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In fiecare întreprindere, in fiecare sector al economiei AU ÎNDEPLINII

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Frontului Național Progresist din Republica Irak

TOTUL PENTRU CALITATEA Industria 
județului Hunedoara

Realizarea unei producții indus
triale de înaltă calitate este una 
din sarcinile centrale ale întregii 
activități economice, subliniate in 
repetate rinduri de conducerea 
partidului și statului nostru. In 
condițiile progresului tchnic-știin- 
țific contemporan, cind înnoirea și 
modernizarea produselor au loc in
tr-un ritm rapid, asimilarea in fa
bricație, in perioade cit mai scurte, 
a noi produse cu caracteristici su
perioare, ridicarea nivelului calita
tiv și modernizarea continuă a pro
duselor fabricate in Întreprinderile 
noastre constituie o cerință de prim 
ordin a dotării economiei cu ma
șini. utilaje și instalații cu perfor
manțe tehnice și economice ridica
te, a satisfacerii in bune condiții 
a consumului intern, precum și a 
asigurării unei competitivități și e- 
ficiențe sporite a mărfurilor româ- 
nești pe piața internațională. Sint 
pilduitoare, pentru eforturile ce se 
fac în acest domeniu, zecile de mii 
de produce prezentate la F.REN 
*74 — mărturie puternică a poten
țialului de creativitate tehnică al 
oamenilor muncii, oglindă care dă 

- măsura talentului constructiv, in
ventivității și priceperii colective
lor de întreprinderi industriale, de 
institute de cercetări și proiectări.

Faptele, rezultatele multor colec
tive de unități industriale demon
strează că lupta pentru o calitate 
superioară a producției — situată 
permanent in centrul preocupări
lor — a devenit o componentă prin
cipală. un obiectiv esențial a) în
trecerii socialisto ce se desfășoară 
in acest an in intimpinarea Con
gresului al XI-lea al partidului, 
pentru înfăptuirea înainte de ter
men a cincinalului. Date recente 
arată că marile întreprinderi ale 
industriei constructoare de mașini 
grele, mașini-unelte. de mecanică 
fină și optică, de electrotehnică și 
electronică au îmbogățit anul a-

cest» gama producției cu aproxima
tiv 700 de produse noi sau reproicc- 
tate. Iată citeva realizări de pres
tigiu in acest domeniu. La între
prinderea constructoare de mașini 
din Reșița, unde in prezent mai 
mult de jumătate din volumul pro
ducției este constituit din produse 
noi sau reproiectatc in actualul cin
cinal. a fost fabricat motorul Diesel 
de 4 000 CP, care deschide seria 
unei noi familii de motoare de 
mare putere. Tinăra întreprindere 
de strunguri „Saro" din Tirgoviște 
a asimilat un nou tip dc strung 
paralel, cu diametrul de 600 mm, 
precum și strungurile SNA 500, 
650 și 710, mașini-unelte cu un grad 
înalț de tehnicitate și complexitate. 
Și in domeniul motoarelor electrice 
au fost Înregistrate in acest an 
multe noutăți. Bunăoară, la între
prinderea „Electromotor" din Timi
șoara au fost reproiectate toate ti
purile de motoare cu gabarit de 
80—130, rldicindu-li-se parametrii 
funcționali și reducindu-se consu
murile de materiale cu 12—20 la 
sută. Tot aici, nomenclatorul pro
duselor a fost completat, in ultima 
vreme, cu 6 tipuri de motoare de 
tehnicitate superioară.

Dar cite alte rezultate demne de 
remarcat nu s-ar cuveni consem
nate in privința înnoirii și moder
nizării producției, îmbunătățirii ca
lității produselor, nu numai in uni
tățile constructoare de mașini, ci 
și in cele din industria chimica, 
metalurgică, materialelor dc con
strucții și lemnului, din indu; tria 
ușoară. Ele vin să confirme, incă 
a dată, capacitatea creatoare a mun
citorilor. inginerilor șl tehnicieni
lor noștri, a specialiștilor din cer
cetare șl proiectare, diii comparti
mentele de concepție, roadele ac
tivității de promovare a noului in 
tehnică, în producție, forța dc mo
bilizare a organizațiilor dc partid 
care, prin ampla activitate politico- 
educativă desfășurată, orientează

preocupările colectivelor spre reali
zarea unor produse industriale cu 
caracteristici tehnice și calitative 
lot mai inaltc. de certă utilitate 
pentru economie ; produse care ge
nerează o eficiență economică su
perioară in întreprinderile ce le fo
losesc, care satisfac tot mai bine 
exigențele crescinde și in continuă 
evoluție ale consumului intern și 
ale exportului.

Evident, cerințele față de calita
tea și performanțele tehnice, func
ționale și estetice ale produselor 
sint tot mai mari și. de aceea, pre
ocupările in acest domeniu trebuie 
să fie permanente, mereu mai cu
prinzătoare. pe toate planurile — 
in producție, proiectare și cerceta
re. Pentru aceasta — intre alte 
acțiuni de anvergură, cum sint : 
accelerarea ritmului de asimilare 
in fabricația curentă a noilor pro
duse, de reproiectare a produselor, 
de transpunere in viață a rezultate
lor cercetării științifice — o grijă 
deosebită se cere manifestată pen
tru execuți? ireproșabilă, la un inalt 
nivel calitativ, a fiecărui produs — 
fie că este vorba de mașini și uti
laje, de bunuri de consum ș.a. Ac
centuăm această cerință intrucit — 
cum se știe — in majoritatea în
treprinderilor se află in fabricație 
produse noi. de curind introduse 
in fluxul tehnologic, produse mo
dernizate care, toate la un loc. tre
buie realizate la parametrii pre- 
văzuți in proiecte, la parametrii 
prototipurilor.

Sub acest aspect. în unele din 
unitățile industriale se mențin 
acum neajunsuri, se tolerează
ti cian tp de ordin--tehnologic, anu
mite neglijente in execuție, care — 
neînlăturate la timp — pot dăuna 
calității produselor. Unele între
prinderi producătoare de mașini-u-

Colectivele unităților indus
triale din județul Hunedoara au 
raportat îndeplinirea înainte 
de termen a planului de produc
ție pe opt luni și a angajamen
telor anuale asumate in cinstea 
Congresului al XI-lea al parti
dului. Pe ansamblul industriei 
județului s-au produs, de la în
ceputul anului, peste sarcinile 
de* plan la zi, mai mult de 106 
milioane kWh energie electrică. 
127 200 tone de cocs metalurgic, 
fontă, oțel și laminate. 9 000 mc 
prefabricate din beton, însem
nate cantități de cărbune, mi
nereu de fier și alte bunuri ma
teriale. Peste 90 la sută din pro
ducția suplimentară s-a obținut 
pe baza creșterii productivității 
muncii. De menționat că. în lu
nile care au trecut din acest an. 
s-a realizat o producție indus
trială mai mare cu 500 milioane 
lei față de perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Unitâji producâtoara 
ds energie electrica

(Continuare in pag. a IlI-a)

Termocentrala Țșalnița-Craio- 
va. puternică unitate cu acest 
profil din țară, a furnizat marți 
dimineața ultimii kWh de ener
gie electrică prevăzut! In planul 
pe opt luni. Asigurind o bună 
funcționare a agregatelor, exe
cutarea lucrărilor de revizii de 
înaltă calitate și in termene mai 
scurte, energeticienii si meca
nicii au reușit să producă, in 
plus, 90 000 000 kWh energie 
electrică, cantitate ce întrece 
cu 20 la sută pe cea înscrisă in 
angajamentul anual. In aceeași 
zi au îndeplinit planul pe opt 
luni energeticienii de la Por
țile de Fier și Govora. De ia în
ceputul anului, cele trei unități 
din Oltenia au pulsat . în plus 
in sistemul energetic national o 
cantitate de energie electrică 
echivalentă cu 15 la sută din în
treaga producție a țării de acum 
26 de ani.

J
(Agerpres)

V-au așteptat alegătorii
' Îî . y

tovarășe deputat!
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Cileva constatări de la adunările de dări de seamă ale deputajilor 
in Consiliul popular al municipiului Arad N-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
ni ?t Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, a primit joi 
delegația Frontului Național Progre
sist din Republica Irak, condusă de 
Naeem Haddad, secretar general al 
frontului, membru al Conducerii 
Regionale a Partidului Socialist 
Arab Baas, care face o vizită de 
prietenie in țara noastră.

Din delegație fac parte Ho shim 
Aqrawi, ministru de stat. Ubaidullah 
Al-Barzani. ministru de stat. dr. 
Mahdi Al-Hafodh. membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Irakian, Lateef Al-Fadaam, 
membru al Partidului Socialist Arab 
Ba as.

La primire au participat tovarășii 
Paul Niculcscu-MiziQ. Iosi.f Uglar, 
Stefan Andrei. Teodor Vasiliu, mi-

nistrul justiției. Constantly Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost prezent Ahmad Al-Samar- 
rai. ambasadorul Irakului la Bucu
rești.

Mulțumind pentru cinstea de a fi 
primiți de șeful statului român, con
ducătorul delegației a adresat feli
citări poporului român, pentru suc
cesele însemnate dobîndite in dez
voltarea rapidă a țării.

In timpul convorbirii a fost evo
cată vizita președintelui Nicolae 
Ceausescu în Irak, contribuția ci 
deosebită la dezvoltarea prieteniei si 
colaborării intre cele două țări și 
poDoare.

In acest cadru s-a subliniat de 
comun acord că vizita delegației 
Frontului Național Progresist dini 
Irak constituie o dovadă a întăririi

relațiilor de colaborare dintre cele! 
două țări, a dorinței de a dezvolta 
raporturile româno-irakiene.

De ambele părți a fost exprimată 
dorința de a extinde in diferite do
menii relațiile de prietenie și colabo
rare româno-irakiene, de a intensi
fica schimbul de experiență și de 
păreri, de a lărgi cooperarea dintre 
cele două state, colaborarea dintre 
organizațiile poliitice din România șl' 
Irak, de a sc asigura o conlucrare 
mai strînsă și pe plan international 
pentru soluționarea in interesul po
poarelor a unor probleme cara 
preocupă omenirea. împotriva poli
ticii imperialismului și colonialismu
lui. pentru realizarea unei noi ordinb 
economice și politice internaționale, 
pentru o lume mai dreaptă și mal 
bună.

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

Șeful delegației
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu. a pri
mit, in cursul zilei de joi, pe Nazih 
Al Bizri, ministrul economiei și co
merțului al Libanului, șeful delega
ției economice guvernamentale liba
neze, care întreprinde o vizită in 
țara noastră la invitația Ministeru
lui Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale.

La întrevedere a participat Ton 
Pățan, viceprim-miriistru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

Mulțumi rd pentru întrevederea a- 
cord.it ă, ministrul libanez a transmis 
președintelui Nicolae Ceausescu un 
salut cordial din partea președinte
lui Libanului, Suleiman Frangieh. 
urări de noi succese poporului, ro
mân in- dezvoltarea multilaterală a 
patriei.

Președintele Republicii Socialiste 
România a rugat pe oaspete să trans
mită președintelui Republicii Liban 
un salut prietenesc, însoțit de cele

A

li v

economice guvernamentale libaneze
mai bune urări de progres și bună
stare poporului libanez.

Schimbul de păreri, care a avut 
loc apoi, a permis o trecere in re
vistă a stadiului relațiilor româno- 
libaneze, apreciindu-se. de ambele 
părți, evoluția pozitivă a acestor re
lații, in conformitate cu acordurile 
și înțelegerile realizate cu prilejul 
vizitei in Liban a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care au deschis 
largi perspective colaborării dintre 
cele două țări și popoare, in intere-

sul lor reciproc, al cauzei înțelegerii 
și păcii in lume.

Totodată, au fost examinate o se
rie de posibilități privind extinderea 
și diversificarea colaborării economi
ce româno-libaneze, a legăturilor pe 
tărim tehnlco-științific.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității inter
naționale.

întrevederea a decurs lntr-o at
mosferă cordială, prietenească.

bazinul

întiinirila cu alegătorii fac parte 
din practica obișnuită de lucru a 
dsputatilor cu cei ce le-au încredin
țat mandatul. Ele constituie prilejul 
analizării si rezolvării practice a pro
blemelor cetățenești din circumscrip
ția respectivă si. totodată, cadrul in 
care deputatul raportează asupra 
propriei activități. Este firesc, de 
aceea, ca acestor Întâlniri — res
pectiv organizării și desfășurării lor 
— să li se acorde toată atenția. 
Ne-am adresat tovarășului Iulian 
Toader. secretar al comitetului exe
cutiv al Consiliului popular munici
pal Arad, pentru a afla cum au fost 
pregătite și s-au desfășurat in acest 
oraș recentele intilniri de dare dc 
seamă ale deputaților.

..In municipiul nostru au avut loc 
nu de mult intilniri intre deputați și 
alegători. Pentru ca ele să aibă un 
caracter cit mai concret, iar dialogul 
dintre cetățeni și aleșii lor să fie 
cit mai fructuos și eficient, ne-am 
gindit ca dările de seamă să fie 
precedate de analizarea și definiti
varea obiectivelor de interes obștesc 
prevăzute a fi construite in anul 
viitor, potrivit Legii 20. In baza 
unui grafic, am stabilit ca la fiecare 
lntilnire să participe, in mod obli
gatoriu, cite un membru al comite
tului executiv și alți tovarăși din a- 
parat Consiliul popular a invitat, de 
ademenea. și pe deputății județeni 
a'eși in circumscripțiile municipiului 
să-și prezinte dările de seamă și sa 
asiste la intilniri".

...Așa a fost, deci, concepută or
ganizarea respectivelor intilniri. Cum 
s-a materializat ? Pentru a afla 
răspunsul, am făcut noi înșine 
investigații asupra desfășurării a- 
dunărilor de dări de seamă. 
Ce-am constatat ? Circa 30 de

adunări — am văzut și citit pro
cesele verbale — s-au ținut. In le
gătură insă cu modul lor de organi
zare, cu eficienta lor practică, sint 
de semnalat și unele neajunsuri. în 
locul unor dări de seamă personale 
ale fiecărui deputat, in care acesta 
să raporteze in fața celor care l-au 
ales despre propria activitate, cetă
țenii s-au trezit invitați să participe 
la un fel de adunări reunite care 
s-au desfășurat in prezența a 4—5 
deputați. Așa incit o dare de sea
mă propriu-zisă, in spiritul legii, nu 
a avut loc, pentru simplul motiv că 
nici toți cei cinci la un loc, intr-un 
material comun, nici fiecare in parte 
n-au informat alegătorii asupra pro
priei activități. Soluția adoptată — 
prezentarea unei informări a comi
tetului executiv despre realizările 
din municipiu — nu poate fi con
siderată ca dare de seamă comună 
a celor 4—5 deputați, intrucit ea a 
abordat problemele in general, cu va
labilitate pentru tot orașul, și nu cu 
referire la circumscripțiile respective.

