplimentare din 
sudul țării. în prezent, pe ogoarele 
județului Botoșani, in cooperativele 
'agricole și in fermele de stat se lu
crează cu circa 100 de combine so- 
s:te din județele Ialomița. Galați și 
altele. Pe de altă parte, reprezentan
ții întreprinderii ..Semănătoarea" asi
gură asistență tehnică la cele peste 
80 de combine ..Gloria" cu care au 
fost dotate, in aceste zile, stațiuni
le pentru mecanizarea agriculturii.

Cind se va încheia recoltatul in 
județul Botoșani ? La Întrebare ne-a 
răspuns ing. Li viu Mihailovici. direc
torul direcției agricole : „Dacă ne 

vor favoriza condițiile climatice, vom 
reuși să terminăm secerișul la înce
putul săptăminii viitoare. Pentru a- 
ceasta depunem eforturi susținute".

Există reale posibilități de creștere 
a vitezei de lucru prin organizarea 
mai judicioasă a muncii. Din consta
tările făcute in unele unități, rezultă 
că nu au fost asigurate suficiente 
mijloace de transport la combinele 
„Gloria", ceea ce îngreunează func
ționarea lor continuă. De asemenea, 
apar multe defecțiuni la combine, cit 
și la presele de balotat, mai ale-s in 
raza de activitate a stațiunilor de me
canizare Dragalina și Dorohoi. Ca 
urmare, chiar in zilele bune de lucru 
nu s-a realizat viteza planificată la 
seceriș.

Sint neajunsuri care trebuie Ime
diat înlăturate. Potrivit datelOT de 
care dispunem, pină joi dimineața 
griul se recoltase de pe 70 la sută 
din suprafața cultivată in județ. Cu 
un efort susținut, întreaga recoltă 
poate fi strinsă in cel mai scurt timp.

Ion MAX1MIUC

CLUJ
Recoltatul celor circa 50 000 ha cu 

păioase cultivate in unitățile agricole 
din județul Cluj se desfășoară acum 
din plin. Pină acum, griul a fost re
coltat de pe 34 la sută din suprafe
țele cultivate in C.A.P. și 30 la 
sută In I.A.S. Aproape peste tot, 
acolo unde griul a ajuns la ma
turitate, se acționează cu toate mij
loacele mecanice fi manuale, potri

vit planurilor dinainte stabilite. De 
altfel, in cooperativa agricolă Cim- 
pia Turzii s-a încheiat recoltatul, 
iar in cele din Triteni-Colonie. Luna, 
Viișoara se stringe recolta de pe 
ultimele suprafețe. Măsura de a se 
lucra cu mijloacele mecanice gru
pate in ordinea maturizării lanuri
lor s-a dovedit eficientă. La coope
rativa agricolă Călărași lucrau 28 
de combine sub supravegherea spe
cialiștilor, a mecanicilor de întreți
nere. Ca urmare, la această unita
te s-au recoltat 350 ha din cele 405. 
încă o zi. maximum două și se va 
încheia această lucrare.

In județul Cluj există totuși mari 
suprafețe cu păioase pe pante mari ; 
aitele sint imburuienite sau căzute 
din cauza ploilor. Aici, singura so
luție este cositul ori seceratul ma
nual. La cooperativa agricolă Fra- 
ta — ne informa inginerul-șef Alexe 
Lungu — a fost identificată o su
prafață de 50 ha din cele 635 ha, 
care a și fost recoltată manual, iar 
inopii transportați la arie. Marți și 
miercuri, la cooperativele agricole 
Palatca și Vaida-Cămăraș, cile 300 
de cooperatori — bărbații cu coasele, 
femeile cu secerile — au lucrat la 
recoltat.

Nu este mai puțin adevărat că am 
întilnit ?i situații — bunăoară la 
cooperativa agricolă Mociu — unde, 
In timp ce 7 combine lucrau bine 
și cu randament ridicat, un mare 
număr de cooperatori, bărbați și te
mei, se aflau la tirgul din comună, 
deși există mari suprafețe de gnu 
ce nu pot fi recoltate decit manual. 
Așa se explică de ce aici nu s-au 
recoltat pînâ acum decit 150 ha 
din cele 467 ha. In asemenea situații 
se impune o intervenție rapidă din 
partea organelor agricole județene,

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scmteii"

La întreprinderea

„Proletarul" din Bacău

NOI SORTIMENTE 
DE JESÂTURI

BACAU (Coresponden- 
t u l „Scinteii", Gh. Baltă). — 
Textiliștii de la intreprinderea 
„Proletarul" din Bacău acordă 
o atenție deosebită diversifică
rii și imbunătățirii calității sto
felor produse. De La începu
tul anului si oină acum, ei au 
introdus in fabricație peste 120 
de articole noi, realizate intr-o 
gamă variată de culori, cu dese
ne adecvate sezonului. Stofe 
frumoase, trainice, de calitate 
superioară. De altfel, trebuie 
menționat că in ultimii doi ani 
întrenrinderea băcăuană nu a 
primit nici o reclamație privind 
calitatea stofelor ne cure le-a 
livrat. Textiliștii din Bacău sint 
preocupați și de valorificarea 
superioară a linurilor și folosi
rea intr-o proporție mai mare a 
fibrelor chimice, realizindu-se 
noi sortimente de țesături pen
tru sacouri și paltoane. Prin mă
surile luate de conducerea în
treprinderii pentru folosirea in
tensivă a mașinilor, moderniza
rea unor secții și ateliere și pu
nerea in funcțiune, înainte de 
termen, a noi capacități de pro
ducție, se va realiza, pină la fi
nele anului, peste • prevederile 
planului, o producție de 15 000 
m p țesături. Și o ultimă nouta
te : la serviciul tehnic al între
prinderii a fost definitivată o 
nouă colecție de aproape 60 ar
ticole care vor fl prezentate In 
curind comerțului.

REALIZAREA NOILOR INVESTIȚII
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Bilanțul activității de investiții 

desfășurate in acest an demonstrea
ză rolul major al beneficiarului. 
Au fost puse în funcțiune aproape 
300 de capacități productive noi și, 
fapt remarcabil, la cele mai multe 
dintre ele un cuvint hotăritor l-au 
spus competența și răspunderea cu 
care beneficiarii și-au îndeplinit 
obligațiile și au acționat pentru 
impulsionarea ritmului de execuție. 
Așa s-a procedat pe șantierele uni
tății de azot nr. 5 din Tg. Mureș, 
întreprinderii „Tehnoton" din Iași, 
tesătoriei din Slatina. Fabricii de ce
luloză din Dej, instalației de fibre 
poliesterice din Iași, ca să ne refe
rim numai la citeva din capacitățile 
puse pină acum in funcțiune.

Se intimplă insă ca. in pofida răs
punderilor pe care le au. unii bene
ficiari ai noilor investiții să nu-și 
respecte in întregime obligațiile. Iată 
un asemenea exemplu : la lu
crările de dezvoltare a întreprinderii 
de prelucrare a aluminiului din Sla
tina (etapa a III-a), activitatea con
structorilor a fost practic sistată, da
torită lipsei furniturilor, ce trebuiau 
procurate de beneficiar. Această si
tuație durează de mai multe luni, cu 
toate că termenul de nunere in 
funcțiune a expirat.

Din păcate, asemenea situații care 
atestă o anume indiferență din 
partea unor beneficiari in mo- 
mentele-cheie ale execuției lucrărilor 
nu sint singulare. La unele obiec
tive și capacități noi. fie restan
te, fie considerate cu termene de 
punere in funcțiune periclitate, din
tre care menționăm pe cele de la 
întreprinderea „Romlux" Tîrgoviște, 
de pe platforma petrochimică Pitești, 
liniile de ciment nr. 8 și nr. 9 de la 
Combinatul de materiale de construc
ții Birsești. unitățile de îngrășămin
te din Arad șl Craiova, o parte din 
greutățile nerezolvate încă puteau fi 
înlăturate dacă și beneficiarii de 
investiții respectivi și-ar fi îndeplinit 
cu răspundere și exigență sarcinile 
In legătură cu procurarea și re- 

cepționarea mașinilor șl utilajelor, 
cu asigurarea unor materiale necesa
re montajului sau cu angajarea și 
desfășurarea probelor tehnologice, 
potrivit indicațiilor din proiecte.

Nu au procedat așa și. evident. în 
asemenea împrejurări, in locul efec
telor economice prevăzute să se ob
țină De seama eforturilor de investi
ții făcute de către stat, s-au inregis-

• A.B.C.-ul răspunderilor 
începe cu respectarea le
gii ® Colaborarea impli
că participare directă la re
zolvarea fiecărei probleme

trat pierderi. Pierderi pentru econo
mia națională, concretizate intr-un 
minus de produse și beneficii.

Nu există scuze și explicații ulte
rioare care să justifice atari stări de 
lucruri, cu atit mai mult cu cit ana- 
lizind neajunsurile din activitatea 
unor beneficiari s-a constatat că, de 
cele mai multe ori, ele sint rezulta
tul nemijlocit al modului neclar in 
care aceștia înțeleg atribuțiile confe
rite de lege și le duc Ja îndeplinire. 
De pildă, la instalația de acid sulfu
ric din Brăila, nici acum, cu puțin 
timp înainte de data planificată pen
tru punerea in funcțiune, n-au fost 
contractate o serie de piese, fără care 
montajul utilajelor nu poate fi în
cheiat.

Sarcinile mobilizatoare din acest 
semestru In domeniul investițiilor, 
ilustrate în primul rind prin numă
rul mare de puneri in funcțiune, im
pun o atitudine mai activă, pătruns! 

de mai mult spirit de răspundere din 
partea beneficiarilor. Aceștia sint 
chemați să acționeze în spiritul unei 
inalte exigențe partinice, pentru re
zolvarea operativă a tuturor proble
melor pe care le ridică realizarea noi
lor obiective. De la urmărirea atentă 
și coordonarea îndeaproape a mersu
lui lucrărilor, la conlucrarea perma
nentă. in deplină cunoștință de cauză, 
cu toți ceilalți factori pentru înlătura
rea greutăților întimpinate și crea
rea condițiilor menite să ducă la res
pectarea întocmai a termenelor da 
punere în funcțiune, iată un evantai 
larg de probleme care solicită parti
ciparea directă, nemijlocită a bene
ficiarilor de investiții.

Pe șantiere este așteptat un volum 
mare de utilaje tehnologice și de ma
teriale speciale destinate montajului. 
Asigurarea lor în timp util depinde, 
în primul rind, de beneficiarii inte
resați. dintre care amintim pe cei ai 
instalațiilor de metanol de la Com
binatul chimic Victoria, de carton ve
lin din cadrul C.C.H. Drobeta 
Țurnu-Severin. de anhidridă f ta
li că de la Brazi, cauciuc po- 
liizoprenic Borzești ș.a.. de efor
turile insistente depuse pe lingă 
furnizori. Totodată, datoria de a ur
mări stăruitor. în permanență, modul 
cum își găsesc soluționarea acesta 
probleme importante revine tn egală 
măsură organizațiilor de partid, fie
cărui comunist din noile întreprin
deri.

Privind din această perspectivă, re
iese clar necesitatea de a se adopta 
de urgență un larg program de ac
țiune pe șantierele care mal au Inel 
„probleme", astfel incit fiecare be
neficiar de investiții să simtă pa 
propriii săi umeri marea răspundere 
pentru modul cum evoluează lucră
rile pe șantiere, pentru intrarea în 
funcțiune la termen și în condiții 
bune a noilor capacități de pio- 
ductie.

Ing. Cristian ANTONESCU
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Cînd vor recupera restanțele
..u

Dialog prietenesc
(Urm»r« din pag. I)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SINGAPORE

corigent» construcțiilor școlare?
7

8-a încetățenit practica potrivit căreia, dună primul semestru al fiecă
rui an calendaristic, la Ministerul Educației și învățftmintului se efec
tuează ana'.ua stadiului îndeplinirii planului de construcții școlare. Asc- 
nwa analize prileluicsc deopotrivă bilanțul utilizării sumelor puse de 
s’atul nostru la dispoziția orcanelor centrale și locale pentru dezvoltarea 
bazri materiale a Invfitâmintului. delimitarea șantierelor unde se mani- 
festă defecțiuni organizatorice, adoptarea de măsuri operative, practice 
! a vederea lichidării oricărei rămlnerl in urmă si. prin toate acestea 
laolaltă, declanșează de fapt campania pregătirilor in vederea deschiderii 
noului an școlar.

Asemenea 
roate de 
te însă. 1 
formulate 
rnestru de ___ __ ,....
în anul următor. Șl nu 
spune câ 
unei 
minte. Dimpotrivă ; de fiecare dată 
c nd se operează analize de genul 
celei amintite, intilnim cam aceleași 
f-’âri de lucruri, generate cam dc a- 
celeași cauze și, evident, insolite cam 
de aceleași masuri. Așa. de pildă, și 
l-i acest an, bilanțul lucrărilor de 
construcții școlare se înfățișează, 
după primul semestru, cu . concluzii 
ru mult deosebite de anul prece
dent. Pentru câ, iată, dacă față de 
aceeași perioadă a anului 1973, reali
zările investițiilor școlare de către 
consiliile populare județene si mi
nistere sint mai mari fată de 
volumul investițiilor considerabil 
snorit In 1974 rezultatele sint 
cu totul necorespunzătoare. Pe an
samblul planului consiliilor populare 
județene, realizările nu depășesc me
dia de 45,8 la sută. Intr-o serie de 
județe, precum Buzău. Sibiu. Vllcca, 
OH. Gorj, realizările după primul se
mestru variază intre 25 la sută și 33 
la sutA din olanul anual. In Caraș- 
Sevcrin. Constanta. Suceava. Mureș. 
Teleorman. Bistrita-Nă<ăud. procen
tul acestor realizări variază intre 36 
si 39,3 la sută, iar In Argeș, Vaslui, 
Brașov. Dîmbovița, ..maxima" nu de
pășește 41.4 la sută. Așadar, mai mult 
de jumătate dintre județele țârii nu 
și-au îndeplinit planul pe primul se
mestru din acest an in domeniul 
construcțiilor școlare.

Situația se înfățișează în procente 
Si mai mici cind e vorba de planul 
de investiții școlare al departamente
lor economice. Așa. de pildă. Minis
terul Industriei Metalurgice a efec
tuat In primul semestru doar 15.6 la 
sută din planul anual de construcții 
școlare. Ministerul Minelor. Petrolu- 
’.ui și Geologiei — numai 22.2 la sută. 
Ministerul Comerțului Interior — 24.7 
la sută. Ministerul Construcțiilor In
dustriale — 28.3 la sută. Ministerul 
Industriei Ușoare — 27.2 la sută. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele — 30,7 Ia sută. Minis-

i analize sint clt *e 
binevenite. Din oăca- 

putine sint concluziile 
la un sfirsit de se
care se ține seama și 

7* t-ar putea 
situați» nu sc pretează 

asemenea preluări de invâță-

ierul Industriei Construcțiilor de Ma- 
șmi-unelte și Electrotehnicii — 31.5 
la suta. Ministerul Energiei Electri
ce — 36.8 la sută. Și enumerarea de 
acest gen nu se oprește aici. Ca să 
nu mai spunem că asemenea liste 
de „corigenți la construcții școlare" 
înfățișează an dc an cam aceiași 
candidați. Astfel de procente reduse 
configurează in realitate situații de
osebit de dificile, dacă avem in ve
dere faptul că scadenta actualului 
plan dc construcții școlare nu este, 
in cele mai multe cazuri, sfirsitul Iul 
decembrie, ci primele zile ale lunii 
septembrie, cind se definitivează 
pregătirile pentru deschiderea nou
lui an școlar.

Cum se explică asemenea stări de 
lucruri ? Din păcate, și aici sintem 
obligați sa apelăm cam la aceleași ca
uze amintite in articolele noastre 
precedente : întirzieri in reglementa
rea problemelor referitoare la ampla
samentul noilor construcții, rămineri 
in urmă nejustificate in asigurarea 
la timp a documentației tehnice și 
in deschiderea finanțării, aprovizio
narea neritmică a șantierelor cu ma
terialele necesare și cu forța de mun
că ș.a.m.d. Desigur, In cuprinsul vo
lumului global de investiții al fie
cărui departament sau județ, con
strucțiile de școli ocupă doar o mică 
parte. Așa se face că. absorbite fiind 
de probleme mai ample, ministerele 
respective neglijează mai mult saj 
mai puțin sistematic realizarea pla
nului de investiții școlare (cu toate 
că nu arareori, in scripte, planul da 
investiții școlare apare realizat... in
tegral. gratie frecventelor „reactua
lizări" ale cifrelor, așadar aminărilor 
de la un an la altul a obiectivelor pla
nificate). Dacă s-ar ține mai mult 
seama de experiența analizelor a- 
mintite. s-ar vedea că dc fiecare dată 
cind se recurge la decalarea terme
nelor de dare in folosință a spațiilor 
școlare nou construite, faptul ca a- 
tare nu numai că se râsfringe in 
mod negativ asupra calității loca
lurilor in curs de edificare, dar 
contribuie și la o proastă gospodă
rire a fondurilor financiare.

laiâ tot atitea motive temeinice 
pentru ca restanțele relevate cu pri-

lr|ul analizei de la Ministerul 
Educației și învăț&mintului să fie 
recuperate încă in zilele și sfiptămi- 
nile următoare. Pentru aceasta e ne
voie ca pretutindeni să se acorde o 
ntentie sporită organizării exempla
re a șantierelor, să se manifeste mai 
mult simt gospodăresc In utilizarea 
chibzuită, optimă a milnli de lucru, 
In folosirea deplină, fără nici o ri
sipă. a materialelor de construcție, in 
respectarea graficelor de execuție. 
Necesitatea ca toate obiectivele in
cluse in plan să fie realizate la ter
menul prevăzut și in condiții do op
timă calitate are in acest an un ca
racter mai imperios decit in trecut. 
Extinderea invățămintului preșcolar, 
cuprinderea tuturor absolvenților 
clasei a VIIl-a in prima treapta a 
liceului. intensificarea activității 
practico-productive in cuprinsul a- 
tclierelor și laboratoarelor școlare — 
iată imperative categorice, pentru ca 
invățămîntul să primească riguros, 
In timpul planificat, întreaga bază 
materială ce i s-a repartizat prin 
planul de stat.

Date fiind măsurile organizatorice 
ce s-au luat intre timp, precum și 
cele ce se impun a fi luaie in con
tinuare. avem convingerea că există 
toate posibilitățile dc a se acționa 
cu promptitudine și eficiență, in așa 
fel incit anul 1974. an hotăritor pen
tru îndeplinirea cincinalului înain
te de termen, să marcheze cu ade
vărat un impuls viguros și In do
meniul construcțiilor de larg interes 
social-cetățenesc, cum sint clasifica
te pe bună dreptate construcțiile 
școlare.

Mthal IORDANESCU

Semnlnd aceste pu
ține file nu doresc fă 
intru in fondul spiri
tual al dialogului pur
tat miercuri scara in 
sala Atit de primitoare 
de la Neptun. O dare 
de scamă, fidelă «i 
succintă, a fost comu
nicată nresel de ieri. 
Pe do altă parte, sint 
încredințat că vom mai 
avea prilelul să abor
dăm pe larg proble
mele discutate acolo. 
A fost dată si această 
indicație. Să știe toată 
lumea. N-avem nimic 
de ascuns. Dimpotri
vă. Această activitate 
trebuie să ducă la ri
dicarea nivelului ideo
logic al creatorilor de 
ar’ă. la înțelegerea a- 
profundAtă de către a- 
cestia. in lumina filo
zofici materialismului 
dialectic si istoric, a 
proceselor care au loc 
in, societatea noastră, 
la abordarea, de pe 
aceste poziții. în ope
rele literare a noilor 
realități sociale.

Tema fundamentală 
a conversației noastre 
prietenești cu șeful 
statului s-a ivit Insă 
către sfirșitul discu
ției. dună un răspuns 
al său la o replică in
teresantă a unui scri
itor mai virstnic lega
tă de sensul Directi
velor recent publicate, 
unde mențiunea actu
lui spiritual se face 
poate cam sec. pen
tru că uneori cifrele 
despersonalizează.

Atunci. secretarul 
general al partidului 
a punctat exact înțe
lesul și orizontul în
suși al întilnirli noas-

Programul 
aduce o 

nouă, fun
ia concep-

tre acolo, 
partidului 
contribuție 
damentală. -------
(la despre «ocietntc șl 
om. despre România 
de miine, despre lu
mea de miine. Cart 
va fl răsfrlngerea in
terioară a acestor noi 
realitâti materiala si 
culturale ? Nu cumva 
criteriile morale vitale 
ale omului nou ar pu
tea pune în discuție, 
ca un caz de conști
ință. criteriile eroului 
literar ca si ale crea
torului său. scriito
rul. dramaturgul si ci
neastul de miine ? Dar 
criticul de artă și este
ticianul, educatorul șl 
interpretul noilor psi
hologii umane cum 
va trebui să reacțio
neze la noul stimul 
social-politic șl la e- 
xemplele vii de care 
va fi înconjurat ?

Aceasta e o proble
mă foarte serioasă. Și 
nu numai una la nivel 
national. pentru că 
drumul spre socialism 
este azi extrem de 
larg si a Început să 
fie bătătorit de multe 
ponoare.

Să medităm la asta! 
Să deliberăm mai mult 
și pe proprie răspun
dere la zilele care se 
apropie odată cu re
nașterea României. E 
in joc însuși țelul și 
însăși profesiunea 
scrisului beletristic in 
țara noastră. Ar fi dra
matic să ne trezim 
depeizați și inutili, 
piese de muzeu literar, 
pe marginea marelui 
șuvoi creator ce se a- 
propie, ca algele usca
te de pe plajă.

în acest context fi
lozofic și in acest cli-

mat sensibil si crea
tor șl In această am
bianță dc dragoste 
față de intelectualita
tea noastră artistică, 
de atenție încordată 
față de largul mării 
spre care pilotul lșl 
Îndrumă 
prețioasa Încărcătură, 
am Înțeles cu totil și 
fondul cuvintării in 
care tovurâșul Nicolae 
Ceaușescu a adresat 
tuturor scriitorilor în
demnul de a contribui 
prin întreaga lor acti
vitate de creație la în
făptuirea programului 
partidului de edificare 
a societății socialiste 
multilateral dezvolta
te și trecerea spre co
munism. la întărirea 
solidarității partidului 
și poporului nostru cu 
forțele revoluționare, 
progresiste de pretu
tindeni, la victoria 
luptei mondiale pen
tru pace și progres 
social, pentru instau
rarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Era tirziu cind 
ne-am luat rămas bun 
și luna plină dobro
geană saluta zodia 
leului peste apele le
gănate. peste grădini 
și miriști proaspete.

A fost o seară bună, 
o seară de neuitat, in 
care am ieșit să ne 
plimbăm, cu Eminescu 
pe buze, la marginea 
mării. Prima senzație 
a prezenței Lui prin
tre noi ne-o dăduse, 
cu ceasuri În urmă, 
prin repetatele-i afec
tuoase trimiteri la 
poetul național, chiar 
înaltul nostru amfi
trion. președintele 
Ceaușescu al Româ
niei.

nava-i cu

Excelenței Sale
Domnului BENJAMIN HENRY SHE ARES

Președintei» Republicii Slnpapor»
Cu ocazia Zilei naționala a Republicii Slnițapor». proclamarea In

dependenței, am deosebita plAcere s;i adresez Excelenței Voastre cel» 
mal sincere felIcItSri, precum șl urSrl de sbnbtate șl fericire dumnea
voastră personal, de progres și prosperitate poporului slngaporez pn- 
'"'"sint convins că bunele relații Intre țările noastre vor continua «» 
ie dezvolte spre binele popoarelor român șl slngaporez, al cauzei pa- 
cil și colaborării Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tv
PROGRAMUL I

16,00 ..Trofeul Tomis" la volei fe
minin : România — Cuba.
Transmisiune directă din 
sala Sporturilor de la Con
stanța.

17.30 Emisiune Tn limba germană.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 loot de seri : Povești din că

limară.
19.30 Telejurnal • Cronica marii 

întreceri a anului jubiliar.
20.00 România — anul XXX. Re

vistă social-politică TV.

30,33 Luna culturii muzicale 
mânești. Omagiu 
XXX-a aniversări, 
patriotice și prelucrări 
folclor.

30,55 Film artistic : „Camera 
scură". O producție a 
diourllor de televiziune 
P.P. Ungară. Premieră 
țară.

22.15 24 de ort • O zi din 30 de 
ani.

ro-
celei de-a 

CJntece 
de

ob- 
stu- 
din 
pe

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.33 Avanpremieră.
17,40 Film artistic „Nunta de pia

tră". o producție a studioului 
cinematografic ..București".

19.00 Chită orchestra „Doina Il
fovului".

Manifestări in cinstea
zilei de 23 August

Tn comunele șl orașele județului 
Arad au loc ample manifestări cul
tural-educative. Astfel, sub gene
ricul „23 Aucust 1944 — piatră de 
hotar in Istoria României", cabine
tul județean de partid Arad a or
ganizat in mai multe întreprin
deri. instituții si localități un sim
pozion susținut de lectori și con
ferențiari ai cabinetului. La casele 
de cultură din Ineu. Sebiș. Pinco- 
ta. precum și la Arad au avut loc 
expuneri, seri tematice. Tn sala 
„Alfa" aoarținlnd Galeriilor de 
artă din municipiul Arad a 
avut loc vernisajul expoziției 
de pictură și grafică Stefan 
Gules si al expoziției de artă deco
rativă Vasile Sandu Dolhești. ex
poziții care cuprind lucrări inspirate 
din viata, activitatea șl realizările 
poporului nostru in cei 30 de ani 
de La eliberare. Un numeros public 
din Arad si din localitățile județu
lui este prezent zilnic in sala din 
Piața Mihai Viteazul din Arad, unde 
a avut loc vernisajul amplei expo
ziții a realizărilor economiei jude
țului obținute in ultimii 30 de ani. 
(Constantin Simion).

stat, conducători de Întreprinderi și 
instituții, muncitori, intelectuali. Cu 
aceiași prilej, in holul d«' marmură 
a! Casei de cultură a avut ioc ver
nisajul unei expoziții de documen
te cu tema „Lupta maselor popu
lare băcăuane pentru triumful re
voluției $i construcției socialiste", 
îi încheierea manifestării, actorii 
Teatrului de stat ..George Bacovia*' 
au susținut un recital de poezie 
patriotică,, iar cineclubul din loca
litate a prezentat filmul intitulat 
„Bacăul la cea de-a XXX-a ani
versare". (Gh. Baltă).

„30 de ani de la eliberare — 30 
de trepte spre construirea unei noi 
societăți". Sub acest generic, din 
inițiativa secției de propagandă a 
Comitetului județean de partid 
Mehedinți s-a organizat o suită de 
simpozioane in localitățile din ju
deț. (Virgiliu Tătaru).

10,20 1001 de seri : Povesti din că
limară.

19,30 Telejurnal • Cronica marii 
întreceri a anului jubiliar.

20,00 Luna culturii muzicale ro- 
Clasicl al muzici! 
Ciprian Porum- 

Caudella. T. 
Dlmitrescu.
o idee : C. I.

mânești.
noastre : ___
bescu, Eduard 
Brediceanu, C.

20.30 O viață pentru 
Parhon (II).

21,00 Portativ ’74.
21.30 Bucureștiul azi.
31,40 Studioul de poezie : „Po

porul liber șl stâpin".
22,05 La Mlrceștl... Romanțe 5l etn- 

tece pe versuri de Vasile 
Alecsp.ndrl. interpretate de 
Angela Moldovan șl George 
Hazgan.

FOTBAL

de lucru cu conducătorii cluburilor
din diviziile A și B

de fotbal a avutTeri, la Federația_ _____  _____
loc o consfătuire de lucru cu con
ducătorii cluburilor .și asociațiilor 
care au echipe in campionatele di
viziilor A și B. Această consfătuire 
încheie seria celor întreprinse de 
F.R.F. (arbitri, antrenori, medici) in 
vederea pregătirii începerii noului 
sezon competițional. Desfășurată in 
prezența tov. general-locotenent Ma
rin Dragnea. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, consfătuirea și-a con
centrat atenția asupra sarcinilor și 
responsabilităților conducătorilor de 
cluburi pentru participarea corespun
zătoare a echipelor respective la 
campionatele care vor începe dumi
nică, 11 august. S-au precizat cu a- 
cest prilej răspunderile depline ale

ț Volei „Trofeul Tomis"

conducerilor asupra întregii activi
tăți legate de prezența echipelor in 
competiții, de la educația politico- 
cetățenească a întregului personal și 
a jucătorilor pinâ la instruirea lo
tului de fotbaliști intr-o atmosferă 
de ordine și disciplină. De asemenea, 
s-a indicat cluburilor și asociațiilor 
să intensifice educarea simpatizan
telor și a publicului local in spiritul 
deplinei sportivități.

S-au subliniat in mod special obli
gațiile de onoare pe care le au clu
burile cu echipe înscrise în cupele 
europene — Universitatea Craiova. 
Dinamo, Steagul roșu. Jiul — pre
cum și a tuturor unităților care dau 

a

In sala sporturilor din Constanța au 
continuat, joi, meciurile turneului 
internațional feminin de volei dotat 
cu „Trofeul Tomis". Echipa României 
a învins cu scorul de 3—0 (15—13, 
15—1, 13—6) reprezentativa Ceho
slovaciei. Selecționata Bulgariei a 
dispus cu 3—1 de cea a Ungariei. As
tăzi, in meciul derbi, echipa Româ
niei intilnește formația Cubei.

BOX

jucători echipei reprezentative 
țârii.

Sub genericul „Județul Harghita 
— trei decenii de la eliberarea pa
triei de sub dominația fascistă" 
s-au desfășurat, la Miercurea Ciuc, 
lucrările unei sesiuni de referate 
și comunicări. In cadrul manifestă
rii. tovarășul Ludovic Fazekas, 
membru al Comitetului Central al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Harghita, a 
ținut expunerea ..Județul Harghita 
prezentă activă in măreața operă 
de înflorire a patriei noastre socia
liste". Apoi cercetători științific!, 
cadre din invățămîntul superior din 
Capitală, activiști au evocat pregă
tirea si Înfăptuirea insurecției na
ționale antifasciste armate din au
gust 1944. (Istvan Bartunek).