In aceste condiții este evident că 
organizarea intilnirilor de dări de 
seamă nu s-a făcut nici in spiritul 
legii (care prevede că deputății sint 
obligați „să prezinte, periodic, dări 
de seamă privind activitatea lor și 
a consiliului popular din care fac 
parte in fața alegătorilor din circum
scripțiile in care au fost aleși"), nici 
al practicii Încetățenite. Edificatoare 
In acest sens sint chiar opiniile 
exprimate de unii alegători partici
pant la intilniri. „Ar fi necesar ca 
deputății — spunea Augustin Riviș, 
din Calea Victoriei nr. 152 — să or-

Constantin PRIESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

Un mare lac de acumulare la Bucecea
La Bucecea, ne nul 

Șiret, se amenajează 
o mare acumulare de 
apă care, la încheierea 
lucrărilor, va însuma 
un voium de peste 20 
miliarde metri cubi. 
Conducte de aductiu- 
ne cu un diametru de 
1 000 mm au. si lost 
instalate ne aproape 
19 kilometri. Principa

la destinație a obiecti
vului o constituie ali
mentarea cu apă no
tabilă si industrială a 
orașelor Botoșani si 
Dorohoi. De aseme
nea. acumularea de la 
Bucecea va Dermite 
irigarea a peste B 000 
de hectare si proteja
rea de inundații — 
prin regularizarea riu-

lui Șiret — a unor în
semnate suprafețe a- 
gricole. Lucrind in 
ritm susținut-. con
structorii de aici au 
atins cotele de plan 
ale anului 1975. ceea 
ce asigură finalizarea 
lucrărilor înainte de 
termenul stabilit.

(Agerpres)

Imagine de pe Șantierul naval din Galați

în fruntea întrecerii din 
carbonifer al Văii Jiului continuă să 
se situeze colectivul de la E. M. Vul
can : peste 33 000 tone cărbune ob
ținute suplimentar de la începutul 
anului.

Sint impresionante entuziasmul șl 
priceperea cu care muncesc cei peste 
12 000 de comuniști din exploatările 
miniere ale Văii Jiului. Pentru că 
ei sint sufletul succeselor. Prin
tre ei ii regăsim : la Lupeni. pe 
șefii de brigadă Petre Constan
tin, Erou al Muncii Socialiste, sau 
pe „elevul"* său de „excepție" — 
loan Sălăgcan : la E.M. Uricani —pe 
Constantin Grădinaru cu ortacii lui ; 
la Aninoasa — de unde de la in- 
ceputul anului și pină la marea săr
bătoare de la 23 August s-au 
extras și livrat 15 000 tone de 
cărbune peste sarcinile de plan — 
pe Aurel Cristea. Despre acest om se 
spune că este cel mai vechi șef de 
brigadă din vale ; e de două ori de
corat cu „Ordinul Muncii*, precum 
și cu incă alte 12 medalii, iar in

r
Ce grozav e să intri în 

copilărie călare pe un cal 
alb. să-ți aduci aminte de 
un cal, încălecat cu ajuto
rul bunicilor, unchilor, mâ- 
tușilor. Cind ești singur și 
ai idei negre te duci mă
car cu gindul in virful a- 
celei curbe a vieții care e 
copilăria și totul se umple 
de lumină și de nechezat 
de cai și de vorbele alor 
tăi : și cum copilăria e sin
gura virstă pe care sigur 
n-o ratezi, găsești in ea cu 
trecerea anilor apa vie care 
te face mereu tinăr. Pie
rind din Dănceu spre scoii, 
pină la Turnu-Severin tot 
caii ne-au dus. in căruțe. 
Unchiul Cornel, care a mu
rit in luptele de lingă Tur
da. ajungea caii in fugă 
și-i prindea de coamă și-i 
aducea, călare, in bătătură. 
La treierat, albi de pleavă 
puneam parul la targă și 
ne aruncam pe paie, iar 
Gica și Leul, caii, ne tră
geau cu paiele pe pămint, 
copii, unul peste altul, pină 
spre căruța lungită sh goa
lă... Mama, seara, ca in
tr-un ritual, mulgea vaca 
și laptele era dulce și cald. 
In timDul războiului, parti
zanii iugoslavi trecură in
tr-o zi călare Dunărea și 
ajunseră in sat la noi și 
plecară mai departe in dru
mul lor după ce schimbară 
in românește citeva vorbe 
cu dăncenii... Aveau niște 
cai grozavi, o sută unu par
tizani. călare pe o sută 
unu cai. Toți copiii am nu
mărat caii de mai multe 
ori, de la Podiț la moară: 
și-am invătat atunci bine 
numărătoarea.

Femei bătrine Încercau 
noaptea pe piriul de la ciș
mea să afle viitorul celor 
plecați în război, găinile 
negre erau ținute cu grijă 
pentru noaptea fără lună 
cind vrăjitoarele vedeau ca

intr-o oglindă drumul pă
rinților și fraților și veci
nilor pe fronturi. Țigănci- 
le citeau in ghioc viața ce
lor incă nenăscuți și zăreau 
și prin ziduri, la mare dis
tanță, orice doreai pe-o bur
tă de mincare. Nu exista 
nimic in cer și pe pămint 
să nu poată fi văzut de ele. 
Căldărarii veneau și-Si așe
zau corturile la marginea

de zile și treizeci si una 
de nopți fac o lună, zilele 
și nopțile unui an fac un 
an, ce simplu, și totuși ce 
fals cind sint zile goale si 
luni albe si ani pe care 
nu-i poți trece decit la mi
nus. Dacă învățam de la 
copaci că orice creștere 
presupune un cerc, cite 
cercuri ne lipsesc ? — ne 
mai întrebam uneori.

facă un aparat de radio din 
coceni. Trecură și astea. Ră
nit ultima dată la Orșo
va, lingă un pod ce astăzi 
se află sub marea Porților 
de Fier. învățătorul Tra
ian Popescu venind acasă 
îmi trase ca tată o bătaie 
grozavă in fața clasei pen
tru o poezie pe care din 
timiditate n-o puteam re
cita nici mort. El și cu alți

Scriitori pe meleagurile natale
y

întoarcere în „țara
copilăriei"

satulul. dădeau drumul la 
cai pe izlaz și începeau să 
bată pe nicovale înfipte in 
pămint căldări de aramă 
pentru fiert magiunul, și 
nevestele si fetele lor iși 
sfirșeau ghicitul in ghioc 
și in palmă cu o lumină 
blindă de rai (știau să o- 
pună unei realități o altă 
realitate : și poate nu a- 
ceastă realitate magică ii 
mulțumea pe cei ce le as
cultau. ci faptul că mai e- 
xista o speranță). Insă cei 
care plecară in război și cei 
care veniră acasă nu dădu
ră același număr : si 
am invătat scăderea. O zi 
si o noapte fac o zi. trei
zeci de zile și treizeci de 
nopți, sau treizeci și una

însemnări de
Dumitru 

Radu POPESCU

Țara copilăriei noastre e 
plină de cai albi și de do
liul atitor morți in pămint 
străin, e plină de acele a- 
nimale cerești ce treceau in 
formație de cocori să bom
bardeze Severinul... Si lu
mina zilelor de vară era 
atit de pură, aerul vibra de 
vint. Ciinele care mergea 
ca beat l-a mușcat pe Vio
rel al lui Turtan : si pe 
Viorel l-a tăiat o babă cu 
briciul sub limbă să-1 sca
pe de moarte... Făniță fiera
rul ne tot chema la el să ne

învățători și cu alți dăn- 
ceni impărțiră pămintul. la 
reformă, tuturor... Ce zile 
teribile, de necrezut : se 
împărțea pămintul 1 Nici o 
vrăjitoare, nici o țigancă 
cu ghioc nu putuseră ghici 
asemenea zile. Izlazul, Cru- 
clolul plin cu lipitori, răz
boiul. Blahnița. curgind a- 
nemic vara, pădurea boie
rească. Dunărea sclipind in 
zare, seceta. Teișul. lumea 
de aici, bilciurile cu limo
nada roșie — cam asta ar 
fi memoria noastră, a unei 
generații : cam asta ar fi 
tara copilăriei numită Dăn- 
ceu.

Ce fac acum acel copii 
de atunci ? Unii muncesc 
pămintul, au copii. Ion al

lui Mircea, văru-sâu. al Iul 
Lungu. Chimirea si incă 
multi alții sint marinari și 
urcă pe Dunăre pină in 
inima Europei cu șlepuri 
și vase comerciale și vin 
rar in concediu si atunci iși 
aduc fierăstraie de tăiat 
lemne, căci in fond tot co
pii ai satului au rămas. 
Laiche. vecinul, vărul, cum 
ii zic. e la Lotru : el e cu 
șantierele. La Porțile de 
Fier a muncit din prima 
pină in ultima zi. Ca mulți 
alti dănceni. ajunși șoferi, 
constructori... Unchiul Sili
că zice că primul lucru ce 
și l-a făcut pe bar.ii de la 
hidrocentrală a fost gardul 
de beton de la drum... 
N-am înțeles de ce toți iși 
fac garduri din beton, dar, 
mă rog, ii privește. Coope
rativa condusă de Taiche 
Stăncioiu merge bine. Mai 
se pling ei de ingrășămin- 
te chimice, dar cei dc la 
județ nu-i lasă fără ele... 
Nu' plouă, ba plouă, n-au 
cutare lucru, au cutare lu
cru- — treburi obișnuite 
deci.

Mai e ceva : dăncenii se 
laudă c-'au umplut toată 
tara cu oameni. Fetele lui 
Ciungulescu sint inginere 
pe la București, vâru-meu 
Cupeș. inginer pe la Seve
rin. ale lui Falcan sint pe 
la București și Craiova, al
ții sint doctori pe la Cluj 
și Tirgu-Mureș, unii con
struiesc vase, alții sint la 
Orșova, alții sint muncitori 
la Reșița, alții sini profe
sori la Constanta. Mediaș... 
Unde te duci dai de dăn
ceni. nu poți să-ntorci că
ruța de ei. Toată țara este 
țara dăncenilor. Asta chiar 
că acum treizeci de an. 
ghicitoarele nu puteau s-o 
prevadă, și nici o magie. 
Numai oamenii care au fă
cut ca România să fie pa
tria oamenilor ei.

preajma celei dc-a XXX-a aniver
sări a eliberării 1 s-a conferit înal
tul titlu de Erou al Muncii Socia
liste. Cu brigada pe care o 
conduce din 1950 .încoace a ex
tras — peste plan — mai mult 
de 250 000 tone cărbune. Dar tot la 
Aninoasa mai intilnim si brigada co
munistului Petre Roman, in strinsâ 
întrecere cu cealaltă. Vedea Jiului e 
bogată in nume de mineri vestiți 
pentru hărnicia lor. Cine nu-i cu
noaște aici, de exemplu, la E.M. Lo- 
nea pe șefii de brigadă Marin Ciubăr 
și Miclca Ion IV, sau la E.M. Petrila 
pe Kadar Arpad 7

Ei și toți minerii Văii Jiului au 
Înscris in decada a doua a lunii au
gust a.c. un succes de prestigiu : 
extragerea — peste prevederile pla
nului la zl — a 100 000 tone cărbune 
net, dublu față de angajamentul 
anual inițial. Pină la cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, minerii Văii 
Jiului doresc să depășească nivelul 
dc 125 000 tone de cărbune extras 
peste plan.

La Vulcan intrăm In mină p« 
galeria direcțională din sectorul I. 
Galeriile exploatării însumează peste 
130 km. Ii însoțim pe Gheorghe 
Săcăluș, secretarul comitetului de 

inginer A- 
se îndreaptă 

al brigă- 
In prima

J

partid, și pe tinărul 
lexandru Blaj, care 
către locul de muncă 
zii lui Mihai Dudescu. 
jumătate a anului, această brigadă 
de frunte a extras. peste plan, 
aproape 1 300 tone de cărbune. Cei 
doi însoțitori ne spun, cu acest pri
lej. că minerii de la Vulcan, de la 
care a pornit și chemarea la între
cere către toate exploatările carbo
nifere din tară, sint deciși să ciștige 
această întrecere. Un argument este 
și faptul că in 1974 producția medie 
de cărbune a fost zilnic aici cu peste 
700 tone mai mare față de nivelul 
realizărilor din anul trecut.

...Curind ajungem la abatajul ca
meră, unde ortacii lui Mihai Du
descu trimit „la zi“ cărbunele abia 
pușcat. Șeful brigăzii, impreună cu 
ajutorul său, Vasile Bereschi, tocmai 
ridicau „jugul", imediat după 
care.

Luminat de fasciculul lămpii 
trice, cărbunele cald sclipește, 
ca untul. Mihai Dudescu. lingă 
tril negru mu$cat de exploziv. ___
un munte de om pe care se sprijină 
muntele de cărbune. Destoinicia și 
meritele acestui miner au fost și sint 
pe denlin apreciate.

— Din socotelile pe care ortacii din 
brigadă le-au făcut — ne spune el 
— reiese că in anul acesta vom 
da peste plan mal mult dc 2 500 
tone de cărbune. Stă șl chibzuiește. 
Oare nu putem și mai mult ?

La ieșirea din mină, la gura gale
riei. il intilnim pe maistrul de revir, 
de îndrumare și control adică. Adrian 
Fuiorea. Cum il vede. îi spune secre
tarului comitetului de partid :

— Chiar acuma am venit din aba
tajul lui Gheorghe Sava, zice că 
vrea să-1 întreacă pe Dudescu. E pus 
pe fapte mari...