La Brașov a avut loc o sesiune 
științifică sub genericul : „30 de
ani de la eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă". Au participat 
membri ai comitetului județean și 
municipal de partid, 
aparatului de partid și d< 
meni de știință, un 
blic................. .

activiști ai 
stat, oa- 

numeros pu- 
(Nicolae Mocanu).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS: Turneul de la

Indianapolis

dențiat Ion Simion, care a înscris 
puncte.

6

în cadrul manifestărilor dedicate 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei, la Casa de cultură 
„Vasile Alecsandri" din Bacău a 
avut loc un simpozion organizat de 
comitetul județean de partid. Au 
luat parte activiști de partid și de

în Tara Hațegului sint organi
zate ‘ 
activități cu caracter cultural, ar
tistic si educativ. Casa de cultură 
din Hates a organizat un simpo
zion ne tema : ..România în con
știința lumii". De asemenea, sub 
genericul „Noi te slăvim iubită 
tară", a avut loc un concert oma
gial in aer liber in Darcul din cen
trul orașului, unde și-a dat con
cursul fanfara clubului muncitoresc 
de la întreprinderea „Victoria"-Că- 
lan.

De o largă audientă la public se 
bucură si celelalte acțiuni educati
ve organizate de Casa de cultură 
din Hațeg, dintre dare rețin aten
ția „Amintiri de pe șantierele na
ționale'*. in cadrul serilor pentru 
tineret organizate cu concursul u- 
nor foști brigadieri pe șantierul 
national Bumbești—Livezeni. (Sabin 
lonescu).

In această perioadă multiple
Tn turneul internațional de tenis 

de la Indianapolis, jucătorul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 6—7, 
6—3 pe mexicanul Marcelo Lara. 
Alte rezultate : Connors (S.U.A.) 
— Dowdeswell (Rhodesia) 6—2, 
6—1 ; Borg (Suedia) — Waltke 
(S.U.A.) 6—0. 7—5 ; Orantes (Spa
nia) — Munoz (Spania) 6—4, 6—2.

*
Semifinala interzonală » „Cupei 

Davis'* intre echipele de tenis ale 
Italiei și Republicii Sud-Africane se 
va disputa in zilele de 19. 20 și 21 
septembrie la Johannesburg. A doua 
semifinală, care va opune reprezen
tativele Indiei și U.R.S.S., va avea loc 
la Delhi intre 20 și 22 septembrie. 
Finala actualei ediții a „Cupei Da
vis" se va desfășura în prima jumă
tate a lunii octombrie.

Clasamentul F.I.LT. la zl

FOTBAL
Disputat la Hamburg in prezența a 

4? 000 de spectatori, meciul amical 
de fotbal dintre echipele F.C. Barce
lona și S.V. Hamburg s-a Încheiat 
cu scorul de 3—2 (3—2) in favoarea 
jucătorilor vest-germani. Au marcat 
Bcrtl (2), Zaczyk, respectiv Cruyff și 
Clares. La Gelsenkirchen, intr-un 
meci amical, formația vest-germană 
Schalke 04 a Învins cu scorul de 4—0 
echipa scoțiană Celtic din Glasgow. 
La Moenchengladbach, formația en
gleză Chelsea a Întrecut cu 1—0 
echipa locală Borussia,

Selecționata de box a Bulgariei va 
pleca peste două zile la Havana pen
tru a participa la prima ediție a 
campionatelor mondiale (17—30 au
gust). Echipa cuprinde 9 pugiliști (nu 
au fost selecționați boxeri la catego
riile mijlociemică și grea). Nu figu
rează in formație campionul olimpic 
la „muscă", Kostandinov. Pină In 
prezent, la campionatele mondiale de 
la Havana și-au confirmat partici
parea boxeri din 49 de țări.

ȘAH

*
Campionul european profesionist 

de box la categoria cocoș, englezul 
Johnny Clark, a hotărit să abando
neze activitatea competițională ca 
urmare a unor tulburări ale vederii, 
constatate de medicul său oftalmo
log. In virstă de 26 de ani, 
devenit campion european 
1973 prin victoria obținută 
italianului Franco Zurlo.

Clark a 
în anul 
în fața

De la „Navrom” Constanța
* 
t 
t

t 
I 
i

i

(

Institutul de marină din mu
nicipiul Constanta, institut de 
învățâmlnt superior tehnic de 
specialitate, cu durata studiilor 
de 4 ani. pregătește ofițeri pen
tru marina comercială — nave 
de transport și de pescuit ocea
nic. Institutul funcționează cu 
2 facultăți : una de navigație și 
cealaltă de electromecanică na
vală.

La concurs pot participa ab
solvenții liceelor cu diplomă de 
bacalaureat sau ai altor școli 
echivalente, bărbați care să nu 
depășească vlrsta de 25 de ani. 
Candidați) se vor prezenta per
sonal pentru înscriere la sediul 
Comandamentului flotei mari
time — „Navrom" Constanța sau 
la Comandamentul flotei de 
pescuit oceanic — „Navrom"

T ulcea. cu următoarele acte ! 
diplomă de bacalaureat (în ori
ginal) ; copie legalizată de pe 
certificatul de naștere ; cazier 
judiciar ; 2 fotografii 3/4.

înscrierile se fac pină la data 
de 22.08.1974.

Examinarea se desfășoară în 
2 etape eliminatorii : Etapa I : 
26.08.1974 — 31.08.1974 și constă 
din : examinare medicală și 
aptitudini marinărești. Etapa 
a Il-a : 01.09.1974 — 03.09.1974 
■= examen scris la : a) Al
gebră și elemente de ana
liză matematică ; b) Geometrie 
plană, in spațiu și analitică : c) 
Fizică (mecanică, căldură, elec
tricitate).

Pe durata studiilor studenții 
vor beneficia de cazare, hrană 
și uniformă.

*

i

l
i
l 
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Dună desfășurarea ultimelor tur
nee internaționale, In clasamentul 
Marelui premiu al Federației inter
naționale de tenis conduce Stan 
Smith (S.U.A.) cu 318 puncte, urmat 
do Guillermo Vilas (Argentina) — 
312 puncte, Bjorn Borg (Suedia) — 
274 puncte, Manuel Orantes (Spania) 
— 270 puncte, Ilie Năstase (Româ
nia) — 220 puncte, Marty Riessen 
(S.U.A.) — 197 puncte, Glmmy Con
nors (S.U.A.) — 192 puncte, Harold 
Salamon (S.U.A.) — 183 puncte.
Onny Parun (Noua Zeelandă) — 176 
puncte, Jaime Fillol (Chile) — 153 
puncte.

Fostul campion mondial la șah 
Mihail Tal (U.R.S.S.) a dat la Var
șovia un simultan la 30 de mese, 
ciștigînd 29 de partide. Simultanul a 
durat 3 ore și jumătate. Cel mai 
tinăr participant la acest simultan, 
cleiul Piotr Wroblewski, in virstă de 
7 ani, i-a opus o dirză rezistență, 
declarlndu-se Învins după două ore.

AUTOMOBILISM
Pilotul vest-german Rolf Stom- 

melen a ciștigat pe circuitul de la 
Nuerburgring comoetiția internațio
nală automobilistică „Premiul Rena- 
niei-Palatinat" (mașini de turism 
2. I.). Pilotind un .,Ford Capri". Stom- 
melen a parcurs traseul in lh 06'59” 
9/10 (medie orară 143,100 km).

ANTIDOPING

RUGBI
A Început faza finală a turneului 

Internațional de rugby de la Mos
cova. In primul meci, echipa „Grlvița 
roșie" din București a Învins cu 
scorul de 10—0 (3—0) formația Iu
goslavă NADA. După cum transmite 
corespondentul sportiv al agenției 
T.A.S.S., din echipa română s-a evl-

Doi cicliști amatori din R. F. Ger
mania — Reiner Erdmann și Reiner 
Klenner — au fost suspendați pen
tru dopaj și nu vor mai fi incluși in 
echipa reprezentativă la apropiatele 
campionate mondiale de la Montreal. 
Comisia medicală a Federației vest- 
germane de ciclism a stabilit că 
ambii sportivi au folosit medicamen
te stimulatoare Interzise în cursul 
campionatelor de velodrom ale R. F. 
Germania.

Poartă la două ocea
ne — Pacific și In
dian — Singapore, 
insula-stat (suprafa
ță : 580 kmp : locui
tori : 2.2 milioane), și-a 
bazat vreme Îndelun
gată existența pe ac
tivitățile portuare și 
comerțul internațio
nal. Abia după ieșirea 
din Federația Malaye- 
ziei și cucerirea inde
pendenței, la 9 august 
1965, noul stat a trecut 
la aplicarea unui pro
gram larg de diversifi
care a economiei, ba
zat in primul rind 
pe crearea unei indus
trii naționale. In mai 
.puțin de un deceniu, 
in Singapore au fost 
construite un șir de 
platforme industriale 
cu întreprinderi ale 
căror produse de o

mare varietate — de 
la nave de mare to
naj și instalații de fo
raj la aparatură elec
tronică și produse far
maceutice — au în
ceput să devină cu
noscute pe diverse 
piețe ale lumii. Para
lel s-a dezvoltat in
dustria construcțiilor, 
la activul căreia se 
Înscriu realizări de 
prestigiu — edificii 
cu 20—40 de niveluri, 
noi cartiere de locuin
țe. centre sanitare, 
școli ctc.

A continuat totoda
tă dezvoltarea activi
tăților portuare. ex
tinderea rețelei de co
municații și servicii, a 
activităților bancare.

Singapore este Inte
resat intr-o politică

coexistență pașnici 
toate statele lumii, 
instaurarea unei 

internațio-

de 
cu 
in ___
atmosfere -----
nale favorabile conlu
crării și păcii. Intre 
România și Singapore 
s-au stabilit relații 
amicale de colaborare, 
care au cunoscut in 
ultimii ani o continuă 
dezvoltare. Vizitele re
ciproce la diferite ni
veluri au jalonat un 
cadru fertil, care o- 
feră mari rezerve șl 
posibilități pentru am
plificarea legăturilor 
prietenești și a colabo
rării româno-singapo- 
reze, corespunzător in
tereselor ambelor po
poare, cauzei securită
ții și păcii in lume.

G. BONDOC

MAEȘTRII OLARI DIN ȘIȘEȘTI
ție In cadrul cooperativei agri
cole.

— La Șișești ■— ne spune to
varășul inginer Marian Pufan, 
președintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de pro
ducție — se vor obține, in acest 
an, peste 1.5 milioane lei din 
sectorul activităților industriale. 
In atelierul de prelucrare a ce
ramicii lucrează, in prezent. 30 
de cooperatori vîrstnici și tineri. 
Numai din valorificarea celor 40 
de produse din ceramică, ce_ss 
realizează aici, unitatea va în
casa un venit de peste 750 000 
lei. Tot aici, la Șișești. unde 
există o veche tradiție, noi am 
luat inițiativa pregătirii la 
„școala maeștrilor" a tinerilor 
cooperatori din alte unități, ti
neri care vor să Învețe acest 
frumos meșteșug. La cooperati
va agricolă din Girla Mare s-a 
și trecut la organizarea unei 
secții de ceramică.

La Șișeștl — o așezare pito
rească din zona colinară a Me- 
hedințiului — s-a păstrat, din 
tată in fiu. un vechi meșteșug : 
olăritul. Renumitele vase de 
Șișești, la fel ca și cele de 
Oboga, au dus, in țară și peste 
hotare, faima unor neintrecuți 
artizani ai lutului. Odinioară, 
pentru toți locuitorii acestei co
mune olăritul a constituit — 
după cum o dovedesc documen
tele vremii — principala sursă 
de existență. In anii socialismu
lui au avut loc și la Șișești 
profunde și înnoitoare prefaceri. 
S-au inălțat noi obiective social- 
culturale. s-au realizat impor
tante lucrări cdilitar-gospodă- 
rești. Pămiritul. care era consi
derat cîndva bun numai pentru 
roata olarului, rodește astăzi tot 
mai spornic. Producțiile au cres
cut de la an la an. Pe terenu
rile erodate, in pantă, se întind 
azi livezi de pomi 
Tradiția olăritului însă 
dispărut. Meșterii artizani de 
aici s-au unit de cițiva ani in
tr-o adevărată secție de produc-

fructiferi, 
n-a

Virgiliu TĂTARU 
corespondentul „Scîntell'

In unitățile cooperației meșteșugărești din |udețul 
Prahova

Noi articole de uz casnic
și gospodăresc

Tn unitățile cooperației meș
teșugărești din județul Prahova 
s-au realizat, in ultimul timp, 
noi articole de uz casnic. Ast
fel, la cooperativa „Electrome- 
talica" din Ploiești și la coope
rativa „Prestarea" din Sinaia în
cepe să se producă in partizi 
mari pulverizatoare pentru 
umezirea rufelor, perii rotative 
pentru curățat masa de bucă
tărie. dispozitive pentru. curățat 
peștele, spălător mecanic pentru 
pardoseli, perii speciale pentru 
curățat băile, discuri protectoa
re pentru aragaz, aspirator elec
tric pentru haine și altele. 
Toate aceste articole au fost ex
puse in prealabil in două ma
gazine din Ploiești, unde, in fata 
gospodinelor, s-au făcut experi
mentări. Cu acest prilej reali
zatorii au solicitat părerile și 
sugestiile gospodinelor pentru 
perfecționarea acestora si con
struirea altora noi. După cum

ne informează tovarășul Gheor- 
ghe Manolc, șeful sectorului 
tehnic-producție de la U.J.C.M. 
Prahova, o parte din noile arti
cole de uz casnic și gospodăresc 
au și fost fabricate și puse in 
vinzare in Ploiești și in alte lo
calități ale județului. In urma 
contractelor încheiate cu nu
meroși beneficiari, produsele 
cooperației meșteșugărești pra
hovene vor fi prezente si înalte 
județe ale țării. Pentru Întreți
nerea unui permanent dialog în
tre producători si cumpărători, 
articolele care urmează să fie 
realizate vor fi mai lntli expe
rimentate, In fază de prototi
puri, in fata publicului, în ca
drul unei unități speciale, care 
va fi deschisă la Ploiești.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteil"

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost fru

moasă. cu cer variabil, mai mult se
nin. Vintul a suflat slab plnă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 20 de grade Ia Toplița, 
Joseni și Intorsura Buzăului și 29 da 
grade la Băilești șl Tr. Măgurele. 
In București : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul mal mult senin.

Temperatura maximă a atins 29 de 
grade.

Timpul probabil pentru 10, 11 șl 
12 august. In țară : Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice, mal 
ales in zonele de deal șl munte. Vin
tul va prezenta intensificări de scur
tă durată. Minimele vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar maximele 
între 20 șl 30 de grade. In Bucu
rești : Cerul va fi temporar noros. 
Ploaie 6ub formă de averse. Vint 
potrivit. Temperatura aerului ușor 
variabilă.

prezintd:

romAnia-film

DIN
TUNURILE

NAVARONE"
producție a studiourilor 
engleze. Regia : Lee 
Thompson. Muzica : Di
mitri Tiomkin. Cu : Gre
gory Peck, David Niven, 
Anthony Quinn, Irene 
Papas, Richard Harris, 

Brian Forbes.
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Interviul acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 

de nivelul țărilor dezvoltate din 
nunct de vedere economic.

Dorim .«ă realizăm In România o 
societate avansată din toate punctele 
de vedere, bazată pe realizarea in 
viață a principiilor socialiste care să 
sciKure întregului popor condiții de 
viată dintre cele mai bune. Dacă veți 
reveni in 1990 vi pot garanta că pre
vederile de ariăzi din Directive vor 
deveni o realitate vie in viața po
porului român — bineînțeles, cu 
condiția ca omenirea să reușească să 
mențină pacea și să existe o bună 
colaborare Intre oameni și intre po
poare.

ÎNTREBARE : Cum a rezol
vat România problema minori
tăților naționale ? Puteți sd-ml 
«puneți care este statutul mi
norității evreiești din România 
in ceea ce privește libertatea 
ci religioasă și culturala ?

RĂSPUNS : Partidul Comunist Ro
mân a pornit întotdeauna de la fap
tul că un popor nu poate fi liber 
dacă nu recunoaște și nu respectă li
bertatea altora. Partidul nostru a 
luptat întotdeauna împotriva politicii 
de discriminare rasială și națională, 
a șovinismului și a oricăror forme de 
inegalitate națională. Odată instau
rată—vterea populară, s-a asigurat 
depline egalitate în drepturi intre 
toți cetățenii țării, fără deosebire da 
naționalitate. Aș putea spune că a- 
ceasta este, de asemenea, una dintre 
marile realizări ale regimului socia
list din România. Toate naționalită
țile conlocuitoare din țara noastră se 
bucură de aceleași drepturi cu ale 
românilor, participă in egală măsură 
la întreaga viață politică, econo
mică și «octală, la conducerea 
activității in toate domeniile de 
activitate. Constituția — și prac
tica — asigură naționalităților 
conlocuitoare folosirea limbii proprii 
in scoli și în orice domeniu de acti
vitate. în acest context, și cetățenii 
de origine evreiască $e bucură de 
aceleași libertăți și drepturi ca toți 
cetățenii României — și. desigur, au 
și aceleași obligații. De altfel, ra- 
binul-sef este deputat în Marea 
Adunare Națională și face parte d.n 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste. El vă poate vorbi, 
cred, mai bine decit mine despre li
bertatea religioasă. De altfel, in 
România funcționează. recunoscute 
de lege, si fac parte din Frontul Uni
tății Socialiste un număr de 14 culîe 
religioase. Intre altele, trebuie să 
«□un că în România funcționează si 
un teatru în limba idiș.

Deci, partidul și guvernul român 
acordă o atentie deosebită asigurării 
deplinei egalități in drepturi a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, participării lor neîngră
dite la muncă, la cultură, la condu
cerea diferitelor domenii de activi
tate. Acesta este insuși țelul con
strucției societății socialiste, care 
trebuie să asigure deplina egalitate 
Intre oameni, din toate punctele de 
vedere.

ÎNTREBARE : li legături eu 
problema minorităților aș dori, 
domnule președinte. să știu 
dacă, după părerea dumnea
voastră, recentele evenimente 
din Cipru nu au dat cumva o 
lovitură însăși ideii de coexis
tență a naționalităților ? Spe
ranța mea este, in orice caz. că 
aceasta nu va avea consecințe 
de fond asupra altor țâri, a al
tor națiuni.

A doua chestiune. In legătură 
eu același lucru, se referă mai 
precis Ia minoritatea evreiască. 
As vrea să știu care este atitu- 
dinea dumneavoastră față de 
evreii care ar dori să emigreze 
in Israel ?

RĂSPUNS : în ce privește eveni
mentele din Cipru, sint multe de 
«pus. La originea lor stă acțiunea 
torțelor reacționare din armata grea
ță au pus la cale lovitura de
itat Tot ceea ce a urmat după aceea 
nu a făcut decit să complice si să 
treeze. Intr-adevăr, o situație gravă. 
România s-a pronunțat pentru apli- 
tarea totală a rezoluției Consiliului 
3e Securitate, pentru retragerea tru
delor străine din Cipru, recuncașterra 
Independenței și integrității Ci
prului și reinstaurarea regimului 
;egal și a președintelui Maka
rios. Considerăm că trebuie depuse 
«forturi pentru a se ajunge la o 
roluție politică care să asigure o 
conviețuire pașnică intre greci și 
iurtă in Cipru. Cred că evenimen
tele din Cipru nu numai că nu au 
lat o lovitură conviețuirii pașnice 
intre cetățenii de diferite naționali
tăți ; ele au demonstrat o dată in 
plus că dezvoltarea, progresul, bu- 
lăstarea și pacea nu se pot realiza 
decit in condițiile unei conviețuiri 
pașnice intre cetățenii unui stat in
dependent, Intre naționalități. a!e 
realizării unei depline egalități in 
drepturi pentru toți cetățenii. Numai 
In aceste condiții se pot asigura 
dezvoltarea economico-socială a fie
cărui stat și realizarea unei păci 
reale.

In ce privește cetățenii de origine 
r reiască — nu vorbesc de minori
tăți pentru că toți cetățenii din 
România se bucură de aceleași drep
turi și, deci, nu pot fi considerați 
minoritate — am mai spus și in alte 
împrejurări că ne pronunțăm pen
tru participarea activă a tuturor ce
tățenilor, indiferent de naționalitate, 
a construcția socialismului in Româ
na — fi succesele obținute in a- 
reastă privință reduc tot mai mult 
numărul celor care ar dori. spre 
exemplu, să meargă in Israel. Desi
gur, am rezolvat întotdeauna și vom 
rezolva și in viitor, in spirit umani
tar, orice problemă de emigrație, 
pornind insă de la legile tării și de 
a faptul că această problemă con- 
itituie exclusiv o chestiune a Româ
niei.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, v-aș ruga să-mi spu
neți care sint principiile de ba
ză ale politicii externe a Re
publicii Socialiste România și 
principalele ei realizări in acest 
domeniu ?

RĂSPUNS : în ce privește activi
tatea sa internațională, România 
pornește de la faptul că în lume 
i-au produs schimbări radicale, s-a 
reprimat un curs nou spre destin
dere. că asistăm in continuare la 
"himbarea raportului de forțe și la 
așezarea relațiilor dintre șute pe 
■oi principii. Fiind țară socialista, 
acordăm o atenție deosebita dezvol
tări relațiilor cu țările socialiste, 
icționind totodată pentru extindc-rea 
colaborării cu țările in curs de dez
voltare, cu acele state care se pro

nunți pentru o dezvoltare ecnnoml- 
co-socinlfi independentă. Totodată, 
in spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, dezvoltăm relații cu toate 
sutele. Inclusiv cu țările capitaliste 
dezvoltate. Considerăm că realizarea 
unei colaborări largi intre toate ță
rile. fără deosebire de orinduire so
cială. corespunde unei necesități is
torice obiective și că trebuie să fa
cem totul pentru a asigura realiza
rea In viață a acestei politici.

Așezăm la baza tuturor relațiilor 
noastre Internaționale principiile de
plinei egalități in drepturi, respectul 
independenței și suveranității națio
nale. neamestecul in treburile inter
ne. avantajul reciproc : ne pronun
țăm ferm Împotriva forței și ame
nințării cu forța, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, corespunzător năzuin
țelor sale.

ÎNTREBARE : După cite cu
nosc, dumneavoastră conside
rați că toate statele. Indiferent 
de regimul, dc mărimea și pu
terea lor economică și militară, 
au dreptul și îndatorirea de a 
participa activ la soluționarea 
problemelor internaționale. Con
siderați oare că in situația ac
tuală. a concentrării puterii, e- 
xistă posibilități practico pentru 
țările mici si mijlocii să-ți e- 
xercite acest drept ?

RĂSPUNS : Ne pronunțăm cu ho- 
tărire pentru participarea cu drepturi 
egale a tuturor statelor, indiferent 
de orinduire sau de mărimea lor. 
la soluționarea tuturor problemelor 
internaționale. De altfel, evenimen
tele demonstrează că astăzi nici o 
problemă nu mai poate fi soluționa
tă doar de citeva țări, că asigurarea 
unei păci trainice, a unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
bazate pe principiile la care m-am 
referit, nu se poate realiza decit cu 
participarea activă a tuturor țărilor. 
Considerăm că sint reale posibilități 
ca toate aceste țări — inclusiv țări
le mici și mijlocii — să poată parti
cipa activ la viața internațională. Tn 
această privință este necesară în
tărirea și mai mult a organizației 
Națiunilor Unite, a altor organisme 
internaționale, care să asigure și 
cadrul corespunzător participării tu
turor statelor la soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane.

ÎNTREBARE : Cum caracte
rizați. domnule președinte, sta
diul actual al relațiilor Româ
niei cu U.R.S.S., cu R.P. Chi
neză și cu celelalte țări socia
liste ? Este limitată in vreun 
fel libertatea de acțiune a 
României pe planul relațiilor 
sale politice și economice cu 
alte state ca urmare a aparte
nenței ei la Tratatul de la Var
șovia și la C.A.E.R. 1

RĂSPUNS : Am menționat deja că 
România a acționat cu toată fermi
tatea pentru dezvoltarea relațiilor 
sale cu toate țările socialiste. În acest 
cadru întreținem relații bune cu Uni
unea Sovietică, cu toate țările socia
liste, inclusiv cu Republica Populară 
Chineză. Considerăm că dezvoltarea 
colaborării in toate domeniile din
tre țările socialiste corespunde atit 
intereselor fiecărei țări, cit și inte
reselor mai generale ale progresu
lui și păcii in întreaga Iunie.

Participarea României la C.A.E.R. 
este rezultatul unei colaborări eco
nomice pe bază organizată. care 6ă 
ducă la o dezvoltare mai rapidă a 
fiecărei țări, la o conlucrare în sco
pul dezvoltării economice și sociale 
a fiecărui popor si. in ansamblu, a 
tuturor statelor participante.

In ce privește Tratatul de la Var
șovia. după cum se știe, el a fost 
constituit ca rezultat al creării 
N.A.T.O. Dar încă de atunci țările 
socialiste s-au pronunțat pentru des
ființarea concomitentă atit a Pactu
lui N.A.T.O., cit și a celui de la 
Varșovia.

Considerăm că participarea tării 
noastre in C.A.E.R. și la Tratatul de 
la Varșovia este in deplină concor
danță cu interesele României, cu 
interesele țărilor cu care colaborăm, 
precum și cu interesele generale ale 
tuturor națiunilor de a se făuri o 
lume mai bună, mai dreaptă, in care 
fiecare popor să 6e dezvolte cores
punzător năzuințelor sale, să se a- 
jungă la pace și la asemenea relații 
care să nu mai facă necesare trata
tele militare.

ÎNTREBARE : România 
dezvoltă activ șl constant rela
țiile cu toate țările lumii, indi
ferent de regimul lor politic, e- 
conomic și social. Doriți să ne 
împărtășiți aprecierile dumnea
voastră asupra relațiilor ro- 
mdno-americane după vizita 
președintelui Nixon in Româ
nia. in 1969, și după intilnirile 
ulterioare pe care Excelența 
Voastră le-a avut cu președin
tele S.U.A. ? Este România in
teresată in obținerea din partea 
S.U.A. a clauzei națiunii celei 
mai favorizate șl in rezolvarea 
cit mai urgentă a acestei ches
tiuni 1

RĂSPUNS : în ce privește relațiile 
noastre cu Statele Unite, ele se în
scriu in politica generală a României 
de a dezvolta raporturi largi cu toa
te statele, fără deosebire de orin
duire socială. Vizita președintelui 
Nixon in România, precum și cele 
două vizite pe care eu însumi le-am 
făcut in Statele Unite au contribuit 
la extinderea relațiilor dintre țările 
noastre. Din punct de vedere eco
nomic, aceste relații aproape 6-au 
triplai in ultimii 5 ani. Apreciem 
că colaborarea dintre România și 
Statele Unite corespunde pe deplin 
intereselor ambelor țări și reprezin
tă. totodată, o contribuție la politica 
generală de pace și colaborare in 
lume.

Fără îndoială că slntem interesați 
In obținerea clauzei națiunii celei 
mai favorizate. In crearea unor con- 
d.tiî cit mai echitabile de desfășu
rare a relațiilor economice dintre 
România și Statele Unite. Sperăm că 
această problemă va fi rezolvată in 
mod corespunzător, ceea ce va in
fluenta pozitiv asupra dezvoltării In 
continuare a relațiilor dintre cele 
două țâri.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați, domnule președinte, sta
diul relațiilor dintre România 
șt Israel și posibilitatea dez
voltării lor in continuare ? Cum 
și in ce domenii 1

RĂSPUNS : 51 relațiile intre
România și Israel se înscriu in con
textul general al colaborării Româ- 
n.ei cu toate statele, fără deosebire 
de orinduire socială. Apreciem că 

rle »e găsesc intr-un stadiu bun șl 
că există posibilitatea ca In următo
rii ani să se extindă, mai cu scamă 
in condițiile realizării unei păci trai- 
n.rc șl iuste in Orientul Mijlociu, 
ceea ce va permite concentrarea 
eforturilor in direcția dezvoltării eco- 
no mi co-sociale și pe această bază «e 
vor putea extinde și relațiile cu alte 
«late.

ÎNTREBARE : Republica So
cialistă România menține rela
ții bune și se bucură de încre
derea ambelor părți implicate 
in conflictul din Orientul Mij
lociu. Considerați, domnule pre
ședinte, posibil ji necesar să 
folosiți această realitate pentru 
a promova o rezolvare pașnică 
a conflictului ? Aveți vreo su
gestie cu privire la pașii urmă
tori in această direcție dupd 
recenta vizită a președintelui 
Amcar Sadat tn țara dumnea
voastră ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna pentru o pace trai
nică și justă In Orientul Mijlociu, 
pentru o soluție politică, considerind 
câ războiul nu poate să ducă la re
zolvarea conflictului ci. dimpotrivă, 
el agravează și mai mult situația, 
are consecințe foarte grave nu numai 
pentru Orientul Mijlociu, dar si pen
tru Întreaga lume. întotdeauna ani 
considerat că menținerea sub ocu
pație a teritoriilor arabe cucerite in 
urma războiului din 1967 nu poate 
duce la o soluție politică și că trebuie 
pornit de la necesitatea retragerii 
Israelului din aceste teritorii, de la 
realizarea unei păci drepte și juste 
care să asigure independența și inte
gritatea teritorială a tuturor statelor, 
inclusiv a Israelului. Totodată, am 
apreciat că pentru a se ajunge la o 
pace trainică și justă in această zonă 
este necesară și soluționarea proble
mei poporului palestinean in confor
mitate cu năzuințele sale de a trăi 
liber. Am salutat dezangajarea din 
Sinai și Golan și apreciem aceasta 
ca un prim pas important. Dar pen
tru a se ajunge la o soluție defini
tivă in Orientul Mijlociu sint nece
sare eforturi susținute, reluarea tra
tativelor la Geneva, sub auspiciile 
Națiunilor Unite, cu participarea tu
turor statelor interesate și a altor 
state care pot să contribuie la reali
zarea unei păci trainice șl juste in 
această regiune.