Gheorghe Sava e unul din minerii 
tineri, de curind promovat in frun
tea unei brigăzi, după ce ani de zile 
a muncit și a învățat bărbăteasca 
meserie de la Mihai Dudescu. Cu 
aceeași pasiune duce mai departe 
ștacheta Înaltei răspunderi pe care 
și-a asumat-o. fiind tot mai cunos
cut aici, in Valea Jiului.

puș-
elec- 
gras 
stra- 
pare

Sever UTAN

cord.it
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l faptul; 
DIVERS
Soldatul 
detectiv
Fiind in permisie. In timp ce 

njtepta. noaptea, tn pora din I 
Satu-Marc să io trenul spre co- I 
mima natală Rirad, soldatul I 
loan Rirtoc a fost nnunfat de . 
Maria Cociorva. din Vatra Dor- I 
r.el, că un individ fugise dm I 
sala de așteptare cu geamantanul 1 
unui călător care dornica. Inie- I 
dial, soldatul trimise pe cineva I 
»ă anunțe miliția, apoi trezi din I 
somn cifira călători, ii împărți ■ 
in două grupe fi le indică tra- i 
acele de urmărire, pentru a-l I 
surprinde pe fugar ..prin învă
luire". Tactică excelentă, intru- 
clt, in aceeași noapte, hoțul a 
fost prins. Și după cum s-a sta
bilit, nu era un fitecine. ci un 
infractor recidivist — Paul lo- 
naș — care avea la ..activ" 24 
de ani ți jumătate de închisoare 
„bătuți pe muche", și care toc- 1 
mai ieșise din ultima detenție. I 
Măcar dacă cea care urmează • 
va fi. in sfirțit, ultima. s

După opt 
ani...
Timp de 8 ani de zile. Marla 1 

Pusa Boicu n-a mai putut vorbi I 
normal. Timp de 8 ani de zile * 
a trăit cu gindul, devenit obse- J 
sie, că este bolnavă de o boală I 
incurabilă. In ultimul timp, a- | 
cuzind dureri in eit s-a dus la . 
spitalul județean Botoșani. Aici, I 
medicul Constantin Protopo- I 
pescu a consultat-o atent, i-a 1 
făcut analizele și a pus diac- I 
nosticul : ..Nimic grav. O banală I 
laringită". Operată. Măriei Pușa | 
Boicu i-a revenit glasul normal. ’ 
de acum 8 ani. „Nici acum -I 
nu-mi vine să cred — ne spune I 
ea — că m-am torturat singură, 1 
opt ani de zile, cu atitea ginduri ■ 
negre". |

Nu-i con
venea și 
„a uitat“

Ajuns tirziu din noapte acasă, I 
cu zgiriieturi și vinătăi, acuzind I 
grave dureri in regiunea lom- • 
bară, cetățeanul G. S.. din co- 1 
mur.a Găneasa. județul OH, a I 
început să se tinguie soției că J 
l-a accidentat o mașină. ,

— Ce fel de mașină ? Nu i-ai j 
văzut numărul ? |

— Cred că era un I.M.S. 1
In timp ce G. S. se afla in- l 

temat la spitalul din Slatina, j 
organele de miliție au tot cău- I 
t't trei zile și trei nopți la rind . 
I.M.S.-ul cu pricina. Finalul a I 
fost neașteptat : G. S. a recu- 0 
noscut că n-a fost vorba de nici ’ 

Iun I.M.S. și de nici un accident. I 
In seara respectivă se imbătase I 
criță si se accidentase singur, cu I 

I bicicleța. Tot singur și-a plătit n
și amenda. |

I în gară la 
Tîrnăveni

I Nici ti-a apucat bine să co- s 
■ boare din tren, in gară la Tir- * 
Inăveni. că I. Alexandru s-a șt | 

pomenit, netam-nesam, intre- I 
bat de un lucrător de miliție : |

— In care din buzunare se 
află banii ?

Instinctiv. 1. A. fi-a repezit I 
mina spre haină, dar ți-a reve- 1 

Init imediat : I
— Am banii de concediu, e J 

bine ?

IN-a fost bine deloc. La nu- 
mărătoare s-au găsit aproape I 
intacți cei 20 000 lei pe care S 
abia ii furase din locuința lui 1

Iluliu Negrea din Gomești-Mu- I 
reș. Reținut pentru cercetări și I 
întocmirea dosarului de trlmi- I

Itere in judecată, pus in fața j 
probelor și recunoscindu-și lap- I 
ta. l.A. va pleca intr-un altfel | 
de „concediu". Și, in orice caz,

I pe o durată mai mare.

Călătorii
I trec... 
| pietrele 
I rămîn
1 Drumul județean dintre co-

Imunele Bărăganu și Tătaru — I 
județul Brăila. Prima piatră I 
kilometrică indică : Bărăganu- I

I Tătaru — 7 km. Mergi un ki- ■ 
lometru și dai de următoarea I 
piatră : Bărăganu-Tătaru — 8 ]
km. Apoi încă un km și piatra

I indică 7 km. Urmează, firesc, I 
I 6. 5. 4... Invers, de la Tătaru .la I 
I Bărăganu. o altă bornă kilome- I 
Itrică indică aceeași distanță nu > 

de 7 sau 8. ci... 9 km. Așadar, I 
unele borne sint de la cap la | 

I coadă, celelalte de la coadă la
cap. Care o fi distanța reală ? I 
Cei răspunzători de drumuri | 
n-or fi știind ? Sau. poate, pa-

Irafrazind proverbul cu apa si I 
pietrele. își soun : „Călătorii I 
trec, pietrele rămîn...". I

| De la o 
I depășire

Șofer pe o autodubă a Intre-

I prinderii de industrie locală I 
Buftea. P. Constantin efectua I 
un transport de muncitori. Pe I

Iraza comunei Crevedia, accele- ■ 
rind viteza, șoferul s-a angajat, I 
fără să se asigure, intr-o depa- | 
Ișire. Din sens opus. circulind 
regulamentar, i-a apărut in fa- I 
țâ un autocamion. Ciocnirea I 
diptre autoduba condusă de I 

IP. Constantin ți autocamion n-a ■ 
mai putut fl evitată. Unul din I 
pasageri a decedat, iar alți cinci | 
au fost răniți. Tot rănit a fost

Isi șoferul, care este chemat .<d !
răspundă acum, pentru nesăbu- I 
ința sa, in fața instanței de ju- « 
decată. :

Rubricâ redactata de t
Petre POPA 
ți corespondenții

.Sclnteir I

TRIBUNA EXPERIENȚEI IN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

CE LOC OCUPĂ PRACTICA ÎN
PREGĂTIREA FUNCȚIONARULUI
1.4 la sută tn 1971 ; 1.2 In 1972 ; 

0.73 in 1973 și 0.70 in primul trimes
tru al anului 1974. Aceste cifre — 
in evidentă scădere — reprezintă 
procentul actelor de stare civilă gre
șit întocmite la primăriile din ju
dețul Mureș, acte care, pentru rec
tificare, necesită hotăriri ale instan
țelor dc judecată. E mult ? E pu
țin ? Iată ce nc-a răspuns la aceas
tă întrebare tovarășul Cornel Ilăr- 
șan, secrt tarul comitetului executiv 
al consiliului popular județean :

— Dacă am compara cifrele abso- 
lute, de pildă cele din anul 1973 
(174 acte greșite, din totalul do 
23 608), parc puțin. Dar dacă ne 
gindim că actele greșite au ca sin
gure cauze neștiința sau superficia
litatea funcționarului, atunci este 
mult. Și dacă mai punem in balan
ță faptul că din întocmirea greșită a 
actelor sau certificatelor de stare 
civilă decurg consecințe grave — 
care, de multe ori, apar după ani 
și citeodntă nu mai pot fi remediate 
— este desigur foarte mult. De la 
unu in sus. orice eroare in activi
tatea administrației este foarte mult. 
Acesta a fost punctul nostru de ve
ri >re care, bineînțeles, nc-a obligat 
sâ intervenim.

— Cum ? Cu măsuri disciplinare, 
administrative ?

— La un moment dat. și acestea 
sint o soluție. Le-am aplicat cind 
gravitatea faptelor a cerut-o. Dar 
conducerea competentă a vieții e- 
conomico-sociale locale, desfășurarea 
unei activități sută la sută legală, 
operativă și. în același timp, efici
entă, nu se pot asigura numai — 
sau in primul rind — cu sancțiuni. 
De aceea, accentul l-am pus pe îm
bunătățirea continuă a pregătirii 
politice și profesionale a cadrelor 
din aparatul propriu și din subor
dine. Aș da. ca exemplu — din- 
tr-un program mai larg, care înce
pe de la organizarea unui control 
riguros al tuturor activităților admi
nistrației locale pină la aplicarea 
Legii nr. 2/1971 privind perfecționa
rea pregătirii profesionale a cadre
lor — instruirile periodice ale secre
tarilor comitetelor executive ale con
siliilor populare.

...Aceste instruiri periodice — or
ganizarea. desfășurarea lor — con
stituie experiența pe care o și pre
zentăm in continuare...

Periodic. înseamnă in lunile ime
diat următoare adoptării planurilor 
de dezvoltare economico-socială și 
a bugetelor anuale de către consi
liile populare. Fiecare instruire are 
o anumită tematică. Anul acesta a 
vizat in mod special problemele de 
stare civilă. Apoi pe cele privind 
autoritatea tutelară, comisiile de ju
decată, legislația muncii. Legea 20 
și tehnica elaborării deciziilor. De 
ce tocmai aceste probleme ? Pentru 
că, din controalele efectuate de ir. 
spectorii județeni și din sintezele 
întocmite de justiție și procuratură, 
au reieșit clar citeva nereguli toc
mai in aceste sfere de activitate.

Pină acum doi ani. instruirile se 
reduceau la expuneri ale cadrelor de 
conducere. Aceste expuneri, de re
gulă excelente din punct de vedere 
teoretic, nu și-au dovedit insă efi
ciența. Nici măcar la nivelul discu
țiilor pe care ar fi putut să le de
clanșeze. S-a renunțat la acest sis
tem. Actualmente, pentru fiecare 
problemă abordată, programul cu
prinde mai multe referate (sau in
formarea unui organ de sinteză), 
discuții pe marginea acestora și cel 
puțin un test de verificare a cunoș
tințelor din domeniul sau sectorul 
pus in discuție.

De cine sint susținute referatele ? 
De secretari ai comitetelor .executi
ve a căror experiență — nractică, 
nu teoretică — poate fi folositoare 
întregului auditoriu. De exemplu, 
anul trecut au prezentat referate 
secretarii din comunele Suseni și 
Gânești (nentru probleme privind 
aplicarea Decretului 468 referitor la 
popularizarea actelor normative), 
Sinpaul și Papiu Ilarian (pentru di
ferite aspecte ale aplicării Legii nr. 
7 1971 care reglementează organiza
rea unităților de prestații și servi
cii), Vinâtori și Valea Largă (des
pre unele aspecte ale urmăririi și 
executării hotăririlor și deciziilor), 
Șeulia (despre îndeplinirea sarcini
lor și raportarea lor In termen). Re
feratele, poate prea pretențios nu
mite referate, nu sint altceva decit

□ □□□□□
Este atit de cunoscută impetuoasa 

dezvoltare economică și socială a 
Hunedoarei in anii socialismului, in
cit pentru formarea unei imagini de 
ansamblu in acest sens este sufi
cient dacă amintim faptul că pro
ducția anului 1943 din această stră
veche vatră de metal se realizează 
in prezent in mai puțin de șapte 
zile la fontă, cinci zile la oțel și 
șase zile la laminate finite, câ — 
față de același an — populația ora
șului a crescut de aproape zece ori ! 
In condițiile unei asemenea dezvol
tări industriale și urbanistice, pro
tecția mediului înconjurător a deve
nit pentru municipalitate una din 
problemele de primă importanță. Ca 
atare, incă din anii trecuți, cu spri
jinul direct al organelor județene de 
partid și de stat, au fost inițiate la 
Hunedoara ample studii și cercetări 
pentru identificarea cu precizie a 
surselor și noxelor poluante, pentru 
efectuarea unor măsurători compa
rative in diferitele zone ale munici
piului. pe baza cărora s-a trecut la 
acțiuni diferențiate in funcție de 
zone. S-a stabilit, astfel, că princi
palii generatori de pulberi și de di
ferite noxe gazoase cu care este 
impurificată atmosfera municipiului 
sint unele șectoare din combinatul 
siderurgic (oțelării, furnale, uzina 
cocso-chimică. aglomerator. sectorul 
de transporturi interne), uzina de 
preparare a minereurilor și secția 
de talc și dolomită aparținătoare 
I. M. Hunedoara. In mod firesc, 
consiliul popular municipal, in strîn- 
să colaborare cu conducerile celor 
două mari unități industriale și-au 
concentrat atenția spre anihilarea 
acestor surse nocive.

Au fost începute și construite 
o scrie de lucrări antipoluante, de 
amploare, care au impus mari efor
turi valutare și financiare. In acc-st 
cadru au fost realizate și puse in 
funcțiune, eșalonat, trei instalații de 
desprăfuire cu electrofiltre la fabri
ca nr. 2 de aglomerare a minereuri
lor, care — reducind de circa 20 de 
ori conținutul de pulberi in zona 
locurilor de muncă respective — au 
diminuat simțitor fi gradul de po

exemple dc rezolvări ale unor pro
bleme mai dificile, argumentate și 
comentate clar in citeva cuvinte. 
Așa cum știu să o facă practicienii. 
Nimeni nu-și propune să epuizeze 
in aceste materiale subiectul. Ele se 
vor și sint doar o bază de discuție. 
Anul acesta — cum spuneam — a 
fost prezentată o sinteză a organe
lor dc control — întocmită In cola
borare cu tribunalul și procuratura 
județeană — referitoare la activita
tea de stare civilă.

Dezbaterile s-au desfășurat pe gru
pe. Grupe restrinse de maximum 30

ANCHETA NOASTRĂ
ÎN JUDEJUL MUREȘ

d» oameni. De aceea discuțiile s-au 
bucurat de participarea majorității 
celor prezenți și au avut un pro
nunțat caracter de lucru. In limite
le abordării unor probleme concre
te intr-un dialog liber, lipsit de 
festivism. S-a realizat un schimb de 
experiență util, operativ, eficient. 
De regulă, dezbaterile se finalizea
ză cu citeva concluzii. Le prezintă 
in plen vicepreședintele de resort 
sau secretarul comitetului executiv 
județean. Se indică metodologia u- 
nitarâ pentru realizarea in condiții 
optime a sarcinilor din domeniul a- 
nalizat.

Al treilea capitol al instructaju
lui, sau dacă vreți, a treia tehnică 
utilizată, este testarea. Se fac unul, 
două sau mai multe teste. In func
ție de tematica generată a instruc
tajului. întrebările se referă la ches
tiuni foarte concrete, care necesită 
răspunsuri — și, in practică, rezol
vări — precise, fără alternative. 
Ultima oară s-au făcut trei teste 
pentru secretari și unul pentru dele
gații de stare civilă (prezenți și ei 
la prima parte a instructajului). 
Testele pentru secretari se refereau : 
nr. 1 (11 întrebări) la probleme de 
stare civilă ; nr. 2 (17 întrebări) la 
probleme de autoritate tutelară, ac
tivitate notarială, circulația actelor, 
comisiile de judecată, aplicarea Le
gii 20, legislația muncii ; nr. 3 con
sta in întocmirea unui proiect de 
decizie — pornind de la o stare de 
fapt ipotetică, rezultată dintr-o a- 
naliză ipotetică, desfășurată intr-un 
ipotetic comitet executiv — privind 
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luare al orașului. Cu efecte asemă
nătoare s-a acționat șj in sectorul 
oțelării, punindu-se in funcțiune in
stalațiile de electrofiltre pentru cap
tarea pulberilor la cuptoarele „Mar
tin" de mare capacitate nr. 3, 4. 5 și 
6. asemenea lucrări fiind începute și 
la cuptoarele nr. 7 și 8. Odată cu 
reparația capitală a bateriei de cocsi
ficare nr. 1, a fost aplicat procedeul 
de incărcare fără fum a cuptoarelor 
— prin injecție de abur — ceea ce 
a redus considerabil cantitatea de 

Cum este, cum va fi

AERUL LA HUNEDOARA
Preocupări pentru aplicarea prevederilor Legii 9 din 1973

gaz de cocs degajată la această ope
rațiune. In sfera transporturilor, 
unde locomotivele cu abur generau 
circa 35 la sută din noxele dispersate 
in combinat, s-a inceput, încă din 
1970, o amplă acțiune pentru înlocui
rea acestora cu locomotive Diesel — 
stadiul înlocuirii fiind de peste 80 la 
sută pină in prezent, urmind ca ac
țiunea să se încheie in anul viitor.

Tn paralel cu aceste măsuri cu 
caracter tehnic, pentru a căror în
făptuire și dezvoltare acționează 
intr-o strinsă colaborare organele lo
cale de stat și conducerea combina
tului, consiliul popular municipal a 
inițiat și o vastă acțiune de comba
tere a poluării atmosferice prin 
crearea unui adevărat filtru vegetal 
in oraș — acțiune in care masele de 
cetățeni, in frunte cu deputății, au 

Îmbunătățirea activității sanitare In 
circumscripția X.

Rezultatele testărilor se comuni
că. Cu același prilej, se precizează 
și modul corect de rezolvare a pro
blemelor. Se citesc răspunsurile co
recte, se prezintă in detaliu cele 
mai bune proiecte de decizie. Adi
că acele proiecte care stabilesc mă
suri concrete, cu termene de execu
tare și responsabilități nominale, 
proiecte prin a căror aplicare se 
creează cadrul organizatoric adecvat 
transpunerii In viață a indicațiilor 
din documentele de partid și pre
vederilor din actele normative care 
reglementează domeniul respectiv 
de activitate. Se nasc in mod firesc 
discuții. Aprecierile devin colective. 
Desigur, acest lucru a făcut să creas
că, de la un an. la altul, interesul 
șl preocuparea secretarilor pentru 
însușirea cit mai temeinică a regle
mentărilor și tehnicilor folosite in 
sectorul lor de activitate, in sectoa
rele pe care le coordonează. La tes
tul de stare civilă in 1974 au răs
puns corect la toate întrebările 30 
la sută, față de 19 la sută in 1973. 
Iar numărul celor care au răspuns 
greșit la mai mult de 5 întrebări a 
scăzut la 3 la sută, față de 37 la sută 
in anul precedent.

La rezolvarea problemelor din 
testul cu celelalte probleme de ad
ministrație 17 la sută din secretari 
au răspuns anul acesta corect la 
toate întrebările, față de 9 la sută 
in 1973, in timp ce numai 19 la sută 
au răspuns greșit la mai mult de 5 
întrebări, față de 39 la sută in 1973.

După această prezentare s-ar cu
veni o apreciere sau un scurt co
mentariu. Aprecierea am făcut-o 
alegind această experiență pentru 
rubrica noastră. Iar in loc de co
mentariu, reproducem ce ne-a de
clarat tovarășul Alexandru Botoș, 
secretarul Comitetului executiv al 
Consiliului popular comunal Cris- 
tești :

— Cind mă întorc acasă dc la in
structaj compar toate lucrările 
noastre cu cele pe care ni le-au dat 
de exemplu la județ. De-abia atunci 
se termină pentru mine instructajul. 
După asta n-am cum să mai gre
șesc. De aceea, zic cu că bine-ar 
fi ca măcar o zi din cele trei, cit 
durează instructajul, să lăsăm sala 
de ședințe de la județ și să mergem 
la o primărie, intr-o comună.

...La anul se va face exact așa. 
Conducerea județului a fost intru 
totul de acord cu propunerea secre
tarului de la Cristești.

Florin CIOBĂNESCU

avut și au rolul principal. Ni se 
pare interesantă in acest sens o sta
tistică : in ultimii 15 ani, pe raza 
municipiului au fost plantați aproape 
600 000 arbori ornamentali și arbuști, 
circa 7 000 conifere, peste 15 000 liane, 
milioane și milioane de flori in 
parcuri șl in rondurile din întinsele 
spații verzi — ceea ce a făcut din 
Hunedoara un adevărat oraș al ve
getației, al florilor. Numai in 1973, 
și în prima parte a acestui an. spre 
exemplu, prin munca patriotică a 

hunedorenilor s-au amenajat și ex
tins zone verzi pe o suprafață de 
135 hectare, in același timp plan- 
tindu-se mai mult de 130 000 de ar
bori, arbuști șj pomi ornamentali.

— Cu toate aceste realizări incon
testabile — ne spune tovarășul Vio
rel Răceanu, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal — in 
complexa acțiune de purificare a at
mosferei Hunedoarei mai avem incă 
multe de făcut. Tocmai acest con
siderent a determinat ca o recentă 
sesiune a consiliului popular sâ fie 
dedicată analizei exigente a modu
lui in care înfăptuim ceea ce se im
pune, ceea ce ne-am propus pentru 
combaterea poluării. Mai intîi tre
buie recunoscut că subcomisia mu
nicipală pentru protecția mediului

TURISTICE
ALE COOPERAȚIEI

DE CONSUM
în ultimul timp, rețeaua coo- 

perațlel de consum s-a 
cu noi unități 
ne, 1

extins t
iul unități turistice — caba- ) 

. hanuri și moteluri — care ] 
oferă condiții dintre cele mai l 
bune pentru cazare, masă și ’
odihnă reconfortantă. Intr-un 
cadru natural de o rară fru- l 
musețe, pe dealurile subcarpati- ■ 
ce din județul Buzău, coopera
ția de consum a construit anul 
acesta două noi puncte turis- ‘ 
tice de mare atracție. Unul din . 
ele, motelul „Mina de petrol ț 
Monleoru" (in fotografie), se l 
află amplasat in stațiunea ■ 
balneoclimaterică Monteoru, cu
noscută pentru însușirile sale 
curative deosebite in tratamen- i 
tul afecțiunilor reumatice. Mote- ’ 
Iul dispune de camping, restau- \ 
rant, cofetărie, cramă, spațiu C 
pentru parcarea autoturismelor. , 
Tot in județul Buzău, la Nehoiu 1 
s-a construit și dat in folosință 
cabana „Nehoiu", prevăzută cu i 
40 locuri de cazare și cu un res- i 
taurant care servește preparate ' 
culinare specifice bucătăriei lo- ) 
cale. De asemenea, pe lingă 
hanul din stațiunea balneoclima- t 
terică Covasna, din județul cu , 
același nume, cooperația de ’ 
consum pune la dispoziția tu- ) 
riștilor motelul Brețcu-Oituz, si- 
tuat pe D.N. 11, la km 79. De i 
curind, in județul Harghita s-a . 
deschis moielul „Praid" in sta- ’ 
țiunea balneoclimaterică cu a- ț 
celași nume, iar in județul Ma- 
ramureș cooperația de consum 
a dat in folosință Cabana Teilor 
— Valea Măriei — amplasată in 
mijlocul unei păduri de stejari. 1

Toate aceste locuri de popas 
și odihnă, adăugate la zestrea 
condițiilor de cazare și confort • 
pe care cooperația de consum 
o pune la dispoziția amatorilor I 
de turism și drumeție, consti- ) 
tuie o invitație permanentă, o L 
îmbietoare chemare spre cu
noașterea frumuseților patriei.

ț

i 
j
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înconjurător — înființată la începu
tul acestui an — nu și-a intrat pe 
deplin in rol, activitatea sa limitîn- 
du-se, în această perioadă relativ 
scurtă, doar la unele analize sau in
formări. Din dezbaterile sesiunii 
noastre a reieșit totodată că unele 
măsuri de importanță vitală pentru 
însănătoșirea atmosferei Hunedoarei 
se înfăptuiesc anevoios — cum au 
fost intirzierile in punerea in func
țiune a instalațiilor de electrofiltre 
de la cuptoarele 5 și 6 ale oțelăriei 

nr. 2 — că unele instalații depo- 
luantc existente nu funcționează la 
parametrii normali datorită unor 
deficiențe tehnice sau întreținerii 
necorespunzătoare — situații caracte
ristice-instalațiilor de la I.M. Hune
doara și intilnite chiar și la combi
natul siderurgic. Evidentă este și în
cetineala cu care se lucrează la 
electrofiltrele de la cuptoarele 7 și 
3 ale oțelăriei nr. 2, deși termenul 
lor de finalizare se apropie cu repe
ziciune (trimestrul IV 1974)...

Față de asemenea intirzieri, hotă- 
rirea adoptată in recenta sesiune a 
consiliului popular municipal se do
vedește fermă. Ea stabilește sarcini 
precise cu privire la activitatea 
subcomisiei municipale pentru pro
tecția mediului înconjurător care — 
printr-un control riguros — va ur-

Telex cetățenesc
INIȚIATIVE

• Servicii in curs de înființare. Cooperația meșteșugărească din 
Capitală va organiza In lunile următoare o serie de servicii noi : în
treținerea. pe bază de abonament, a instalațiilor electrice șl sanitare 
dn la domiciliul cetățenilor : serviciile de inarilire la domiciliu a per
soanelor in virstă și a bolnavilor : Înființarea unei unităti cu funcțio
nalitate complexă (zugrăveli, repararea instalațiilor, curățirea parche
tului. decorațiuni interioare sa.).

NOU
• Pentru codificarea corespondenței au fost tipărite (șl urmează 

a fl puse la dispoziția populației) 2 000 000 do hărți cu principalele 
localități din zonă și codurile lor. In același scop este Jn curs de 
realizare „atlasul poștal", care va cuprinde, dc asemenea, toate loca
litățile și codurile lor poștale.

• I a Ilerculane, in cadrul acțiunilor de dezvoltare edilitară a fru
moasei stațiuni balneoclimaterice de pe valea Cernii, au început lucra-

■ * - cuprinde
și dotăririle la fundația unui nou si modern complex sanatoria!. r.i va 

un hotel cu 1 100 dc locuri, un altul cu 400 de locuri, precum 
anexe menite să asigure condiții optime de confort pentru 
și odihnă viitorilor oaspeți ai Băilor Herculane.

• O veste bună pentru automoblliști. Pe magistrala de penetrație 
a șoselei internaționale E 94. in municipiul Timișoara a fost deschis 
circulației rutiere un pasaj denivelat, unul din cele mai mai 1 cun 
țară. Acest impunător arc de beton și oțel peste mai multe linii ae 
cale ferată are o lungime de 555 de metri și dispune de 4 benzi de 
circulație, 2 benzi pentru cicliști și 2 trotuare pentru pietoni.

• Sinaia — dublarea debitului de apă. Intr-un termen record — de 
numai 6 luni — au fost efectuate la Sinaia lucrările de dublare a 
debitului de apă potabilă. Un ajutor deosebit l-au adus cetățenii — 
prin munca patriotică prestată.

CITITORII SESIZEAZĂ
• Risipă, plus birocratism. La Reghin, ca și in alte localități din 

tară — ne scrie Adrian Precup, str. Grigorescu nr. 22 — expedierea 
recomandatelor se făcea pină nu de mult pe baza unui simplu cupon 
eliberat de la ghișeul oficiului P.T.T.R. De citva timo însă a fost adusă 
o „inovație" : la expediere, cetățeanul — șl nu funcționarul poștei, 
cum se proceda înainte — este obligat să completeze un formular 
dublu de cit era. Risipă de timp și de hîrtie. (In scrisoarea primită 
la redacție ni s-au anexat două asemenea modele de formulare pe 
care le ținem la dispoziția celor interesați).

• Pc scurt, din Strehaîa. Un grup de 6 cititori din Strehaia au 
expediat pe adresa rubricii noastre o scrisoare din care rezumăm : 
in tot orașul Strehaia nu găsești un covrig sau un corn, nici un fel 
de specialitate de franzelărie ; plăcintăria din localitate — care nu 
întrunește condițiile de servire nici pentru o unitate do categoria 
a IlI-a — poartă pe firmă indicativul „unitate de categoria 1“ (!) ; 
toți cetățenii care cumpără la Strehaia o pereche de pantofi trebuie 
să achite, in mod obligatoriu, și 1,50 lei. costul ambalajului.

• Ne plouă de 3 ani. Locatarii blocului C 2 din Iași, str. Văs- 
căuțeanu nr. 8, ne sesizează că de aproape 3 ani de zile acoperișul 
este degradat, ploaia infiltrindu-se in apartamente. „De sesizat, am 
sesizat de nenumărate ori — se arată in scrisoare — dar fără nici 
un folos. Ni se dau doar promisiuni, în timp ce petele de pe pereți 
se măresc continuu".

o Fără motiv. „Cooperația de consum are in satul nostru un ma
gazin foarte vechi, construcția sa fiind degradată — ne scrie un grup 
dc cetățeni din comuna Răchita, județul Timiș. Nu are cooperația 
bani să construiască un local nou ? Are, din moment ce a impinziț 
județul cu tot felul de moteluri, campinguri si hanuri, care stau mai 
mult goale. Să nu fie magazinul nostru rentabil ? Este, din moment 
ce vinde lunar de 4—5 ori mai mult decit magazinele din satele 
vecine. Atunci, care sâ fie motivul ?“

• O jumătate de an pentru un act. De mai bine de o jumătate de 
an am depus la I.C.R.A.L. sectorul 8, din Capitală — ne scrie Dumi- 
trașcu Victor, str. Polizu nr. 6 — documentele necesare reînnoirii 
contractului de închiriere al casei in care locuiesc din 1951. Am făcut 
pină acum nenumărate drumuri pină la I.C.R.A.L.. dar de fiecare dată 
mi s-a spus „veniți miine". Oare cit se poate întinde birocrația 
funcționarilor de la I.C.R.A.L. ?