ÎNTREBARE : Problemei pa- 
lestinene i se acordă in ultimul 
timp multă atenție in Israel. 
Aș dori să știu, Excelență, dacă 
sprijinul României pentru drep
tul legitim al poporului pales
tinean de a-și hotări liber soar
ta, inclusiv dreptul de a-și în
ființa propriul său stat, dacă va 
dori acest lucru, contravine în 
vreun fel poziției României pri
vind dreptul la existența suve
rană și independentă a statului 
Israel ?

Aș dori, In același context, să 
vă adresez încă o intrebare. 
Este vorba de Declarația de la 
Alexandria dată de președintele 
Egiptului și de regele Iordaniei 
care sc pronunță pentru o îm
părțire a Palestinei. Eu am im
presia că domnul președinte 
Ceaușescu merge mai departe 
decit președintele Sadat în a- 
ceastă chestiune. Vă întreb dacă 
este corectă această părere a 
mea ?

RĂSPUNS : Nu aș dori să comen
tez aici Declarația de la Alexandria 
pentru că am impresia că ea nu este 
bine înțeleasă. Am avut convorbiri 
cu președintele Sadat : avem o De
clarație comună in care sint expuse 
și părerile asupra problemei palesli- 
nene.

In ce privește România, noi încă 
din 1967 am atras atenția că situația 
poporului palestinean este principala 
problemă care trebuie soluționată in 
conformitate cu năzuințele sale na
ționale. Avem in această direcție 
documente oficiale. Este adevărat că 
am mers atunci mai departe decit alții. 
Am pornit de la concepția noastră 
— pe care am enunțat-o și mai Îna
inte — că un popor nu poate fi li
ber dacă nu recunoaște și altor po
poare dreptul la libertate și inde
pendență. Astăzi se poate afirma 
că realizarea unei păci drepte și 
juste in Orientul Mijlociu nu este 
posibilă fără a se ajunge și la o so
luționare a problemei palestinene, 
prin recunoașterea dreptului poporu
lui palestinean de a-și organiza via
ța in mod independent, inclusiv de 
a-șl organiza un stat propriu. A- 
ceasta nu vine in nici un fel in con
tradicție cu poziția României de a 
recunoaște existența Israelului ca 
stat independent și suveran. Dimpo
trivă, aș putea spune că existența 
atit a statului israelian, cit și a 
unui stat palestinean independent 
nu ar face decit să clarifice situația 
și să așeze relațiile din Orientul 
Mijlociu pe bază trainică. Aceasta 
ar deschide o reală perspectivă de 
colaborare pașnică intre Israel și 
tarile arabe, inclusiv cu viitorul stat 
palestinean.

ÎNTREBARE : Care este, dom
nule președinte, poziția Româ
niei față de acțiunile teroriste 
in viața internațională ?

RĂSPUNS : Partidul Comunist 
Român a fost întotdeauna împotriva 
folosirii acțiunilor teroriste ca me
tode de soluționare a problemelor 
politice. în același timp. România 
socialistă se pronunță împotriva ac
țiunilor teroriste considerind că a- 
cestea nu sint compatibile cu acti
vitatea pentru soluționarea proble
melor intre state, inclusiv cu meto
dele luptei revoluționare și naționa
le. Noi sintem partizanii activității 
revoluționare de masă, ai unirii e- 
forturilor tuturor popoarelor in lup
ta de eliberare și pentru realizarea 
năzuințelor lor de dreptate socială 
și națională.

ÎNTREBARE: Aș putea să 
sper. Excelență, că-mi veți 
acorda un interviu In Israel, 
avlnd In vedere că guvernul șl 
poporul israelian ar fi fericiți 
să vă primească In țara noas
tră ? Ce aș putea transmite ci
titorilor ziarului meu din par- 
teș dumneavoastră, domnule 
președinte ?

RĂSPUNS : Fără îndoială că, la 
momentul potrivit, se va putea rea
liza și acest interviu in Israel.

Aș dori să urez cititorilor ziarului 
dumneavoastră și tuturor cetățenilor 
Israelului realizarea cit mai grab
nică a păcii, bunăstare și prosperl- 
tala.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația

Partidului Socialist Portughez
(Urmare din pag. I)

mesajul primit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii dele
gației să transmită, la înapoierea in 
patrie, un salut cordial secretarului 
general al Partidului Socialist Por
tughez. Mario Soares. împreună cu 
urări de succes tuturor socialiștilor 
portughezi in activitatea consacrată 
dezvoltării țârii lor pe calea demo
crației și progresului.

în timpul întrevederii au fost a- 
preciate importanta schimbărilor po
litice din Portugalia, necesitatea în
tăririi unității intre toate forțele re
voluționare. democratice și mișcarea 
forțelor armate, în acest context, to
varășul Nicolae Ceaușescu a Înfăți
șat experiența luptelor duse de Par
tidul Comunist Român pentru uni
rea. intr-un singur front, a tuturor 
forțelor revoluționare. progresiste, 
antifasciste, pentru doborirea dicta
turii antonesciene. pentru eliberarea 
patriei și edificarea noii societăți so
cialiste.

în cadrul discuției, conducătorul 
delegației portugheze a arătat că 
P.S.P. consideră lupta popoarelor 
din colonii pentru eliberarea lor ca 
făcind parte din lupta poporului

Primul ministru al guvernului a primit 
pe ministrul finanțelor al R. P. Polone

Tovarășul Manea Mănescu. prim- 
ministru al guvernului, a primit, joi 
la amiază, in stațiunea Neptun, ue 
Stefan Jendrychowski, ministrul fi
nanțelor al Republicii Populare Po
lone.

La primire r participat Florea Du
mitrescu. ministrul finanțelor.

Sosirea delegației 
guvernamentale a R. P. Ungare 

conduse de Mâtyâs Timar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri

■Toi la- amiază a sosit în Capitală 
delegația guvernamentală condusă 
de Mâtyăs Timar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare. președintele părții ungare in 
Comisia mixtă guvernamentală un
gă ro-română de colaborare econo
mică. pentru a participa la lucrările 
celei de-a XI-a sesiuni a comisiei.

La aeroportul Otopeni delegația a 
fost intimpinată de Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și

PlECARtA MINISTRULUI MUNCII DIN R. P. UNGARĂ
Joi dimineața a părăsit Capitala 

Lăszlo Karakas, ministrul muncii 
din Republica Populară Ungară, 
care a făcut o vizită in țara noas
tră.

Ministrul ungar și specialiștii care 
l-au insoțit au vizitat Centrul de 
perfecționare a pregătirii cadrelor 
(CEPECA).

întoarcerea grupului de activiști ai P.C.R. din R.P. Chineză
Miercuri noaptea s-a Înapoiat in 

Capitală grupul de activiști ai 
Partidului Comunist Român, con
dus de tovarășul Ton Stănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R.. care a efectuat 
o vizită de prietenie în Republica 
Populară Chineză.

Virtejurile circumpolare — 
la originea perturbațiilor 

meteorologice ?
Schimbările bruște de temperatură, perturbațiile meteorologice 

cu totul neobișnuite constituie motiv de largă preocupare a savanților 
din diverse țări ale lumii. în presa internațională au apărut numeroase 
articole in care se încearcă să se dea răspuns multiplelor întrebări in 
legătură cu acest fenomen. Reprjducem mai jos un articol pe această 
temă din revista americană „Time".

„De 6 ani consecutiv secetă in 
Africa ; in 1972, inundații catastro
fale in Pakistan, Japonia, Statele 
Unite — cele mai aprige in acest 
secol ; in Canada, o primăvară ex
trem de ploioasă a intirziat mult 
insămînțările : in Marea Britanie, 
dimpotrivă, ultimele citeva primă
veri au fost neașteptat de secetoase; 
iar dacă în vestul S.U.A. s-au înre
gistrat ierni neobișnuit de grele, in 
schimb, in Europa iernile au fost 
mai blinde decit de obicei...

Analizind evoluțiile contradictorii 
ale vremii de-a lungul ultimilor 
ani. oamenii de știință Înclină să 
atribuie aceste fluctuații meteorolo
gice unei modificări climatice mal 
ample, la scara întregului glob. Me
teorologii care au studiat tempera
turile medii la diverse latitudini au 
observat că. in ultimele trei decenii, 
climatul terestru s-a răcit progresiv.

Indicii in acest 6ens apar, de alt
fel, pretutindeni — de la neobișnuita 
persistență și grosime a banchizelor 
de gheață din apele ce Imprejmuiesc 
Islanda șl plnă la mlgrația spre sud 
a unor viețuitoare iubitoare de căl
dură, precum mamiferele armadillo, 
care au părăsit regiunea vestului 
mijlociu american. Se apreciază că, 
din anul 1940, temperatura globului 
a scăzut cu aproximativ l,30°C. Exa- 
minind dalele furnizate de sateliți 
despre starea vremii in zona nordică, 
climatologii americani au descoperit 
că suprafața acoperită cu gheață și 
zăpadă a crescut din 1971 cu 12 la 
sută, manifestînd tendințe de conti
nuă creștere. 

portughez pentru propria «a elibe
rare.

Arăllnd că P.C.R. a întreținut șl 
Întreține relații de solidaritate 
și prietenie cu mișcările de 
eliberare națională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat poziția Parti
dului Socialist Portughez in proble
ma colonială și a subliniat că solu
ționarea acestei probleme va întări 
și mai mult dezvoltarea Portugaliei 
pe un drum nou.

De ambele părți a fost relevată 
cu satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor de colaborare româno—portu
gheze. exprimindu-se dorința ca 
schimburile economice între cele 
două țări să cunoască o dezvoltare 
cit mai rapidă, să se ajungă la o 
conlucrare fructuoasă și in alte do
menii de activitate. precum și pe 
plan internațional, tn interesul am
belor popoare, al cauzei păcii, secu
rității și cooperării in Europa și ih 
lume.

A fost exprimată. de asemenea, 
hotărirea comună de a extinde si 
diversifica raporturile prietenești 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Portughez.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială prietenească.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea, In 
continuare, a colaborării economice 
dintre cele două țări.'o atenție deo
sebită acordindu-se evoluției rela
țiilor in domeniul financiar.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Sociale, președintele părții române 
in comisie, Vaslle Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alle 
persoane oficiale.

Au fost prezenti Imre Farkas. În
sărcinatul cu afaceri ad-interini al 
R. P. Ungare la București, membri 
ai ambasadei.

★
în aceeași zi au Început lucrările 

sesiunii Comisiei mixte guvernamen
tale roniâno-ungare de colaborare 
economică.

★
Seara. Ilie Verdeț a oferit o masă 

în cinstea delegației ungare.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de Petre Lupu, ministrul mun
cii, și de alți membri ai conducerii 
ministerului.

A fost de față dr. Lâszld Gerlăn, 
consilier al Ambasadei Republicii 
Populare Ungare la București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
grupul a fost intimpinat de Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți LI Tin-ciuar», 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

A fost semnalat și un alt fenomen, 
llustrind tendința de răcire pe glob 
— extinderea sensibilă a vastei cen
turi a vinturilor polare uscate, de 
mare altitudine, care alcătuiesc așa- 
numitul virtej circumpolar, ce mă
tură pămintul deTa vest la est. Lăr
girea acestei mase de aer rece con
stituie, de altfel, cauza directă a sece
tei din Africa. Vinturile polare blo
chează vinturile ecuatoriale, impledi- 
cindu-le să-și îndeplinească rolul de 
propulsor al ploilor pentru zona sub- 
sahariană. Virtej ul circumpolar s-ar 
afla și la originea perturbațiilor pro
vocate in regiunile afectate de secetă 
din India, Pakistan, America Centra
lă, facilitlnd expansiunea deșerturi- 
lor. Efectele acestui imens virtej au 
fost foarte puternice și in S.U.A. Aerul 
rece este mereu împins spre partea 
de vest a Statelor Unite, in timp ce 
aerul cald este absorbit in partea de 
nord-est. Coliziunea unor mase de 
aer cu temperaturi și umiditate atit 
de diferite are drept urmare vio
lente furtuni, ca recentul iureș de 
dezastruoase tornade abătute asupra 
regiunii Midwest.

Fluctuațiile vremii par a fi legate 
de diferențierile in cantitatea de 
energie solară primită de Pămînt.

S-ar putea — spun specialiștii — 
ca omul insuși să fie intr-un fel res
ponsabil pentru cele ce se intimnlă. 
O serie de climatologi au emis opinia 
că praful, ca șl atitea alte particule 
eliberate in atmosferă de pe urma 
proceselor industriale, sint de natură 
•â împiedice razele solare să Încăl

Instalarea noului președinte 
al Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului dr. ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

Președintele Republicii Columbia

Stimate domnule președinte,
Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republici! Co

lumbia, am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre cele mal 
călduroase felicitări și sincere urări de succes deplin în îndeplinirea 
nobilei misiuni încredințate de poporul columbian prieten.

între popoarele român șl columbian, legate prin strinșe afinități da 
limbă și cultură, prin aspirațiile comune de pace, progres și prosperitate, 
pentru o lume mai dreaptă șl mai bună, s-au statornicit, in mod fericit, 
relații tradiționale de prietenie și cooperare. Vizita pe care am efectuat-o 
anul trecut în Republica Columbia, Intilnirile și acordurile convenite cil 
acest prilej au dat un puternic impuls raporturilor dintre țările și po
poarele noastre. în acest sens. îmi amintesc cu multă plăcere dc convor
birile fructuoase purtate cu Excelența Voastră la Bogota și continuatei 
cu prilejul vizitei pe care ați realizat-o cu puțin timp în urmă In Re
publica .Socialistă România. înțelegerile la care ani ajuns împreună, in 
timpul acestui dialog prietenesc, cu privire la întreprinderea unor acțiuni 
de interes mutual în diverse domenii de activitate mă îndreptățesc să-rnl 
exprim convingerea că legăturile de prietenie și cooperare statornicite 
intre România .și Columbia vor cunoaște o intensificare continuă șl se 
vor dezvolta pe multiple planuri, spre binele ambelor noastre popoare, 
în interesul promovării în viața internațională a unei politici noi, înte
meiată pe egalitate, pe respectarea dreptului fiecărei națiuni de a fi 
stăpîna propriilor destine, a tuturor resurselor naționale.

Aș dori, în încheiere, să adresez Excelenței Voastre șl poporului 
columbian un călduros mesaj de prietenie și cele mai bune urări de 
succes în realizarea năzuințelor de dezvoltare tot mai puternică, de sine 
«tătâtoare, a Republicii Columbia pe calea progresului economic și social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Transmiterea mesajului președintelui 
Republicii Socialiste România

BOGOTA 8 (De la corespondentul 
nostru). — Joi dimineață, la Palatul 
San Carlos, președintele Alfonso Lo
pez Michelsen a primit salutul ofi
cial al șefilor misiunilor străine a- 
creditați la ceremoniile transmiterii 
puterii prezidențiale.