ECOURILE RUBRICII
• Aiud—București : o zi ; București—Aiud : 5 zile. Ziarul nostru 

semnala recent o intimplare ieșită din comun : din cauza inlirzierii 
unui plic cu acte pe care-1 aștepta de la Aiud. o tinără aflată in Capitală 
nu s-a putut prezenta la concursul de admitere in facultate. In răs
punsul primit de la Direcția de poștă a municipiului București, aflăm 
că : „s-au făcut cercetări amănunțite și cele semnalate de -Scinteia» 
s-au adeverit intru totul. Recomandata s-a predat cu intirziere desti
natarului din vina unor salariati ai oficiului P.T.T.R. nr. 57. în urma 
acestei situații s-au aplicat cele mai severe măsuri administrative 
împotriva vinovaților (s-au desfăcut contractele de muncă) și cazul 
a fost prelucrat cu toate colectivele de salariați din Capitală".

M^ri A sie senă a!e depa*
(Urmare din pag. I)
ganizeze mai multe lnlilniri cu ale
gătorii. pentru a discuta și rezolva 
împreună problemele pe care le ri
dicăm". „Noi am tot ridicat diverse 
probleme deputatului nostru — arăta 
Lucaci Francisc, din circumscripția 
nr. 39 — dar constatăm că el nu pri
mește sprijin in soluționarea lor".

Semnificația observațiilor de mai 
sus ne apare in adevărata ei lumină 
dacă avem în vedere și faptul că 17 
cleputați municipali și toți cei 55 
deputați județeni nu au participat 
deloc la aceste intilniri. Absența 
unui deputat de la o adunare convo
cată, să zicem, neprevăzut, ar mai 
putea fi explicată — deși e de dorit 
ca nici astfel de situații să nu exis
te. Dar absența de la adunarea de
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mări înfăptuirea în termen a măsu
rilor de combatere a poluării cu ca
racter prioritar, cum sint : extinde
rea procedeului de incărcare fără 
fum a cuptoarelor la incă două ba
terii de cocsificare ; intrarea in 
funcțiune a electrofiltrelor la cup
toarele Martin nr. 7 și 8 și, in con
tinuare, la oțelăria electrică ; înche
ierea procesului de înlocuire a loco
motivelor cu abur ; etanșarea cup
toarelor de prăjire magnetizantă ; 
reproiectarea și montarea electrofil
trelor la instalația de prăjire de la 
uzina de preparare a minereurilor 
Teliuc șj altele. In același scop, con
siliul popular municipal va continua 
și dezvolta — cu participarea di
rectă a cetățenilor — acțiunea de 
extindere a perdelelor vegetale, în 
sensul plantării pină la sfîrșitul 
anului 1975 a incă 20 000 de pomi și 
arbuști in oraș și împăduririi zonelor 
Stufit — Bataga — Gazometru.

...Acestea reprezintă o parte din 
amplul program de măsuri prioritare 
care se găsește pe agenda cotidiană 
dc lucru a Consiliului popular muni
cipal Hunedoara. Pentru urgentarea 
lucrărilor restante trebuie să se ac
ționeze cu exigență. In lumina clară 
a Legii nr. 9 din 1973 privind pro
tecția mediului înconjurător. Acest 
imperativ este cu atit mai necesar 
in municipiul Hunedoara cu cit, pe 
lingă efectul direct de îmbunătățire 
a stării de sănătate a locuitorilor 
municipiului, materializarea măsuri
lor antipoluante are și un efect eco- 
nom’c de mare eficiență. Conform 
studiilor întreprinse in acest sens, 
se estimează că — in anii viitorului 
cincinal — aceste măsuri vor crea 
de pildă în C.S. Hunedoara posibili
tatea recuperării anuale a circa 63 000 
tone pulberi de minereu la fabrica 
de aglomerare și 40 000 tone la oțe- 
lării, a 35 000 tone țundăr, 472 000 
tone abur (valoarea totală a acestora 
trecind de 61 milioane lei), in timp 
ce la uzina de preparare a minereu
rilor — Teliuc se vor recupera anual 
circa 4 000 tone metal.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scinteii'’ 

dare de seamă — care se anunță cu 
. mult timp înainte și care este obli

gatorie prin lege — nu poate fi 
explicată și justificată față de cetă
țeni. In fond, deputatul este depiltat 
nu pentru a purta in buzunar 
mandat, ci pentru a conlucra perma
nent cu cetățenii, pentru a răspunde 
de întreaga lui activitate in fața 
celor care l-au ales. Dar cum să răs
pundă dacă unii deputați nici măcar 
nu se prezintă în fața cetățenilor ?

Pe scurt, acestea au fost citeva 
din constatările noastre. In plus, in 
biroul tovarășului loan Jivan, prim- 
vlcepresedinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal, 
vicepreședinte al consiliului muni
cipal al F.U.S., mai aflăm că. la in- 
tilniriUe cu cei 201 deputați, cetățe
nii au făcut 92 de propuneri. Nu am 
pus in discuție faptul dacă sint mul
te sau puține. Am întrebat insă 
ce se știe, la circa o lună de la ti
nerea adunărilor, despre posibilită
țile de realizare a propunerilor res
pective ? Răspunsul a fost : „Nu 
Știm nimic, deocamdată". Nici nu se 
putea ști intrucit, pină la data res
pectivă, ele n-au fost nici măcar in
ventariate. fără a mai vorbi de re
partizarea lor pe sectoare și de sta
bilirea unor termene de rezolvare. 
La insistența noastră, tovarășul Ji
van a clarificat și faptul că depu
tății județeni nu poartă nici o vină 
pentru neprezentarea la intilniri. Sar
cina dată de secretarul comitetului 
executiv unor activiști din aparatul 
consiliului popular de a-i anunța 
s-a tot transmis din om in om. pină 
s-a uitat de tot dc ea si, astfel, 
nici un deputat județean nu a fost 
incunostințat pentru a-si onora cblv- 
gatia de a prezenta darea de seamă.

...Așadar. împreună cu tovarășul 
vicepreședinte ai consiliului local al 
F.U.S., concluzionăm : 1) organiza
rea. adunărilor s-a făcut defectuos ; 
2) centralizarea pe mai multe cir
cumscripții a schimbat caracterul a- 
dunârilor de dări de seamă în obiș
nuite întruniri cetățenești ; 3) din a- 
ceastă cauză, interesul alegătorilor 
pentru adunări a scăzut, fapt reflec
tat șii in participarea lor — necores
punzătoare numeric ; 4) o bună par
te din deputății municipali si depu
tății județeni nu și-au tlnut, nici in 
această formă, dările de seamă ; 5) 
după circa o lună de zile de' la des
fășurare, nu exista o evidență clară 
și nu se stabilise modul dc rezolvare 
a propunerilor făcute.

Toate acestea aduc în discuție mo
dul in care unii deputați își onorea
ză mandatul, dar și modul in care 
tovarășii din comitetul executiv 
al consiliului popular municipal 
și din conducerea consiliului lo
cal al F.U.S. au controlat organiza
rea și desfășurarea intilnirilor din
tre deputați și alegători.

...Sint constatări care invită la o 
revizuire a opticii asupra importan
ței și modului de organizare a in
tilnirilor dintre deputați și alegători, 
la o atitudine responsabilă față de 
exercitarea mandatului de ales al 
obștii.
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EFICIENTA ■ In planul de lucru al centralei
■ In activitatea întreprinderilor

Cum ic știe, prin competențele șl atribuțiile cu care sint Investite, 
cei.Lralele industriale nu un rol esențial în activitatea complexă, de 
mar<- răspundere plivind creșterea continuă a eficienței economice. 
In ce măsură iși exercită Ctnlr h materialelor dc construcții din 
București atribuțiile in acest d mv r.iti ? Cr rezultate s-au obținut pină 
H prezent In ce direcții și-a propus centrala sâ acționeze, ' 
nuarc. pentru a ridica rerult»teh- sale la nivelul sarcinii 
subliniate La Consfătuirea cu activul de partid și de stat di 
industriale și întreprind ri ? Izi aceste întrebări ne răspund» 
ROMUL MARTA, directorul Runeral al centralei.

i, in conti- 
lor sporite 
lin centrale 

ing.

s'rucțli — nc-a spus la inc mut di
rectorul general — a ncolxtat și a- 
cordft o importanță deosebită sixirii 'i 
toate domeniile de activitate. Voi in- 

cru. în cercetare, dc pildă, s-a 
urmărit ca fiecare temă să con
tribuie concret la îmbunătățire i 
tehnologiilor de fabricație și a 
calității produselor. Ia asimilarea 
unor produse si utilaje cu inalii 
parametri lehnico-economici. la d - 
minuarea importului do materii pr.- 
" ' " In domeniul Investi
țiilor. împreună cu organele dc avi
zare si aprobare, am avut in \c. re 
ca indicatorii proiectați ai noilor 
< nacîtsti de producție să fie supe- 

la similare
insistență

fa-

— Am valori 
primul rind. 
și creator al 
tri. Iată două 
ca dc produse ceramice din Urziceni 
s-a organizat producția do plăci trase 
din gresie antiacidâ. produs care se

cat mai bine, 
potențialul 
specialiștilor 

'xemple. ’

... In 
tehnic 

noș- 
L-i Fabri-

au apărut diferite neajunsuri in pro
ducție. oină la lichidarea acestora : 
multe din ședințele de lucru ale con
ciliului oamenilor muncii s-au ținut 
in unități, ceea ce nc-a permis să 
cunoaștem și mai bine situația con
cretă dc pe teren, să luftm deciziile 
cele mai oportune. La rindul său. 
organizația dc partid a centralei a 
fosl mereu in fruntea acțiunilor, me
nite să ducă la creșterea necontenită 
a eficientei economico. De altf 1. 
ultuncle două adunări do partid au 
avut ca temă tocmai creșterea efi
cientei economice, rclovindu-se cu 
claritate sarcinile sporite ce revin 
organizației dc partid, fiecărui comu
nist în parte după Consfătuirea cu 
activul do partid si de stat din cen
tralele industriale si întreprinderi.

la secția dc tuburi de canalizare. 
R •zultalrle cele mai bune s-au 
obținut in întreprinderile in care v- 
foriurile specialiștilor din centrală 
s-.iu împletit cu eforturile cadrelor 
acestora. acolo unde s-a făcui front 
comun pentru învingerea greutăților, 
uncie a existat receptivitate și 
ve'.gentă in acțiune. Cel mai 
exemplu il oferă întreprindere 
c i.unică fină din Cluj, unitate nouă, 
c.ire a atins parametrii proiectați 
în linte de termen la toate liniile teh
nologice, realizează produse noi. dc 
Calitate superioară, inclusiv pentru 
export și care a îndeplinit și depășit 
toii indicatorii dc plan.

— Ce și-a propus centrala sd 
întreprindă, in continuare, pen
tru creșterea eficienței econo
mice ?

viori celor de 
existente In funcțiune. Cu 
A-a • f in domeniile tehnic si
de producție, in care, prin sprii nul 
abordat la fața locului de specialistă 
rentralei, s-a asigurat o mai bună 
rezolvare a problemelor de care dc- 
r.nd folosirea integrală 'a mașinilor 
si utilajelor, perfecționarea organiză
ri producției și a muncii, reducerea 
prețului de cost, sporirea beneficiilor, 
a productivității muncii.

M-’jori taica întreprinderilor cen
tralei au îndeplinit si depășit pe 
primele șapte luni ale anului, pre

ia fi- 
itorii eficientei 

dună sap- 
suolimenta- 

11,6 milion- 
Cele

ideolinit si depășit, 
c luni ale anului, 
jian atit la producti 
la indici. 
Bunăoară.

luni. beneficiile 
însumează peste 
lei. la nivelul centralei. ___
bune realizări, in această pri-

sizică, cit 
economii 
le 
re 
ne 
mai ___ _______
vintă, au fost obținute de întreprin
derile din Cluj. Deva. Sighișoara, 
I ugoj și „Cesarom" din București, 

tate la fel de bune au fost în
registrate si la Productivitatea mun
cii. precum si în domeniul reducerii 
normeior do consum. Totodată, au 
fost introduse in fabricație elemente 
do construcții tipizate, panouri mari 
din beton Armat pentru clădiri de 
locuit inalte (P+8 si PAIO). s-a ex
tins gama sortimentală de panouri 
mari pentru clădiri do locuit P+4 — 
cu timplărie vopsită si montată, cu 
instalații si cabină sanitară, cu un 
înalt nivel de dotare si finisare — 
produse care contribuie la sporirea 
gradului de industrializare a lucră
rilor de construcții, la creșterea efi
cientei la producător $•; la construc
ts- în urma vizitei de lucru, din 
mal 1973. a 
Ceausescu pe 
din Capitală, .....................................
hotărire la traducerea in viată a pre
țioaselor 
prilej, la 
ceramică

tovarășului Nicolae 
platforma „Progresul" 
centrala a trecut cu

indicații primite cu acest 
diversificarea producției 
pentru construcții.

de

C- e.-p-’rfcnfd deosebiră 
Centrala materialelorferd

construcții in ceea ce privei 
modernizarea și innoirea pi

importa, iar la întreprinderea di 
materiale izolatoare din Berceni, 
scopul realizării unui nou produs 
hidroizolator. s-a executat, după 
concepție proprie, un dispozitiv de 
mare utilitate. In prezent, se stu
diază realizarea, tot după concepție 
proprie. a unor materiale care acum 
se imoortâ și se întreprind cercetări 
pentru folosirea mai intensă a de- 
surilor industriale, in special a ce
lor cu continui caloric ridicat. Faptul 
ci centrala are astăzi un institut dc 
cercetare propriu ne permite să fruc
tificăm mai bine experiența unui 
mare număr de specialiști, să apli
căm mai rapid noile cuceriri a!e 
stnntei și tehnicii moderne; față dc 
vechea formă organizatorică, cind 
perioada dc asimilare și introducere 
tn fabricația curentă a unui nou pro
dus era dc 3—1 ani. aceasta 
astăzi de maximum 1—1.5 ani. 
valoarea mărfurilor pe care le ex
portăm este, in prezent, de aproape 
11 ori mai marc decit valoarea ma
teriilor prime aduse din import pen
tru • • ' •

in

este 
iar

întreaga producție a centralei.
— Practic, cum s-au obținut 

aceste succese in domeniul creș
terii eficienței economice ?

— Neîndoielnic, la baza lor stau 
priceperea, hărnicia, spiritul creator 
și de bun gospodar al colectivelor de 
întreprinderi. Apreciez însă că 
realizările dc acum au fost posibile 
și ca urmare a consolidării noii forme 
organizatorice a centralei și a între
prinderilor. a îmbunătățirii stilului si 
metodelor de muncă ale comparti
mentelor din centrală, ale consiliului 
oamenilor muncii, accentul fiind pus 
pe solutionarea operativă a tuturor 
problemelor de care depinde creș- 
1.; a ef:c:entci economice. Pentru 
atingerea acestui-obiectiv? sbccoBis’ii 
c ntralci — repartizați pe subramuri 
de activitate și întreprinderi — au 
acționat la fata locului, acolo unde

CONTRASTE
0 experiență care vă stă 

la îndemină
în ultimii ani. între

prinderea de confecții 
„Bega" din Timisoara 

•beneficiat de impor- 
^r.te fonduri de in
vestiții. in 
dezvoltării i_ 
nizării „zestrei" sale 
tehnice. Ca urmare, 
incepind cu această 
lună. întreaga produc
ție a unității amintite 
se va realiza in capa
cități r.oi Industriale, 
dotate cu mașini si u- 
tilaje de inaLtă tehni-

i vederea 
si moder- 

..zestre?
Ca
cu

citate. Desigur, fapte 
de acest fel nu sint 
pentru noi o nou-tate. 
Ce retine atenția in 
cazul de față ? Un sin
gur fapt : reamplasa- 
rea liniilor tehnologi
ce s-a făcut fără în
treruperea activității 
productive, adică din 
„mers". 
Punerea 
a noilor 
avut loc
îndeplinirii

Rezultatul ? 
in funcțiune 
capacități 
in

a 
condițiile 
integrale

a sarcinilor curente de 
plan. Totodată, in a- 
cest fel. s-a asigurat 
atingerea parametrilor 
proiectați si a terme
nelor prevăzute. O ex
periență valoroasă, cu 
multiple avantaje eco
nomice. care s-a ma
terializat printr-un e- 
fort suplimentar de 
gindire, concepție și 
organizare. O expe
riență care merită să 
fie generalizată.

Cind sfecla de zahăr e dusă
zăhărelul

— Totuși. in 7 luni din acest 
an. anumite întreprinderi din 
cadrul centralei nu au îndepli
nit unul sau altul din indicato
rii eficienței economice. Cum se 
explică acest lucru 7

— Tn această situație se găsesc, de 
pildă, unitățile din Oradea și Craio
va, care au depășit nivelul planificat 
al cheltuielilor de producție. Au exis
tat si cauze obiective. Apreciez insă 
ca atit centrala, dar mai ales colecti
vele acestor două unități nu au acțio
nat cu suficientă fermitate pentru e- 
liminarea dificultăților obiective și 
subiective pe care le-au intimuinat. 
Astfel, la Oradea, s-a intirziat pune
rea în funcțiune a secției de beton 
celular autoclavizat armat, produs in
tens solicitat de economia națională și 
cu o mare eficiență economică, iar 
la întreprinderea din Craiova s-a 
acționat prea lent pentru reprofila
rea unor linii tehnologice și folosirea 
integrală a capacității de producție

— Problema nr. 1 este pregătirea 
si asigurarea cadrelor de ingineri, 
maiștri si muncitori necesare noilor 
capacități de producție recent puse 
in funcțiune sau care vor începe să 
producă in anii viitori, capacități cu 
o dotare tehnică superioară, compa
rativ cu unitățile similare mai vechi. 
De reușita acțiunilor noastre in acest 
domeniu depind, in mare măsură, 
stăpînirea noilor tehnologii, calitatea 
lucrărilor do întreținere a mașinilor 
si utilajelor, a tuturor instalațiilor, 
multe din ele automatizate și in flu
xuri continue, ceea ce implică o 
înaltă disciplină tehnologică si de 
muncă. Sintem hotăriți să eliminăm 
cu desăvirșire orice tendințe de to
lerare a lipsurilor aparent mărunte, 
a lucrului do mintuială. Pentru îm
bunătățirea relației producător-con- 
sumator (constructor) și asigurarea 
unei utilizări cit mai eficiente a pro
duselor noi pe care le. realizăm, 
centrala va aplica un program co
respunzător în vederea dezvoltării și 
extinderii activității de montare, cu 
forte proprii, a unor materiale de 
construcții la beneficiari. Vom cău
ta să valorificăm mai bine experien
ța noastră de nină acum, a altor țări, 
care au obtinut rezultate deosebite 
în această direcție a activității eco
nomice.

ați fost la EREN 74

hÎmîa!"'1I«

ÎN PRODUCȚIE, LA URZICENI

Convorbire realizata de 
Iile ȘTEFAN

Prima fabrică de ulei din soia
TLFOV (Corespon

dentul „Scinteii", A- 
lexandru Brad) : Har
ta economică a jude
țului Ilfov s-a îmbo
gățit cu un nou obiec
tiv industrial : fabrica 
de ulei din soia — 
Urziceni. Intrată zi-

lele acestea in pro
ducție, unitatea, pri
ma de acest fel din 
țară, situată intr-o zo
nă in care i se asigu
ră cea mai mare par
te din materia primă, 
are o considerabilă 
capacitate de prclu-

era re. Din primele 
zile de producție, co
lectivul tinerei uni
tăți industriale ilfove- 
ne a obținut 150 tone 
de ulei și 600 tone 
șrot, produse cu o lar
gă întrebuințare.

-X ,

CALITATEA PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I)

că 
a- 
de 
de

La ultima consfătui
re a cultivatorilor de 
6feclă de zahăr care a 
avut loc la Slobozia, 
fabrica de zahăr din 
Buzău a fost criticată, 
pe bună dreptate, 
nu s-a îngrijit de 
menajarea bazelor 
recepție. A trecut,
atunci, un an. dar mă
surile stabilite nu au 
fost duse la îndeplini
re. La cooperativa a- 
grioolă 
Grindu, 
mita, 
baza de 
înaintat 
ceste 
ratorilor __
și din alte 3 
nu le râmine 
de făcut decit 
transporte sfecla, 
mai înainte, pe distan
te de 2—4 ori mai 
mari si pe drumuri

din comuna 
județul Lalo- 
lucrârile la 
recepție^ n-au 
deloc, 

condiții.
din

In a- 
coope- 

Grindu 
unitâti 
altceva 

să 
ca

foarte grele. „Acum, 
ca si atunci, delegații 
fabricii afirmă senin 
că suportă ei (adică 
fabrica I) cheltuielile 
pe distantele par
curse’ in plus — ne-a 
spus tovarășul Anghcl 
Mircea Dan. președin
tele cooperativei. Chiar 
dacă ar plăti din bu
zunarul propriu, risi
pa de carburanți nu 
trebuie admisă. Dar și 
mai grav este faptul 
că deplasările lungi, 
nerespcctarea grafice
lor si a orelor de pre
dare afectează produc
ția. calitatea sfeclei". 
Argumentele președin
telui cooperativei din 
Grindu. repetate îna
intea începerii recolta
tului in fata reprezen
tanților fabricii — 
Gheorghe Voicu. șeful 
bazei, si Ion Drâgan,

sef de sector. — n-au 
avut darul să convin
gă. Ei acuză, fără te
mei. lipsa brațelor de 
muncă, cind este știut 
că toate cooDerativele 
din jur au echipe de 
zidari care ar fi pu
tut să-i ajute. Pe șan
tier se lucrează in do
rul lelii. Platforma de 
beton e turnată par
tial. drumurile de ac
ces sint presărate cu 
gropi, cuvele in care 
sint montate basculele 
s-au umplut cu apă. 
clădirea laboratorului 
e încă neterminatâ. In 
aceste condiții e de 
așteptat ca sfecla să 
parcurgă aceleași dru
muri lungi spre a de
veni zahăr. Asa se în- 
timplă cind cei in 
drept se lasă duși cu... 
zăhărelul.

nelte rebuteâză o parte din piesele 
primite de ia turnătoriile unor 
unități („23 August" din București, 
întreprinderile mecanice din Cugir 
și Roman) și irosesc capacități 
producție, deoarece piesele 
pective sint livrate cu defecte. Sint 
deosebit de bune rezultatele din 
ultima vreme ale unor mari uni
tăți constructoare de mașini, care, 
prin eforturi stăruitoare, au inten
sificat ritmul de expediere a utila
jelor tehnologice către șantierele de 
investiții ale industriei chimice. 
De ce, insă, unele din aceste uti
laje au fost livrate fără o verifi
care corespunzătoare, ceea ce a im
pus efectuarea de remedieri ? De
ficiențe de calitate s-au constatat 
și la anumite lămpi cu incandescen
ții (becuri), produse de întreprin
derea „Romlux" din Tirgoviște. din 
care ca tiză au fost respinse de or
ganele controlului de calitate. Sint. 
evident, situații singulare, ușor de 
prevenit, cu condiția ca în unită
țile respective să se instaureze un 
climat de înaltă răspundere și exi
gență față de munca fiecăruia, pe 
întregul flux al producției.

Firește, ridicarea necontenită a 
nivelului calitativ ș4 al performan
țelor produselor in fiecare unitate 
industrială presupune adoptarea și 
aplicarea permanentă de măsuri 
cuprinzătoare de ordin tehnic și 
organizatoric, respectarea riguroasă 
a disciplinei tehnologice. întărirea

de
res-

controlului de calitate in toate fa
zele do producție. Dar. înainte de 
(oale, calitatea superioară și mo
dernizarea continuă a produselor 
constituie o problemă de conștiin
ță, o îndatorire de partid, o sarcină 
de înaltă responsabilitate a fie
cărui colectiv — de la director, in
giner, pină la muncitor — a fie
cărui cercetător și proiectant. Toc
mai de aceea, in întreaga această 
activitate, un rol primordial re
vine muncii politice a organizațiilor 
dc partid, menită să sădească in 
conștiința colectivelor de unități in
dustriale. de cercetări și proiectări, 
ambiția și răspunderea pentru 
tot ceea ce produc și creează 
corespundă cerințelor mereu 
rite pe care partidul nostru le pune 
in mod stăruitor in domeniul 
litâtii. Cultivind spiritul de 
gență, ordine și disciplină in mun
ca fiecăruia, militind pentru ex
tinderea a tot ceea ce este avan
sat in tehnică, in producție, a ex
perienței înaintate, pentru perfec
ționarea calificării cadrelor, organi
zațiile de partid sînt chemate 
— in marea întrecere pentru 
deplinirea înainte de termen 
cincinalului — să canalizeze ener
giile si capacitățile creatoare ale 
colectivelor spre ridicarea sistema
tică a calității produselor — acțiune 
de mare interes economic și patrio
tic. dc mare importantă pentru 
creșterea eficientei economice, pen
tru sporirea avuției naționale 
progresul întregii țări.

/

Metode noi de combatere
a fumatului ?

Nueun

Planul de investiții 
prevede — ne comu
nică corespondentul 
nostru din județul Bu
zău — construcția u- 
nor noi capacități la 
fabrica de țigarete din 
orașul Rîmnicu Sărat : 
este vorba de un corp 
de fabricație si de mai 
multe depozite. Ter
menele de punere in 
funcțiune au fost me
reu reașezate, ajun- 
gind să fie aminate cu 
mai mult de 6 luni. 
Cauza ? Slaba organi
zare a muncii pe șan
tier. încă de la înce
putul lucrărilor de 
construcție. Cine a to-

lerat-o ? în primul 
rind. conducerea Trus
tului de constructii- 
montaj pentru agri
cultură și industrie a- 
limentară. Dar si pro
iectantul — Institutul 
de cercetări si proiec
tări pentru industrie 
alimentară — are par
tea sa de răspunde
re : in loc să înlăture 
operativ erorile din 
documentația inițială, 
a tergiversat nejusti
ficat schimbarea so
luțiilor. In fine, multe 
necazuri sint provo
cate de contractanții 
părților de instalații.

Spre exemplu, la cen
trala termică trebuiau 
montate și date in 
probe două cazane de 
cite 4 tone aburi și 15 
atm. Spunem trebu
iau. dar de fapt nu se 
știe cind vor fi mon
tate, deoarece produ
cătorul (Întreprinde
rea de cazane și arză
toare mici din Cluj) 
nici nu le-a omologat. 
Poate că vinovății sint 
împotriva fumatului ? 
Oricum ar fi. lor 
s-au cerut utilaje 
nicidecum metode
reducere a consumu
lui de tutun.

li 
și 

de

Consiliul intercooperatist Moțăței. 
situat in zona sudică a cimpiei dol- 
jene. are în componența sa cinci 
cooperative agricole, cu o suprafață 
totală de 15 000 hectare. Cum iși in- 

. deplineste atribuțiile și răspunderile 
care ii revin, ce rezultate a obtinut ? 
Consiliul urmărește, printr-o multi
tudine de acțiuni, unirea eforturilor 
cooperativelor pentru creșterea mai 
rapidă a producției agricole. Departe 
de a fi simplă verigă de transmisie \ 
a cifrelor si datelor intre organele 
județene si cooperativele agricole, 
acest organism contribuie la organi
zarea si conducerea agriculturii pe 
baza unu: plan de perspectivă uni
tar. Consiliul intercooperatist asigură 
coordonarea pe plan teritorial a le
găturilor economice între cooperati
vele agricole componente, sprijină 
eforturile acestora in realizarea o- 
biectivelor de investiții, folosirea ra
țională a pâmintului. a mijloacelor 
mecanice.