Cu acest prilej, reprezentantul 
special al președintelui Nicolae 
Ceaușescu la aceste ceremonii, am
basadorul țării noastre la Bogota, 
Dumitru Moianu. a transmis me
sajul președintelui Republicii So

Festivitățile de la Bogota
BOGOTA 8 (Corespondentă de la 

V. Păunescu). — în capitala columbia- 
nă a avut loc, miercuri, ceremonia 
instalării noului președinte al Repu
blicii Columbia, Alfonso Ldpez Mi
chelsen. Potrivit tradiției, ceremonia 
s-a desfășurat la Capitoliu. unde Al
fonso Ldpez Michelsen a depus ju- 
rămintul in fata Congresului Națio
nal. devenind cel de-al 112-lea pre
ședinte al Columbiei.

La actul solemn al depunerii jură- 
mintului au participat membrii Con
gresului Național, foști președinți ai 
republicii, reprezentanți ai forțelor 
armate, inalte oficialități civile, pre
cum si membrii misiunilor speciale 
ale statelor cu care Columbia între
ține relații diplomatice.

în calitate de reprezentant special 
al președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceausescu, la so
lemnitate a participat Dumitru Mo
ianu. ambasadorul țării noastre la 
Bogota.

DuDă depunerea jurămîntului, pre
ședintele Congresului Național co
lumbian, Julio Cesar Turbay de 
Ayala, a rostit o alocuțiune, in care 
a subliniat deosebita importantă a 
evenimentului in istoria tării.

în cuvintarea sa. președintele Al
fonso Ldpez Michelsen s-a referit la 
principalele obiective pe care ur
mează să le realizeze guvernul său 
de-a lungul celor patru ani ai man
datului constituțional.

Un loc deosebit în cadrul discursu
lui său l-au ocupat relațiile cu ță
rile Americii Latine, îndeosebi cu 
cele din Pactul andin, din care face 
parte și Columbia, reglementarea 
problemelor in discuție cu Venezue
la, referitoare la delimitarea zonelor 
marine șl submarine dintre cele 
două țări, precum și dezvoltarea re
lațiilor economice cu țările socialiste. 
Pe plan intern, președintele Ldpez 
Michelsen s-a oprit asupra necesi
tății reorganizării administrației de 
stat, combaterii procesului inflațio
nist și efectuării unor schimbări de 

zească in mod corespunzător Pămin
tul.

Unii meteorologi, printre care cel 
ce se ocupă cu previziuni pe termen 
lung, cred că tendința de răcire este 
numai temporară. Dar pentru o sta
bilire cit mai precisă a evoluțiilor 
viitoare ale vremii e necesar un 
imens volum de informații. Tocmai 
în acest scop a și fost organizat stu
diul internaționaJ de mari proporții

„WELT AM SONNTAG"

Soarta „stelelor" apuse...
„Pentru artistul vest-german, dru

mul spre Oficiul de plasare a bra
țelor de muncă nu este inedit. In 
prezent, in Germania federală 12 000 
de artiști nu au angajamente ; un 
număr tot mai mare de slujitori ai 
scenei sint puși în situația să exer
cite profesiuni care nu au nimic co
mun cu arta. O fostă actriță, cu 
multă experiență în teatru și film, 
este astăzi vinzătoare intr-un maga
zin universal din MUnchen, Iar o 
colegă de-a el, cu 10 ani In urmă 
Încă o cunoscută „stea" a filmului, 
întreține curățenia tntr-un cabinet 
medical.

Nu numai începătorii au de în
fruntat mari dificultăți In găsirea 
unui angajament. Și actori ‘’experi
mentați și cunoscuți sint tot mal 
des nevoițl să solicite ajutor de 
șomaj. Gisela Trowe, care a iucat In 
multe filme si piese de teatru, de
clară fără ocolișuri : «îmi iubesc pro
fesiunea mal mult decit orice, dario 
situația in care mă aflu nu aș sfătui 
pe nimeni să devină actor*. Și Eva 
Christian, o „stea" a televiziunii vest- 
germane. care, deși deocamdată nu-și 
face griji in privința angajamentu
lui, ne declară : -Profesiunea este, 
fără îndoială, superbă, dar vicisitu
dinile cu care ea este confruntată 
astăzi te lipsesc de bucuria de a fi 
actor. Dacă as fi pusă Încă o dată 
înaintea opțiunii, as alege fără ezi
tare o altă profesiune».

Șl lotuși «cena nu și-a pierdut pu

cialiste România președintelui Re
publicii Columbia.

Președintele Alfonso Ldpez Mi
chelsen a mulțumit călduros pentru 
mesajul primit și a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate și suc
ces. prosperitate poporului român, 
exprimindu-și convingerea că pe 
baza înțelegerilor stabilite Împreună, 
cu prilejul vizitei sale in România, 
relațiile dintre cele două țări vot 
cunoaște o dezvoltare continuă.

esență in viața economică și socială 
a țării, probleme amplu dezbătute 
in campania electorală și pentru 
care soluțiile propuse s-au constituit 
în ceea ce este denumit astăzi In 
Columbia „mandatul clar" al pre
ședintelui Michelsen. sprijinit de mi
lioanele de voturi acordate acestui 
program in alegerile din aprilie.

După terminarea ceremoniei, noul 
S?f al statului s-a îndreptat spre Pa
latul San Carlos, sediul prezidențial, 
unde a fost salutat de președintele 
precedent. Misael Pastrana Borrero.

Prin decret prezidențial. In aceeași 
zi a fost numit noul cabinet minis
terial. din care fac parte : Indalecio 
Lievano Aguirre, ministrul relațiilor 
externe : Comelio Reyes, ministru al 
guvernului : Alberto Santofimio Bo
lero. ministrul justiției ; Rodrigo Bo- 
tero Montoya, ministrul finanțelor și 
creditului public ; generalul Abra
ham Varon Valencia, ministrul apă
rării naționale ; Rafael Pardo Buel- 
vas, ministrul agriculturii ; Maria 
Elena de Crovo, ministrul muncii «i 
asigurărilor sociale : Haroldo Calvo 
Nunez, ministrul sănătății publice : 
Jorge Ramirez Qcampo, ministrul 
dezvoltării economice : Eduardo del 
Hierro Santacruz, ministrul minelor 
și energiei : Hernando Duran Dus- 
san. ministrul educației naționale ; 
Jaime Garcia Parra, ministrul comu
nicațiilor : Humberto Salcedo Collan- 
des. ministrul lucrărilor publice.

Prin același decret. Jaime Tovar 
Herrera a fost numit secretar general 

al Departamentului administra
tiv al Președinției republicii.

Imediat după aceea, președintei! 
Michelsen a primit jurămîntul colec
tiv al guvernului său.

Alfonso Ldpez Michelsen. In vtrstă 
de 61 de ani, a devenit președinte al 
Columbiei In urma victoriei obținute 
In alegerile desfășurate la 21 aprilie, 
la care a participat în calitate de 
candidat al Partidului liberal. El și-a 
depășit principalul contracandidat cu 
un avans de 1 281 268 de voturi.

avlnd ca bază Oceanul Atlantic, a 
cărui primă etapă s-a încheiat recent.

Oricare ar fi cauzele actualului 
fenomen de răcire, consecințele pot 
fi extrem de serioase. Se apreciază 
că numai o scădere de 1 la sută In 
cantitatea de lumină solară ce ajun
ge pe Părnint ar putea răsturna de
cisiv echilibrul climateric, ducind 
la o nouă epocă glaciară in urmă
toarele citeva sute de ani".

terea de atracție. Dar. cu excepția 
unui număr relativ mic de actori 
care au reușit intr-adevăr și care Ișl 
pot chiar permite să refuze uneori 
un rol, există mii de artiști șomeri 
gata să interpreteze orice rol, numai 
sâ li se ofere o șansă.

Oficiul central de plasare din 
Frankfurt pe Main explică actuala 
conjunctură nefavorabilă în privința 
angajamentelor prin deteriorarea si
tuației financiare a teatrelor vest- 
germane și prin restringerea pro
gramelor posturilor de televiziune. 
Un exemplu : in 1968, postul cen
tra! de televiziune din Germania 
occidentală a prezentat 234 de pie
se. Potrivit noii scheme de program, 
care intră in vigoare la 1 octom
brie, acest post va emite, In același 
interval de timp, doar 86 de piese. 
Producții americane mai modeste 
din punct de vedere al nivelului ar
tistic. dar mult mai ieftine, eli
mină treptat piesele proprii, a căror 
punere in scenă este mal costisitoare.

Actorii vest-germanl sint aceia 
care trag ponoasele. Ei sint nevoițl 
sa lucreze pentru o nimica țoală, 
producătorii putîndu-și dicta condi
țiile.

Și, din păcate, nu se întrevede o 
soluilonare a acestei situații. Dim
potrivă. Dubioase școli particulare 
de actori și așa-ziși „profesori" al 
artei interpretative trimit anual sute 
de tineri absolvenți pe un drum lia- 
•it de perspectivă".
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LA TELEVIZIUNEA ITALIANĂ

ROMA 8 (Agerpres). — Televi
ziunea italiană a transmis ne oro- 
gramul național o emisiune de n 
oră. în care a prezentat un Mm 
dedicat vie!ii ?i personalității to
varășului Nicolae Ceauș*'seu. R( <- 
Uzat de casa de filme „Champion", 
in regia lui Stefano Ubezio, filmul 
cuprinde interviul acordat de Pre
ședintele Nicolae Ceauș>scu scrii
torului și editorului italian Gian
carlo Vigorelli și echipei studioului 
de televiziune, precum și imagini 
semnificative, însoțite de comenta
rii elogioase la adresa dezvoltării 
economice si sociale a României 
socialiste, a politicii interne și ex-

partidului ti «taluluiterne 
nostru.

Difuzat In cadrul cunoscutei e- 
misjuni „A carte .«coperte" („Cu 
cărțile uc fată"), filmul s-a bucu
rat. de un deosebit interes atit in 
nndul telespectatorilor italieni, cit 
și al presei cotidiene si de specia
litate, care rezervă spații largi pre
zentării personalității președintelui 
României, prestigiului dc care se 
bucură în lumea contemporană, 
succeselor obținute de poporul ro
mân pe drumul construirii societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate.

Evoluția evenimentelor din Cipru
• Deschiderea celei de-a doua laze a convorbirilor de la 
Geneva • Noul guvern cipriot • Intense schimburi de focuri

Manifestări consacrate
sărbătorii naționale a României

KIEV 8 (Agerpres). — în întlm- 
pinarea celei de-a XXX-a aniver
sari a eliberării României de sub 
dominația fascistă, revista literală 
ucraineană „vsesvit" publică, pe 20 
de pagini, un amplu grupaj de poe
zie contemporană românească.
»Sint inserate în cadrul grupajului 

lucrări alo poeților Tudor Arghczi. 
Lucian Blaga. Mihai Boniuc, Miron 
Radu Paraschivescu. Nichita Sla- 
ncscu, Marin Sorescu.

SOFIA 8 (Corespondență dr la C. 
Amantei). — în capitala R. P. Bul
garia a fost deschisă expoziția de 
artă românească la care participă 
12 pictori tineri cu 46 de lucrări, cre
ații din ultimii trei ani. Expoziția a

f 'st deschisă d® Stefan Stancev, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
pentru prietenie și relații culturale 
cu străinătatea. Despre succesele re
purtate de arta picturală romanească 
in cele trei decenii de construcție 
socialistă, ca și despre tradiționalele 
legăluri de prietenie dintre artiștii 
români .și cei bulgari au vorbit, cu 
acest prilej. Vladimir Goev, secreta
rul Uniunii artiștilor bulgari, și pic
iorul român Sever Frențiu. comisa
rul expoziției.

La vernisaj au luat parte Tvan 
Marinov, vicepreședinte al Comitetu
lui de artă și cultură, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe. 
Uniunii artiștilor bulgari, precum și 
un numeros public.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofin Simedrea.

„Este necesară încheierea unui acord 
internațional pentru interzicerea 

completă a armelor nucleare"
„Chemarea din Hiroșima către lumea întreagă1

ÎNCHEIEREA VIZITEI
DELEGAȚIEI P. C. R

ÎN TUNISIA
GENEVA 8 (De la corespon

dentul nostru). — La Palatul Na
țiunilor din Geneva s-a deschis cea 
de-a doua fază a convorbirilor tri
partite asupra Ciprului. La ședința 
plenară inaugurală de ioi seara au 
luat parte delegațiile Marii Britanii, 
Greciei și Turciei, conduse de mi
niștrii de externe ai celor trei țări, 
precum și reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U.. Ro
berto Guyer. Convorbirile intre pat- 
ricioantii la negocieri s-au desfășu
rat in cursul zilei de joi in cadru bi
lateral si tripartit. După cum se știe, 
î-.cepind de simbătă. la negocieri vor 
'-.-a oarre si reprezentanții comuni- 
t iilor greacă si turcă din Republica 
Cipru.

..liniei verzi" ce separă cele două 
comunități cipriote, transmit agenții
le France Presse și U.P.I., în secto
rul grec s-au semnalat incendii. 
După cum a arătat purtătorul de 
cuvint al forțelor O.N.U. din Cipru, 
Rudolf Stajduhar, tiruri de artilerie 
și mortiere s-au produs și la nord 
de capitală. Sute de persoane au pă
răsit in cursul zilei Nicosia. îndrep
ți.idu-se spre regiuni mai sigure.

îs

NICOSIA 8 (Agerpres). - Pre
ședintele interimar 31 Ciprului, Glaf- 
ko» Clerides, a anunțat, joi, for
marea unui nou guvern. în noul 
cabinet, Glafkos Clerides deține por
tofoliile ministerelor de externe, in
terne și apărării. Ca ministru al co
merțului $i industriei a fost desem
nat George Christophides, ministru 
de finanțe — Andreas Patsa’ides. Iar 
ministru da justiție — Lefcoi Cle
rides.

Intense schimburi de focuri eu 
izbucnit, joi, la Nicosia, ae-a lungul

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Intr-o declarație difuzată la Na
țiunile Unite, grupul statelor neali
niate membre ale O.N.U. afirmă că 
orice întirziere in retragerea tutu
ror forțelor militare străine din Re
publica Cipru constituie o amenin
țare directă la adresa păcii și secu
rității internaționale și a stabilității 
în regiunea Mediteranel orientale. 
Grupul statelor nealiniate, se arată 
în continuare in document, reafir
mă că arhiepiscopul Makarios, ales 
în mod democratic de către poporul 
cipriot, este președintele legal al 
Ciprului.

Totodată, grupul statelor nealinia
te cere aplicarea deplină și imedia
tă a rezoluției 353 a Consiliului de 
Securitate in problema cipriotă și 
invită toate statele să respecte su
veranitatea. independența și integri
tatea teritorială a Ciprului.

TUNIS 8 (Corespondență de 
Mircea S. Ionescu). — Delegația 
Partidului Comunist Român alcătuită 
din Nicolae Mihai, membru aJ C.C. 
al P.C.R., și Mircea Angelescu. șef de 
sector la C.C. al P.C.R.. și-a încheiat, 
joi. vizita de orietenie făcută in Tu
nisia. la invitația Partidului Socialist 
Desturian.