Ceea ce se relevă pregnant in ac
tivitatea consiliului intercooperatist 
este creșterea responsabilității pen
tru calitatea deciziilor. O valoroasă 
experiență a fost obținută mai ales 
in ce privește desfășurarea acțiunilor 
de cooperare si specializare. Pe baza 
consultării cadrelor de conducere și 
a specialiștilor din cooperative, a 
studiilor de zonare și microzonare 
s-a trecut la reamplasanea unor 
culturi in unitățile care întrunesc 
cele mai favorabile condiții. De 
exemplu, soia, cultivată initial pe 
250 ha la cooperativa agricolă ..Stea
gul roșu" Moțăței, a fost trecută la

„Sintem mtndri că toate 
este, produse se realizează 

în România". Aceste cu
vinte simple, izvorile din 
inimă, scrise in cartea (ie 
impresii a expoziției, ex
primă sintetic gindurile 
zecilor de mii de vizitatori 
care trec zilnic prin fața 
standurilor Expoziției reali
zărilor economici naționale 
— „EREN’74" — deschisă in 
aceste zile in complexul din 
Piața Scinteii.

„EREN ’74" atrage ca un 
magnet interesul a zeci și 
zeci de mii de vizitatori 
din țară și de peste hotare. 
Fină acum,, prin pavilioa
nele si standurile sale au 
trecut peste 130 000 vizita
tori (lin țară : de asemenea, 
80 de delegații de peste ho
tare, sule și sute de specia
liști, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, precum șl 
turiști din zeci de țări au 
fost oaspeții „EREN ’74". 
Ce impresionează cel mai 
mult la expoziție ?

— Am fost reprezentantul 
INDUSTRIEI CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI la 
toate cele trei ediții ale 
„EREN- — ne spune ing. 
Iosif Felea, delegai-coor
donator din partea Minis
terului Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele. Di
ferența dc 1? o ediție la 
alta este, înainte de orice, 
de ordin calitativ. La 
„EREN ’64", de pildă, una 
din „vedete" era prototipul 
motorului Diesel de 2 300 
CP, care cintărca 34 tone. 
Acum, după 10 ani. prezen
tăm motorul d ' 4 000 CP, 
care este de aproape două 
ori mai ușor.

— Multi vizitatori ne în
treabă l aparatura 'de auto
matizare, dc programare, 
afișaj și control care echi
pează mașinile-unelte este 
.tot de fabricație ronitânț^ș-. 
'că? — -Yfie"reiata tehnic:? 
nul Carol'Rigard, reprezeri-1 
tant din partea Ministeru
lui Industriei Construcții
lor de Mașirli-Unelte și 
Electrotehnicii. O întrebare 
justificată, deoarece, pină 
nu demult, acest echipa
ment de mare finețe teh
nică se importa. Azi se 
fabrică în țară. Și sintem 
mindri că putem să spu
nem acest lucru.

Peste 1 290 de produse, 
situate 1-a un înalt nivel 
tehnic, expune industria 
construcțiilor mașini,

multe dintre ele in premie
ră absolută.

Lingă mașina de rectifi
cat universală cu calibrare 
dinamică a pietrei de rec
tificare. produs al între
prinderii de mașini-unelte 
și agregate din București, 
ne adresam unui vizitator 
străin. Lucien Lagrange, 
tehnician din Franța, care 
ne spune : ..Realizările e- 
conomici țării dv. sînt cu 
atit mai remarcabile dacă 
punem față in față ceea ce 
văd acum aici cu ce se 
poate citi in orice anuar 
economic editat în urmă cu 
30, 20 sau chiar 10 ani.

industrici de prelucrare a 
lemnului pentru apropia
tele contractări. Ne vizi
tează reprezentanți ai mul- 

firme străine — din 
R. D. Germană, 
Ungaria, Egipt,

tor 
U.R.S.S., 
Bulgaria, _ .
Columbia, Spania, Portuga
lia, Libia — care și'-au ma
nifestat dorința de a cum
păra mobilă românească. 
De pildă, s-au și contractat 
2 700 garnituri cu firme din 
U.R.S.S.".

Răsfoim, in continuare, 
cartea de impresii. „Toată 
admirația pentru cei care 
au realizat aceste garnituri 
de mobilă" — scrie Elena

Vă oferim citeva informații suplimentare 
de la reprezentanții diferitelor ramuri 

industriale, precum și opinii ale 
vizitatorilor din țară și de peste hotare

Plec cu convingerea că 
România înaintează cu mult 
succes pe un drum lumi
nos, pe care a și făcut pași 
importanți".

Aprecieri la fel de elogi
oase au vizitatorii EREN 
’74 despre oricare din cele 
90 000 exponate prezentate 
aici, cind trec prin pavili
oanele expoziționale nu nu- 
■mai ale construcției de ma
șini. ci si ale altor ramuri 
ale industriei noastre. „Ex
ponatele dovedesc incă o 
dată capacitatea creatoare a 
noastră, a românilor, talen
tul și dragostea lor pentru 
frumos" — scrie inginerul 
bucureștean B. Stoian, in 

ia- ''.'caftea de impresii din Pa
vilionul ECONOMIEI FO
RESTIERE. Iar directo
rul acestui pavilion, ing. 
Gheorghe Tufan, -precizea
ză : „Toate exponatele noas
tre interesează pe vizi
tatori. De mare atracție se 
bucura insă garniturile de 
mobilă „Octav VI", fabri
cate la C.I.L. Blaj, sufrage
ria și dormitorul florentin 
produse la C.I.L. Arad. Ex
poziția ramurii noastre, in 
care peste 
exponate 
reprezintă,

jumătate din 
sînt prototipuri, 

in fapt, oferta

Andreescu din Capitală ; 
„Vizitind „EREN ’74“, am 
rămas plăcut surprins de 
minunatele realizări din do
meniul prelucrării lemnu
lui. Am vizitat expoziții a- 
semănătoare în alte țări, 
dar expoziția românească 
nu suferă comparații" (Or
han Gbrtiirk, din Turcia).

Mii de produse expune 
INDUSTRIA UȘOARA. Și 
aici cifrele sint grăitoare : 
față de 1950, cind s-au fa
bricat 22,6 milioane mp țe
sături din lina, anul acesta 
se vor produce 93,2 milioa
ne mp țesături, iar anul 
viitor — 104 milioane mp ; 
in aceeași perioadă — 
1950—197'4 — producția do 
tricotaje a crescut de peste 
17 ori. iar aceea de confec
ții este azi de patru ori 
mai mare decit in 1965. 
Creșteri la fel de specta
culoase s-au înregistrat in 
toate sectoarele industriei 
ușoare. Apare firesc, deci, 
ca azi. volumul livrărilor 
de produse ale industriei 
ușoare către fondul pieței 
să fie de peste cinci ori mai 
mare ca în 1950.

O revărsare de culori și 
modele, de fantezie și bun 
gust — aceasta este carac-

teristica produselor expuse 
de industria ușoară. Alături 
de citeva sute de vizitatori, 
asistăm la o paradă a mo
dei, organizată in pavilioa
nele industriei confecțiilor. 
Notăm, fugar, impresii cu
lese la fața locului : „îmi 
plac toate modelele prezen
tate" (Doina Constantines- 
cu, studentă, Craiova) ; 
„Abia aștept să găsesc in 
magazine încălțămintea din 
piele sintetică, deosebit de 
estetică și comodă" (Flori
na Popescu, economistă din 
Capitală) : „Articolelor pen
tru femei și pină acum li 
se acorda atenția cuvenită. 
De această dată și confec
țiile pentru bărbați sint in 
pas cu moda și realizate la 
un înalt nivel calitativ" 
(Valentin Voicu, de la în
treprinderea „Industrial
export").

REDĂM MAI JOS ALTE 
OPINII ALE UNOR OAS
PEȚI DE PESTE HOTARE, 
CONSEMNATE DE RE
DACTORI AI „AGER- 
PRES":

MAINZA CIIONA. pri
mul ministru al Republicii 
Zambia : ..Am fost foarte 
impresionați de ceea ce am 
văzut vizitind Expoziția 
realizărilor economiei na
ționale a României. ,Ne în
toarcem în țară cu puter
nice impresii despre suc
cesele obținute de poporul 
dv.. sub conducerea Parti
dului Comunist Român".

„Delegația de partid și 
guvernamentală din R.P.D. 
Coreeană a vizitat cu mare 
interes «EREN ’74- — a de
clarat KIM iANG JU. 
membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii (lin Coreea, 
vicepremier al Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Co
reene. Exponatele prezen
tate reflectă, de altfel, in 
mod sintetic, istoria și rea
lizările strălucite obținute 
de România, care, in cei 
30 de ani, s-a transformat 
intr-un stat socialist cu o 
industrie modernă și agri
cultură dezvoltată, cu o 
cultură, știință și tehnică 
înfloritoare".

NAZIH AL-BIZRI, mi
nistrul economiei naționale 
din Liban : „Mă bucur să 
văd progresele înregistra
te de economia româneas
că, deoarece aceasta de
monstrează că țara dv. face 
pași repezi spre nivelul ță
rilor avansate. Sint sigur 
că succesele obținute de 
industria dv. vor fi însoțite 
de altele care, toate, vor 
servi intereselor României, 
poporului ei, progresului și 
păcii in lume".

„Această expoziție repre
zintă un splendid corolar al 
marilor realizări ale po
porului român in ultimii 30 
de ani, constituind, in ace
lași timp, pentru țările in 
curs de dezvoltare, un e- 
xbmplu a ceea ce poate 
realiza poporul unui stat 
suveran, liber și indepen
dent. in direcția creării și 
dezvoltării unei industrii 
proprii, a ridicării bunăstă
rii și civilizației sale" — a 
remarcat MEEGAMA A- 
NANDA, ministru adjunct 
al planului și afacerilor 
economice din Republica 
Sri Lanka.

...Impresii multe, frumoa
se. Porțile expoziției rămin 
in continuare deschise.
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Dan MATEESCU 
Dan CONSTANTIN

„model 7, dar e un exemplu bun!
cooperativa din Maglavit, care dis
pune de terenuri irigate. In schimb, 
cooperativa din Moțăței a extins 
porumbul cu o suprafață echivalen
tă. Intr-una din obișnuitele dezbateri 
asupra posibilităților de a obține 
producții mari si cu cheltuieli cit 
man reduse, s-a decis ca toate răsa
durile de legume timpurii necesare 
cooperativelor din raza consiliului si

se află in exploatare un complex cu 
o capacitate de 60 000 porci livrabili 
anual, la care sint asociate toate 
cooperativele din cadrul consiliului 
intercooperatist. Pentru a asigura 
concentratele necesare acestui com
plex. cooperativele asociate vor mări 
suprafața do porumb de ia 3 700 ha 
la peste 4 500 ha. iar orzul de la 
1 000 ha la 2 000 ha. terenuri ame-

Biroul executiv al consiliului hi
tercooperatist. cu sprijinul organe
lor județene, a întocmit un program 
de dezvoltare si modernizare a zoo
tehniei care prevede, intre altele, 
creșterea numărului de vaci si ju- 
ninci de la 1 600 la 1 900 capete? in
troducerea adăpătorilor automate 
în toate grajdurile de taurine, ame
najarea unor bucătării furajere, con-

Secvențe din activitatea Consiliului hitercooperatist Moțăței-Dolj

chiar pentru alte unităti să fie pro
duse in ferma cooperativei din Ma- 
glavit. Este o moda3itate eficientă 
de a folosi baza materială existentă, 
de a mări producția de legume tim
purii. fără nici o investiție supli
mentară. Asemenea acțiuni care vi
zează adincirea procesului de 
specializare a producției vor fi 
mai mult extinse. Unele din
tre culturile intensive care nece
sită mai multe brațe de muncă vor 
fi redistribuite între unităti. De 
exemplu. 100 ha legume urmează să 
fie trecute de la cooperativa din 
Maglavit la Moțăței. care dispune de 
brațe de muncă mai multe.

Acțiunile de specializare a pro
ducției 
avansat 
meniul

sint într-un 
de finalizare 

zootehniei. La
stadiu mai 

in do- 
Maglavit

1
1

ț

najate pentru Irigat. De asemenea, 
în scopul înlăturării transporturilor 
inutile, cale de peste 40 km pină la 
fabrica de nutrețuri combinate diln 
Băilcsti. s-a întocmit un proiect pen
tru construirea unei s-tatii de măci- 
niș și amestec lingă complexul a- 
mintit. în cadrul complexului se 
vor obține suplimentar, anul acesta, 
circa 20 000 de pureci pentru a 
vinduți cooperativelor agricole 
vederea ingrășării. Dc pe

fi 
in 

............. — acum, 
complexul a livrat mii de purcei ce 
se cresc in sectoarele gospodărești 
ale cooperativelor agricole Moțăței. ' 
Cetate. Băilcsti si altele. Tot in 
scopul sporirii mai rapide a pro
ducției de came de porc, o parte din 
purceii o-btinuli au fost vinduti coo- 
peralcriJor, acțiune ce .va fi mult 
extinsă in viitor.

struiree de silozuri pentru furaje 
in cooperativele agricole din Dobri- 
dor si Hunia etc. Deși au trecut nu
mai citeva luni de la adoptarea a- 
cestor prevederi, o parte au fost în
făptuite. Pină acum, au fost moder
nizate grajdurile la cooperativele 
Moțăței, Hunia și Dobridor.

Membrii consiliului nu se limitea
ză la constatarea unor deficiente, ci 
iau măsuri imediate pentru a re
zolva. fără nici o tergiversare, pro- 
blemole curente. De exemplu, spre 
sfirsitul primăverii s-a constatat că 
se plantase numai jumătate din su
prafața de tutun planificată. In ci
teva zile au fost asigurate și plan-, 
tate răsadurile pe toate cele 240 ha 
de tutun prevăzute la cooperativele 
agricole Hunia si Maglavit.

Consiliul intercooperatist asigură.

totodaită. întrajutorarea unităților cu 
utilaje si mijloace de transport. In 
campania de recoltare a păioaselor. 
o parte a combinelor și preselor de 
balotat au fost concentrate pentru 
stringerea. intr-un. timp cit 
scurt, a celor 400 ha cu orz de 
cooperativa din Maglavit. Ample 
acțiuni de întrajutorare s-au între
prins pentru a grăbi recoltarea s? 
însilozarea furajelor. Pină acum au 
fost insiilozate peste 12 000 tone 
furaje, realizindu-se mai mult 
jumătate din prevederile întregului 
an.