La plecarea din Tunis spre Bucu
rești. delegația a fost condusă, pe 
aeroportul Tqnis-Carthage. de Nou
reddine Glenza. director adjunct al 
Partidului Socialist Desturian, și alți 
reprezentanți ai partidului. Au fost 
de față ambasadorul României la 
Tunis. Marin Rădoi, ii membri ai 
ambasadei.

în timpul șederii în Tunisia, dele
gația Partidului Comunist Român a 
avut convorbiri cu membri ai con
ducerii Partidului Socialist Desturian. 
cu membri ai guvernului și cu alte 
personalități ale vieții politice și eco
nomice tunisiene, a vizitat obiective 
industriale, instituții de artă si cul
tură din Tunis. Sfax, Gafsa. Bizerta 
si Monastir.

PRAGA 8 (Corespondentă de la 
C. Prisăcaru). — Comitetul național 
al orașului Havlickuv Brod și Comi
tetul orășenesc al Frontului Național 
au inaugurat expoziția „România la 
a XXX-a aniversare".

La festivitatea de deschidere au 
luat parte reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, pre
cum și însărcinatul cu afaceri a. i. 
al României la Praga, Simion Vlad 
Popa.

Prin fotografii și alte materiale 
documentare sint oglindite succesele 
istorice obținute de oamenii muncii 
din țara noastră, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în con
strucția societății socialiste multila
teral dezvoltate. Sint expuse, de a- 
semeneâ, obiecte din ceramică artis
tică și populară, precum și o variată 
colecție de produse de artizanat.

TOKIO 8 (Corespondență de la 
P. Dlaconu). — Au luat sfirșil lucră
rile etapei de la Hiroșima a Confe
rinței internaționale împotriva bom
belor atomice șl cu hidrogen, orga
nizată de Gensuikyo — Consiliul ja
ponez împotriva bombelor atomice si 
cu hidrogen. Sesiunea a adoptat un 
document intitulat „Chemare (lin Ili- 
roșinia către lumea întreagă", in 
care se subliniază că. pentru a nu se 
mai repeta tragediile de la Hiroșima 
și Nagasaki, este necesară încheierea 
unui acord internațional în vederea 
interzicerii complete a armelor nu
cleare. Chemarea cere tuturor guver
nelor țărilor nucleare să pună capăt 
dezvoltării armelor de distrugere in 
masă și să convină asupra încheierii 
unui acord internațional în vederea 
interzicerii complete a acestor arme. 
Documentul cere, totodată, tuturor 
guvernelor țărilor nenucleare să ac
ționeze, in cadrul și in afara O.N.U., 
pentru ca țările nucleare să încheie 
un astfel de acord, iar O.N.U. să ia 
măsuri efective pentru a grăbi în
cheierea lui.

A fost, de asemenea, adoptată o 
rezoluție generală, prin care se cere 
intensificarea eforturilor pentru pro
movarea unor acțiuni internaționale 
unite in scopul încheierii acordului 
international asupra interzicerii com
plete a armelor nucleare, pentru în
cetarea cursei înarmărilor nucleare

Șl înlăturarea pericolului 
atomic.

Conferința » adoptat, 
parte, o „rezoluție cu 
Indochina".

Lucrările conferinței 
continuă la Nagasaki.

unul război
pe de altâ 
privire la

Genauikyo

Comunicat comun
franco-egiptean

ORIENTUL APROPIAT

PENTRU ÎNTĂRIREA UNITĂȚII NAȚIONALE Șl POPULARE
O declarație a P. C. din Grecia (interior)

OTTAWA 8 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei, care efectuează 
o vizită oficială la Ottawa, a avut, 
miercuri după-amiază, o Întrevedere 
cu primul ministru al Canadei. Pierre 
Elliott Trudeau. Cu acest prilej, in
formează agenția France Presse, au 
fost abordate probleme referitoare la 
situația din Orientul Apropiat, pre
cum și la relațiile dintre cele două 
țări.

GENEVA 8
nostru). — La Palatul Națiunilor a 
avut loc, joi, cea de-a 650-a ședință 
plenară a conferinței Comitetului de 
dezarmare. Referindu-se la activită
țile desfășurate in ultimii doi ani de 
către comitet, șeful delegației Mexi
cului, Alfonso Garcia Robles, a re
levat „marea diferență dintre vorbe 
și fapte" in domeniul dezarmării. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru lăr
girea și reorganizarea organismului 
de negocieri de la Geneva, amintind, 
în acest sens, propunerile formulate 
de delegația " " ' ..........
pericolul pe 
înarmărilor

(De la corespondentul

tării sale. El a subliniat 
care il reprezintă cursa 
nucleare, relevind ,.si-

tuația îngrijorătoare creată de exis
tența unor arsenale uriașe de arme 
nucleare".

în discursul său, conducătorul de
legației U.R.S.S.. A. Roșcin, s-a refe
rit la o serie de aspecte privind a- 
plicarea tratatului de neproliferare. 
Vorbitorul a exprimat speranța că 
prin eforturi susținute se vor obține 
progrese in soluționarea problemei 
experiențelor nucleare în scopuri 
pașnice, in conformitate cu dispozi
țiile tratatului de neproliferare pri
vind adoptarea de măsuri care să 
ofere tuturor statelor posibilitatea de 
a beneficia de pe-urnia utilizării 
energiei nucleare in scopuri pașnice.

FARIS 8 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei oficiale întreprinse în 
Franța do ministrul de externe egip
tean. Ismail Fahmy, a fost dat pu
blicității un comunicat comun in care 
cele două părți iși exprimă adeziu
nea față de rezoluțiile Națiunilor 
Unite in ceea ce privește Orientul 
Apropiat. în comunicat se adaugă că 
Egiptul sprijină cu fermitate princi
piul reprezentării independente a po
porului palestinean la Conferința de 
la Geneva de către Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei.

Părțile au căzut de acord asupra 
unor vizite reciproce la nivel înalt, 
ale căror date urmează a fi stabilite 
ulterior. De asemenea, ministrul de 
externe francez, .Jean Sauvagnargues, 
va ’ efectua o vizită la Cairo in a 
doua jumătate a lunii octombrie.

Pe plan economic, se arată în co
municat. guvernele francez și egip
tean. care au semnat, miercuri, un 
acord privind crearea unei comisii 
interguvernamentale, și-au exprimat 
hotărirea de a-și dezvolta relațiile 
bilaterale și de a coopera cu terțe 
țări. Delegația egipteană — continuă 
documentul — „dorește o mai mare 
participare franceză la dezvoltarea 
diferitelor sectoare ale economiei 
egiptene", în timp ce partea franceză 
este hotărită „să continue și să in
tensifice cooperarea cu Egiptul". în 
cursul convorbirilor s-a căzut de acord 
asupra participării financiare fran
ceze la realizarea programelor eco
nomice egiptene. Detaliile privind 
cooperarea economică franco-egip- 
teană vor fi precizate cu ocazia vi
zitei, în 
delegații

octombrie, la Cairo a unei 
guvernamentale franceze.

• UNDE DAI Șl UN
DE CRAPĂ. Considerat ca 
„omul cel mal bogat din. lume", 
miliardarul american Paul Getiy 
se bucură, in același timp, de 
reputația de a fi extrem de 
zgircit (intre altele în camerele 
sale de oaspeți a instalat tele
foane care funcționează pe bază, 
de... fise). Acum, pentru a mai 
estompa puțin din această re
putație neplăcută și pentru a 
lăsa o amintire posterității, 
Getty a hotărit, construirea la 
Malibu. în California, a unui 
muzeu care să-i poarte numele. 
Potrivit indicațiilor sale, clădi
rea care adăpostește muzeul 
este replica exactă a unei .vile 
romane din Herculanum, acope
rită cu lavă in anul 79 e.n, 
Pină și marmura a fost extra
să din aceleași cariere folosite 
în antichitate, iar in grădină au 
fost plantate aceleași flori si 
arbori care se aflau pe atunci 
la Herculanum. In sălile mu
zeului au fost acumulate un 
număr imens de obiecte de arta 
din cele mai eteroclite și in 
general modeste ca valoare. 
„Anacronic. extravagant și la 
fel de țipător ca și o cravată, 
fosforescentă" — așa deserț* 
muzeul sâptămînalul „L’Ep 
press". Cu alte cuvinte, dacă a 
vrut să-și mai dreagă imaginea 
în fața publicului. Getty a ob
ținut un rezultat exact contrar.

• MUZICA LUI THEO
DORAKIS. Așa cum se știe, 
reîntors in Grecia, în urma in
staurării guvernului civil, cele
brul compozitor și militant Mi- 
kis Theodorakis a fost intimpi- 
nat cu multă căldură de con
cetățenii săi. în prezent, muzi
ca lui Theodorakis este difuzată 
din nou, după ani de interdic
ție. la posturile grecești de ra
dio și televiziune. Pe de altă 
parte, magazinele de discuri, 
In vitrinele cărora creațiile 
popularului compozitor sint ex
puse acum la loc de cinste, nu 
pot face față cererilor extrem 
de numeroase ale iubitorilor 
muzicii lui Theodorakis.

(Corespondentă de laATENA
I. Badea). __
tidului Comunist din Grecia (interior) 
a dat publicității o declarație, in 
care se arată că „o delegație a sa, 
alcătuită din Haralambos Dracopou
los. secretar al C.C. al P.C.G. (inte- 
r or), și Ko«tas Filinis, membru al 
Biroului C.C. al P.C.G. (interior), a 
vizitat, miercuri. De ministrul de oe 
lingă președinția Consiliului de Miniș
tri. Gheorghios Rallis, și i-a prezen
tat punctele de vedere ale P.C.G. 
(interior) asupra problemelor actuale 
ele situației interne". Delegația a de
clarat că apreciază măsurile pozitive 
adoptate pină acum de guvern și a 
fubliniat, in mod deosebit, necesita
tea de a se întări unitatea națională 
f ca masele populare să participe la 
opera de soluționare democratică a 
marilor probleme interne și 
ale țării.

Delegația P.C.G. (interior) 
vat necesitatea de a se lua 
tinuare măsuri de democratizare a 
vieții interne și. din acest punct de 
vedere, a subliniat că trebuie des
ființate legile excepționale 509 și 375 
ș: legalizat Partidul Comunist din 
Grecia, astfel ca funcționarea și ac- 
tivitatea tuturor partidelor să fie pe 
deplin liberă. în același cadru, s-a 
subliniat necesitatea luării de mă- 
■uri radicala pentru restabilirea li
bertăților sindicale și a procedurilor 
democratice In mișcarea sindicală fi 
In toate organizațiile sociale.

Delegația P.C.G. (interior) a
In relief, de asemenea, necesitatea 
de a se lua primele măsuri pentru 
îmbunătățirea situației oamenilor 
muncii de la orașe și sate, îndeosebi 
in ce privește nivelul salariilor și 
prețurilor produselor agricole.

H. Dracopoulos și K. Filinis s-au 
referit din nou la necesitatea parti
cipării in guvern a reprezentanților 
tuturor forțelor politice, pentru a se 
Întări în continuare unitatea națio
nală și populară.

'OS

Aspră condamnare a
externe

a rele- 
in can

HELSINKI 8 (Agerpres). — La 
Helsinki au luat sfirșit lucrările se
siunii lărgite a Secretariatului comi
siei internaționale pentru cercetarea 
actelor samavolnice și abuzive co
mise de iunta militară din Chile.

într-o declarație adoptată la în
cheierea reuniunii, comisia interna
țională cere juntei chiliene să revo
ce toate sentințele de condamnare 
la moarte pronunțate, să elibereze 
De toti deținutii oolitici. să revoce 
6tarea de asediu și starea de război 
— introduse Drin încălcarea Consti
tuției tării — și să înceteze activi
tatea tribunalelor militare excepțio
nale. Declarația cere, de asemenea, 
juntei de la Santiago de Chile să 
Dună capăt arestărilor samavolnice

r
ALGER

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Tn 
cadrul vizitei oficiale pe care o în
treprinde la Washington, primul mi
nistru al Iordaniei. Zeid Rifai. a a- 
vut, miercuri, o întrevedere cu se
cretarul de stat al S.U.A.. Henry 
Kissinger, consacrată evoluției situa
ției din Orientul Apropiat și proble
melor bilaterale.

După întrevedere, Kissinger a de
clarat că in cursul convorbirilor au 
fost înregistrate progrese in ce pri
vește relațiile americano-iordaniene.

persecuțiilor din Chile
si să înceteze practica actuală, cînd 
Tribunalul Suprem si Curtea de Apel 
sint împiedicate să efectueze, la ce
rerea deținutului, a rudelor sau a 
apărătorilor săi. verificarea temeiu
rilor arestării si a condițiilor de de
tențiune.

Comisia reafirmă hotărirea adop
tată de sesiunea extraordinară de la 
Copenhaga, in care se arată că. in 
cazul in care iunta nu va tine seama 
de cererile opiniei publice mondiale 
privind eliberarea patriotilor chilieni 

1 si va înscena o farsă judiciară îm
potriva conducătorilor guvernului 
Allende și ai partidelor Unității 
Populare, comisia va organiza, in 
paralel, un larg contraproces al opi
niei publice internaționale.

agențiile de presa transmit
La Moscova, »«’■-

culturii, industriei alimentare și ape
lor al Republicii Socialiste România. 
Angelo Miculescu. care se află intr-o 
vizită de prietenie in Uniunea So
vietică, a avut o convorbire cu 
D. S. Poleanski. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
agriculturii al U.R.S.S. La convorbire 
a participat ambasadorul României la 
Moscova, Gheorghe Badrus.

0 expoziție românească, 
cu vinzare de produse ale artei popu
lare, cooperației meșteșugărești și in
dustriei locale, a fost deschisă in cel 
mai mare magazin universal din ca
pitala Austriei, „Herzmansky". La 
deschiderea expoziției au participat 
directorul general al concernului 
Gerngross-Herzmansky. Jurg Al
brecht, secretarul general al Asocia
ției de prietenie Austria—România, 
Stephan Kukla, funcționari ai Minis
terului Comerțului, reprezentanți ai 
presei și Radioteleviziunii austriece, 
un numeros public. Expoziția — con
siderată cea mai amplă și interesantă 
organizată vreodată de acest concern 
— a fost deschisă de Dumitru Ani- 
noiu, ambasadorul țării noastre la 
Viena.

Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gr°- 
miko. a trimis secretarului general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, o scri
soare in cave se arată că Uniunea 
Sovietică propune includerea pe or
dinea de zi a celei de-a 29-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
a propunerii guvernului sovietic de 
a se pune, printr-o convenție. in 
afara legii acțiunile asupra mediu
lui ambiant desfășurate in scopuri 
militare. O astfel de convenție, se 
spune in mesaj, ar constitui nu nu
mai o măsură de limitare a cursei 
înarmărilor, ci și un mijloc impor
tant de conservare a mediului am
biant

în Brazilia BU ,nccPut cer,e- 
țări pentru descoperirea lui Casi- 
miro Jordao Monteiro, agent al PIDE 
(fosta poliție politică secretă a re
gimului îndepărtat de la putere în 
Portugalia), învinuit de actualele au
torități de la Lisabona de a fi au
torul direct al asasinatului comis in 
anul 1965 împotriva generalului Hum
berto Delgado, cunoscut lider al opo
ziției împotriva fostului regim din 
Portugalia.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Se dezvoltă cooperarea tehnico
• 9 , » >•

Ca urmare a înțele
gerilor convenite in 
urma recentei sesiuni 
de la București a Co
misiei mirte guverna
mentale romăno-alge- 
riene. in Algeria ur
mează să fie in cu- 
rtnd organizate, cu 
concursul specialiș
tilor români, patru in
stitute de învățămint 
superior : agronomie 
și medicină veterinară, 
construcții rurale, e- 
lectrotehnică și econo
mie forestieră. Aces
tea se adaugă altor 
două acțiuni aflate in
tr-un stadiu 
de realizare j 
tarea unui 
pentru construcții și 
arhitectură și a unui 
institut pentru chim e 
Industrială, care vor 
funcționa, de aseme
nea. cu dotații de spe
cialitate, programe ri 
eadre didactice din 
țara noastră.

De pe acum, pe baza 
«nor acorduri șl pro
tocoale încheiate Intra 
cele două țări, aproa
pe 240 cadre didactice 
românești, din diferite 
specialități, activează 
tn universitățile alge
riene din Alger, Con
stantine și Oran, pre
cum șl în școlile me
dii. Ministrul algerian 
Mohamed Benyahia 
ți-a exprimat deseori 
satisfacția față de evo-

avansat 
orqani- 
institut

■n

Șeful delegației Finlan- 
{țgj^ I- Iloniemi, la etapa de la Ge
neva a acestei importante reuniuni 
internaționale, in cadrul unui inter
viu acordat posturilor de radio și te
leviziune finlandeze, a declarat că 
„in prezent există toate condițiile 
pentru ca. încă in cursul acestui an, 
să se desfășoare la Helsinki cea dc-a 
treia fază a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa".

Remanierea cabinetului 
canadian a fost anuntată de 
primul ministru Pierre Elliott Tru
deau. Principala schimbare constă în 
înlocuirea lui Mitchell Sharp, din 
cauza virstei înaintate, cu președin
tele Consiliului privat al reginei, 
Allan MacEachen, în funcția de mi
nistru al afacerilor externe. Rema
nierea. care este considerată o con
secință firească a alegerilor generale 
anticipate desfășurate in urmă cu o 
lună, afectează in total cinci porto
folii guvernamentale.

luția ascendentă a coo
perării româno-alge- 
riene in domeniul in- 
vățămintului și cerce
tării științifice, re
levind înalta calificare 
și competența profeso
rilor români care iși 
aduc o contribuție im
portantă la 
de cadre 
algeriene, la 
rea unor 
științifice

formarea 
naționale 
dezvolta- 
activitățl 
necesare

progresului economi- 
co-social al 
riei. Multor 
fesorl români li s-a 
încredințat conducerea 
unor catedre si clinici 
universitare. cercuri 
științifice și proiecte 
de diplome. Ei au fost 
solicitați și la elabo
rarea unor planuri de 
invățâmint pe perioa
de mai lunai. de 5—10 
ani. la întocmirea de

Alge- 
pro-

proiecte pentru con
strucția celor 1 000 sate 
agricole-pilot ale re
voluției agrare, ca șl 
la alte activități știin
țifice.

Cooperarea 
co-științifică 
România și Algeria, 
care se extinde și in 
alte domenii — geolo
gic și geofizic. hidro
tehnic, al asistenței 
sanitare — se înscrie 
ca o contribuție im
portantă la întărirea 
prieteniei celor două 
popoare, in interesul 
reciproc, al cauzei în
țelegerii și colaborării 
internaționale.

tehnî- 
dintre

Mircea 
S. IONESCU

IN PREGĂTIREA CONFERINȚEI MONDIALE A POPULAȚIEI

Intensă activitate la

La sediul genevei 
al Organizației Națiu
nilor Unite au loc 
Intense pregătiri lega
te de Conferința mon
dială a populației de 
la București. Buleti
nul special consacrat 
acestei probleme, di
fuzat zilele acestea la 
Palatul Națiunilor, 
subliniază că manifes
tarea de la București 
reprezintă „prima 
conferință interguver-

namentală de 
gură mondială 
populației". Documen
tul consemnează 
meroasele acțiuni în
treprinse in cadrul 
O.N.U. In vederea 
pregătirii și bunei 
desfășurări a lucrări
lor apropiatei confe
rințe. Astfel, secreta
rul general al confe
rinței a avut consul
tări asupra acestui 
subiect cu guvernele a

anver- 
asupra

nu-

Geneva
A-

in 
in

81

numeroase 6tate. 
cestea succed consul
tărilor la nivel regio
nal, desfășurate 
cursul primăverii 
cinci continente — la 
San Jose (Costa Ri
ca), Bangkok (Tailan- 
da), Addis Abeba (E- 
tiopia). Damasc (Si
ria), Geneva (Elveția) 
— toate in scopul 
„identificării caracte
rului specific al pro
blemelor populației și

in 
in

a situației demografi
ce in statele lumii", 
în același timp, au 
fost organizate la Ca
iro. Brazzaville, Ho
nolulu. Stockholm și 
Amsterdam o serie 
de simpozioane in 
cadrul cărora spe
cialiștii din diver
se țări „au examinat 
sub raport fi:
principalele probleme 
care vor fi dezbătute 
la conferința la nivel 
interguvernamental".

Referindu-se la pla
nul de acțiune ce va 
fi adoptat de către 
conferința de la 
București, documentul 
subliniază că în adop
tarea măsurilor de 
transpunere in viață a 
hotăririlor trebuie să 
se pornească de la di
versitatea condițiilor 
existente în diferite 
țări și de la suvera
nitatea națiunilor in 
determinarea politicii 
lor in domeniul popu
lației.

Un alt document 
publicat la sediul Na
țiunilor Unite din Ge
neva se referă la pre
gătirile pentru Confe
rința internațională a 
tineretului asupra 
populației, ce va avea 
loc la Universitatea 
din București, cu o 
sâptămină înainte de 
Conferința mondială 
asupra populației. „Ti
neretul — se arată in 
documentul menționat 
— reprezintă peste 
jumătate din popu
lația lumii și această 
proporție este în creș
tere ; iată numai un 
singur argument sufi
cient de puternic pen
tru a determina tine
rii să se preocupe ac
tiv de problemele de-

științific

mografice și de dez
voltarea economică șl 
socială — probleme de 
care viitorul lor 
pinde intr-o atit 
mare măsură1'.

Din multiplele .... 
țiative premergătoare 
marilor manifestări 
care vor avea loc in 
capitala României se 
cuvine menționată și 
Declarația asupra ali
mentației populației, 
semnată de circa 1 000 
de personalități 
aproape o sută 
țări înaintată 
cretarului general 
O.N.U. Printre $ 
natari se 
Norman Borlaug, lau
reat al premiului No
bel. cunoscutul econo
mist Gunnar Myrdal 
și B.R. Sen. fost di
rector general al 
F.A.O.

Pregătirile din aces
te zile de la Palatul 
Națiunilor, activitățile 
diferitelor organisme 
din sistemul O.N.U. 
sint revelatoare pen
tru semnificația deo
sebită atribuită mani
festărilor ce vor avea 
loc la București, in 
cadrul Anului mondi
al al populației. Inter
locutorii relevă, tot
odată, condițiile exce
lente pregătite de gu
vernul român in ve
derea bunei desfășu
rări a conferinței, 
precum șl contribuția 
deosebit de importan
tă adusă de România 
la soluționarea efecti
vă, cu succes, a pro
blemelor din dome
niul demografiei ce 
preocupă comunitatea 
internațională.

de- 
do

ini-

din 
de 

se
al 

sem- 
numără

Comellu VLAD

La Centrul de expoziții 
din Pekin s_a deschis ° expoziție 
de tehnologie industrială elvețiană. 
La inaugurare au participat Pierro 
Graber, vicepreședinte al Consiliului 
Federal și șef al Departamentului 
politic al Elveției, ministrul chinez 
al afacerilor externe, Ci Pin-fei. și 
alte personalități oficiale elvețiene și 
chineze.

Consiliul militar al fin- 
yO16Î 3 anunt^t ridicarea interdic
țiilor de circulație decretate la Luan
da — centrul administrativ al Ango- 
lei. Interdicțiile de circulație au fost 
impuse în capitala administrativă a 
Angolei. la începutul acestei săptă- 
mini, după ce elementele extremiste 
din rindurile populației albe au pro
vocat dezordine, incercind să zădăr
nicească procesul de decolonizare a 
Angolei — relevă agenția T.A.S.S.

0 emisiune
racolul Maramureșului", amplă evo
care a tradițiilor și realizărilor din 
această regiune a țării noastre, a 
fost transmisă de postul de radio 
France-Culture în cadrul acțiunilor 
de prezentare a României contem
porane.

Partidul Socialist din Jet-
POP’Q 3 hotârit să sprijine can
didatura guvernatorului orașului 
Tokio, Ryoichi Minobe, care dorește 
să-și reînnoiască pentru a treia oară 
consecutiv mandatul la alegerile din 
aprilie 1975. Minobe a fost ales în 
1967 și reales in 1971 guvernator al 
capitalei nipone cu sprijinul P.C. din 
Japonia și al P.S. din Japonia,

Un comitet comun din rara 
fac parte membri ai actualului gu
vern și ai Comitetului militar de 
coordonare a forțelor armatei și po
liției, avind misiunea de a înlesni 
punerea în aplicare a reformelor 
anunțate in Declarația de politică ge
nerală publicată de guvernul prece
dent al Etiopiei, in aprilie a.c., a fost 
constituit la Addis Abeba.

M.A.E. AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD CERE

„SA FIE RESPECTAT ACORDUL DE LA PARIS
ASUPRA VIETNAMULUI

VIETNAMUL DE SUD 8 (Ager
pres). — Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Vietnamului de Sud 
a dat publicității o declarație in care 
se arată că. în ultimul timp, admi
nistrația saigoneză a intensificat ac
țiunile de sabotare a Acordului de 
la Paris asupra Vietnamului, multi- 
plicind operațiunile de ..pacificare*' șl 
bombardamentele asupra multor cen
tre populate din zonele aflate sub 
controlul G.R.P. al R.V.S.

La 6 august. relevă declarația, 
avioane saigoneze au atacat cartiere 
ale orașului Loc Ninh. situat la 120 
kilometri de Saigon, in zona elibe
rată a Vietnamului de sud. ucigind 
zeci de persoane, în special bătrini, 
femei și copii, și rănind alte peste o 
sută. Pe lingă pierderile in oameni, 
în timpul raidului au fost distruse 
sau avariate locuințe, școli, spitale și 
pagode.

Pe de altă parte. M.A.E. al Repu-

blicii Vietnamului de Sud subliniază 
că. in pofida protestelor opiniei pu
blice progresiste din S.U.A. si 
multor congresmeni americani 
încâlcind prevederile exprese 
articolelor 4 și 7 ale Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului. Adminis
trația S.U.A. nu numai că și-a sporit, 
in anul fiscal 1974—1975. ajutorul mi
litar și economic acordat administra
ției Nguyen Van Thieu. dar a șl 
avansat un plan de șase ani de aju
torare intensivă a regimului milita
rist saigonez.

Subliniind că aceste acțiuni agra
vează situația din Vietnamul de sud, 
declarația M.A.E. al R.V.S. denunță 
și condamnă cu hotărire administra
ția Thieu și cere încetarea tuturor 
actelor contrare prevederilor Acor
dului de la Paris asupra Vietnamului 
și Comunicatului comun din iu
nie 1973.

ale 
Si 

ale

• UN SPECTATOR PE 
SCENĂ. In plin concert, la 
„Albert Hall" din Londra, ba
ritonul Thomas Allen, ce toc
mai iși susținea aria, s-a pră
bușit pe neașteptate pe scenă. 
După ci te va momente de con
fuzie. spectacolul, in care se 
interpreta un fragment din 
cantata „Carmina Burana" 1 de 
Carl Orff, a putut continua, 
grație intervenției salvatoare a 
unui... spectator. Artist liric a- 
mator și cunoscind la perfecție 
partitura, acesta s-a oferit să 
preia rolul deținut de bariton. 
Cit privește pe Thomas Allen, 
el a fost plasat sub suprave
ghere medicală la un spital.

• DEASUPRA ZG1RIE- 
NORILOR. Francezul Phil- 
lipe Petit a reușit, miercuri, la 
New York, „performanța" de a 
dobori recordul lumii la mersul 
pe sirmă. Sub privirile a sute 
de new-yorkezi. Petit a traver
sat de patru ori o coardă in 
lungime de 30 metri, plasată la 
altitudinea de 412 m. între doi 
zgirie-nori, considerați cei mai 
înalți din lume. Vechiul record 
aparținea lui Karl Wallenda, 
care in 1970 a trecut peste 
cheile de la Tallulah (statul 
Georgia), la 228 m înălțime. 
Reușind, totodată, și perfor
manța de a provoca un colc.y'l 
ambuteiaj. Petit a fost are-,.4- 
lmpreună cu camaradul său, 
Jean Francois Hecquel. care i-a 
ajutat, în timpul nopții, să în
tindă — nevăzuți ! — cablul la 
amețitoarea înălțime.

• LA FIECARE ORĂ - 
158 DE „JIGULI". pri- 
mul semestru al anului acesta, 
de pe benzile rulante ale Uzi
nei de automobile Togliatti 
(U.R.S.S.) au ieșit, pe oră, 131 
de autoturisme „Jiguli". Acum, 
în al doilea semestru, capacita
tea ei a crescut la 158 mașini 
pe oră, atingindu-se astfel ca
pacitatea maximă proiectată 
Inițial. Există de pe acum pla
nuri de a mări și mai mult pro
ducția. Și o curiozitate : in hale 
se pot vedea numeroși munci
tori clrculind pe biciclete. Este 
mijlocul cel mai rapid și... ne
poluant de a se deplasa de-a 
lungul benzilor de montaj lungi 
de... 1,3 kilometri.

• IN RUNDA A TREIA 
A CAMPIONATULUI DE 
ȘAH INTRE MAȘINILE 
ELECTRONICE DE CAL
CUL, care se desfășoară la 
Stockholm, programul „Kaissa", 
elaborat de specialiștii sovietici, 
a ciștigat în numai 28 de mu
tări partida susținută împotriva 
programului american .,Chaos". 
După cum anunță agenția 
T.A.S.S., in ultima rundă se 
desfășoară partida dintre pro
gramul „Kaissa" și programul 
american „Ostrich", partidă 
care va desemna pe ciștigăto- 
rul campionatului. Pentru ciști- 
garea concursului, programului 
„Kaissa" ii este suficientă șl o 
remiză.

• ORAȘUL CU CELE 
MAI MULTE SPARGERI 
DIN EUROPA este Roma, 
în acest oraș se comit, potrivit 
statisticilor Interpolului, de pa
tru ori mai multe infracțiuni de 
acest gen decit la Milano sau 
Hamburg, de cinci ori mai mul
te decit la Amsterdam și de 
zece ori mai multe decit La 
Londra.
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