In activitatea consiliului infercoo- 
peratist se conturează un stil de 
muncă operativ, concret, eficace. 
Deosebit de utile sint. de pildă, ana
lizele făcute direct in unitâti de că-, 
tre biroul consiliului intercoopera-. 
tist. împreună cu consiliul de con
ducere si șefii de fermă ai Coopera-, 
tivei agricole respective, cu organi
zațiile de partid. In acest fel. sînt) 
rezolvate operativ o serie de problem 
me referitoare la situația economico- 
financiară și la posibilitățile de per
fecționare a muncii, au putut fi lua
te măsuri de redresare a fermelor 
zootehnice apartinind celor două 
cooperative agricole din Moțăței.

Șint numai citeva secvențe aCe u- 
nei activități rodnice, desfășurate cu 
exigență și răspundere de acest 
consiliu Intercooperatist. in vederea 
cr< sterii producției agricole, mersului 
ascendent al cooperativelor agricole 
care il compun.
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STUDENȚII IN UZINE tv
S'firile de fapt consemnate In an- 

ch 'to noastră precedentă (. Scinteia” 
nr 9 921, din 16 iulie) demonstrau, 
f.tră putință de tăgadă, intre altele 
cum repartizarea unui număr exage
rat dr> ștudenți In perimetrul unei 
singure uzine, coroborată cu slaba 
lor îndrumare. Îngreunează procesul 
de producție și. implicit, formalizea
ză programul studențesc de practică. 
Situația, aveau să ne-o arate inves
tigațiile anchetei de față, se repetă 
și in alte părți. Vizita coresponden
tului nostru Al. Mureșan, efectuată 
in ziua de 5 august la întreprinderea 
de porțelan din Cluj, a scos la iveală 
că st aici, ca de altfel și la combi
natul dc piele și încălțăminte „Clu
jeana". intreorinderea constructoare 
d' mașini ..Unirea”. întreprinderile 
..Carbochim". ..Armătura”. „Tchno- 
frig", practica studenților a fost a- 
glomerată intr-o singură serie 
(22 iunie—22 iulie), astfel incit intre 
2? iulie șl 22 august, perioadă ofi
cializată ca ..a doua seric de practi
că studențească'' n-a fost programată 
nici o singură grupă de practică.

— Din această cauză, in lunile Iu
nie și iulie a fost o adevărată sufo- 
rare — mărturisea tovarășul inginer 
Gheorghe Sirbu dc la întreprinde
rea de porțelan. Pe lingă fiecare 
muncitor direct productiv existau 3 
practicanți.

— Cum anume ?
— Am avut mai multe zeci de 

studenți de la Facultatea de studii 
economice a Universității din Cluj, 
de la institutele de arte plastice din 
Cluj si București, de la Facultatea 
de filologie din Cluj etc. Acestora 
li se adăugau sutele de elevi dc li
ceu veniți in practică tot la noi. 
Apoi marele număr dc muncitori și 
maiștri pe care-i pregătim la locul 
de muncă pentru noua fabrică de 
porțelan din Curtea de Argeș. Noi 
nc-am străduit să asigurăm fiecă
ruia posibilitatea de a învăța, dar 
știți cum este cind vin prea mulți 
practicanți odată. Sigur, dacă re
partizarea s-ar fi făcut in ambele 
scrii, îndrumarea ar fi putut fi 
mult mai bună.

Din păcate insă, chiar și acolo 
unde calendarul celei de-a doua se
rii de practică a fost respectat ca

Identitate de voință si concepție
Acum citeva zile, tirziu. 

pe cind acele ceasornicelor 
înaintau harnic către dimi
neață, vreo zece-doispreze- 
ce oameni părăseau sediul 
de mult stins și tăcut al 
Teatrului Mic. Acești oa
meni constituiseră juriul 
concursului teatral care s-a 
desfășurat in cadrul sau. 
mai bine zis, înăuntrul 
..Festivalului dramaturgiei 
românești1*, una dintre ma
nifestările organizate de 
C.C.E.S. in cinstea celei 
de-a XXX-a aniversări a 
eliberării și, deopotrivă, in 
cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Mi
siunea lor încetase cu cite
va minute înainte, cind iși 
puseseră semnătura pe 
procesul verbal de decer
nare a celor trei premii și 
două mențiuni cu care a 
fost dotat concursul. Prin 
aceasta, misiunea juriului 
se încheiase, juriul de fapt 
nu mai exista. Dar semni
ficațiile festivalului nu 
s-au epuizat prin încheie
rea lui. și meditarea lor 
x>ate fi pe cit de durabilă, 
e atit de folositoare.
Toate teatrele din țară 

au participat la festival, și 
nu a fost deloc ușor pen
tru juriile care au văzut, 
in prima etapă, vreo trei
zeci de spectacole, să alea
gă pe cele zece ce s-au în
fruntat in etapa finală. E- 
vident că lucrurile nu au 
stat altfel nici in privința 
juriului care a avut de a- 
les, dintre acestea, cinci, 
demne de a fi încununate 
cu trei premii și două men
țiuni. Condiția concursului 
fiind ca teatrele să nu par
ticipe la concurs decit cu o 
operă dramatică de actua
litate reprezentată in cursul 
ultimelor două stagiuni, o 
primă și îmbucurătoare 
constatare ce se impune pe 
urma festivalului privește 
sporul masiv al producției 
noastre de dramaturgie, in 
ultimii ani și. cu deosebi
re. in anii cei mai recenți 
— ultimii doi, trei. Aceas
tă îmbogățire cantitativă a 
creației care n-ar fi in 
sine dătătoare de satisfac
ții substanțiale — se carac
terizează, fără posibilitate pescu, ne duce.

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
• Astă-seară finalele • Reeditarea unui mare meci: Simian Cuțov - Solomin 
o La categoria mijlocie : Alee Năstac contra lui Riskiev

HAVANA 29 (Agerpres). — Cores
pondență de la Paul Ochialbi și M. 
Fablan : Pe ringul Palatului sportu
rilor din Havana. în prezența unui 
numeros public, s-a desfășurat pen
ultimul act al campionatelor mon
diale de box amator — gala semifi
nalelor. in cadrul căreia doi pugi- 
liști români. Simion Cuțov și Alee 
Năstac. au reușit performanța de a 
se califica pentru finale. In limitele 
categoriei semiușoară. Simion Cuțov 
l-a învins net la puncte (decizie de
5—0) pe portoricanul Juan Vellon. 
Prima repriză a fost marcată de faze 
confuze, dar in rundul al doilea Cu
țov a forțat ritmul, a punctat efica
ce. pentru ca in ultima repriză să-și 
domine clar adversarul prin stil și 
tehnică. In finală. Simion Cuțov îl 
va intilni pe Vasili Solomin (U.R.S.S.), 
învingător la punc’e in meciul susți
nut cu Luis Echaide (Cuba). Se va 
reedita astfel un mare meci, cel de 
la Belgrad — 1973. atunci cind boxe
rul nostru l-a întrecut la puncte pe 
Solomin.

La categoria mijlocie, românul A- 
Jeo Năstac l-a întrecut la puncte pe 
iugoslavul D. Vujkovici, Pugilistul 

atare, nu întotdeauna au fost atinse 
obiectivele majore ale practicii. Cau
za ? îndrumarea sporadică. uneori 
chiar Intimplătoarc. din partea cor
pului didactic sau n specialiștilor u- 
zinci. Așa se face că luni. 5 august, 
cu prilejul raidului efectuat dc co
respondentul nostru Cezar Ioana in 
întreprinderea ..Electromotor" din 
Tim șoara. nici unul dintre cei IR 
studenți din anul al IlI-lea al Fa
cultății de electrotehnică de la In
stitutul politehnic din Cluj nu lu-

La încheierea perioadei de practică, 
citeva aspecte concludente pentru 

organizarea mai temeinică 
a activității viitoare

era efectiv in producție. Cit priveș
te îndrumătorul lor, acesta se și 
reîntorsese la Cluj, in timp ce în
locuitorul său Încă nu sosise.

latâ-ne in ziua dc 12 august la 
întreprinderea .,1 Mai” din Plo
iești. Aici existau toate condițiile 
ca studenții, cit mai mulți studenți, 
să-și fi efectuat programul de 
practică prin angajarea lor ne
mijlocită in producție ; așadar, prin- 
tr-o participare efectivă — cu tot 
ceea ce decurge de aici pentru 
formația profesional-ștlințifică a 
viitorului specialist — la desfășura
rea procesului de producție. Unii 
dintre oi, îndeosebi dc la Universi
tatea din Brașov, au lucrat astfel in 
timpul și chiar după încheierea 
practicii, dar au fost numai cițiva.

— Ca să fi existat mai mulți — 
ne spunea tovarășul Petre Mihai, 
inspector cu probleme de practică 
din cadrul serviciului „Personal, in- 

de discuție, printr-o egală 
îmbogățire calitativă vizi
bilă, deopotrivă, in abor
darea unor noi specii și 
subspecii ale genului. in 
lărgirea și adincirca gamei 
tematico, in autenticitatea 
imaginii de viață unită cu 
îndrăzneala și ascuțimea a- 
nalizei, in originalitatea 
mult nuanțată a stilului și 
a limbajului — toate aces
tea afirmindu-se sub un
ghiul situării celei mai ho- 
tărite și mai constante in 
actualitate, și sub impulsul 
unui mănunchi de năzuințe 
programatice : patriotism.

mult înapoi, tocmai in mo
mentele pe care le-am a- 
niversat anul acesta, pen
tru a aborda din nou tema 
luptei ilegale a comuniști
lor. pentru a încerca — de 
altfel, cu mult succes — 
un portret al eroului revo
luționar. al frumuseții u- 
mane a luptătorului, al va
lorii nepieritoare a sacrifi
ciului : drama Strada în
gerilor șchiopi, a scriitoru
lui maghiar Tibor Balint, 
ne duce încă și mai depar
te *— in lumea „umiliților 
și obijduiților" din perife
ria orașelor burghezo-capi-

Note pe marginea Festivalului 

dramaturgiei românești

fermitate și claritate ideo
logică, educație civică, in
fluențare etică.

Procesul de diversificare 
tematică, de lărgire a ga
mei problematice, poate fi 
întrezărit și in textele dra
matice ale celor cinci spec
tacole premiale, cu toate 
că. din acest punct de ve
dere. ele reprezintă, față 
de fenomenul de ansamblu, 
un număr foarte redus de 
simple exemple : Puterea 
și Adevărul, de Titus Po- 
povici, are drept temă — 
astfel cum o declară răs
picat titlul dramei — dia
lectica exercitării politice 
revoluționare. in func
ție de primatul moral 
al eticii, al echității comu
niste ; Un fluture pe lam
pă. de Paul Everac. anali
zează fenomenul, atit de 
dureros, și în același timp 
atit de sordid, al transfu
gilor, fiind din punct de 
vedere filozofic o dramă 
a falsei ..libertății” și, 
in implicațiile ei contras
tante și ascunse, dar puter
nice, un omagiu al patrio
tismului ; Piticul din gră
dina de vară, de D. R. Po- 

în timp,

taliste, dar ne păstrează — 
printr-o alternare cronolo
gică a planurilor acțiunii 
— și in prezent, pentru a 
analiza dificilul și comple
xul proces al transformă
rii socialiste a acestei 
lumi : in sfirșit, comedia 
sentimentală Simbătă la 
Veritas, a tânărului drama
turg ieșean, M. R. Iacoban, 
ne readuce in plină, in i- 
mediată actualitate, cu te
ma vieții morale a tinere
tului intelectual format in 
condițiile culturii și edu
cației socialiste.

Spor cantitativ și înălța
re calitativă — iată un fe
nomen de Înflorire, in 
care, cei ce urmăresc pas 
cu pas dezvoltarea drama
turgiei noastre recunosc 
efectele acelui extraordi
nar stimulent care au fost 
documentele de partid din 
iulie și noiembrie 1971, pri
vitoare, după cum toată 
lumea știe, la ideologie, 
educație, cultură și artă. 
Ideile-forță cuprinse în 
acele documente s-au do
vedit o sămință de mare 
și rapidă rodnicie. Nici 
solul pe care a căzut nu 
era steril. Incit, recolta s-a
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român, care fusese învins de iugo
slav la balcaniada din acest an. și-a 
luat o binemeritată revanșă. El s-a 
apărat foarte bine și a lovit cu pre
cizie, deși iugoslavul a evitat lupta 
de la semidistanță. In repriza a treia, 
Năstac l-a surprins pe Vujkovici cu 
lovituri puternice la figură și, termi- 
nind partida in atac, și-a adjudecat 
victoria. In finală. Năstac va boxa 
cu Rufat Riskiev (U.R.S.S.), care l-a 
invins prin K.O., in prima repriză, 
pe Wittemburg (R.D.G.).

In limitele categoriei muscă. Al
fredo Perez (Venezuela), l-a între
cut la puncte cu o decizie de 3—2, pe 
Constantin Gruiescu. Pugilistul ro
mân a dominat meciul și a etalat o 
tehnică superioară, dar in ultima re
priză a fost numărat in urma unei 
lovituri recepționate la bărbie. Pen
tru stilul său, Gruiescu ar fi meritat 
victoria. în finala acestei categorii, 
Perez il va întilni pe cubanezul Ro- 
driguez, care l-a invins la puncte pe 
Zasipko (U.R.S.S.). Iată rezultatele 
celorlalte categorii : semimuscă : 
Mushoki (Kenya) învinge la puncte 
pe Iudin (U.R.S.S.). Hernandez (Cu
ba) bate la puncte pe Rodriguez 

vățămlnt" al întreprinderii — nu 
era nevoie dc pregătiri spe
ciale. întreprinderea noastră are 
posibilități să primească in 
practică un număr mult mai 
mare do studenți decit pină 
acum. Trebuiau insă respectate două 
condiții : contacte prealabile și ri
guroasă Îndrumare a studenților din 
partea cadrelor didactice. Dar, ex
cepție ffteind Institutul dc petrol șl 
gaze. Facultatea de matematică și 
mecanică a Universității din Bucu

rești, puține alte Institute își „pre
gătesc" programul de practică prin 
legături și vizite efectuate din timp, 
pentru a cunoaște amănunțit con
dițiile oferite de uzina noastră. Cit 
despre îndrumarea studenților...

Aici interlocutorul nostru face o 
scurtă pauză, deschide un dosar și 
citește mai multe adrese „tip". Și 
aici, la fel ca la întreprinde
rile „23 August” și „Semănă
toarea". despre al căror caz 
relatam in ancheta precedentă, 
există incopciate mai multe adrese 
prin care Academia de studii eco
nomice solicită accesul la practică, 
cind al unuia, cind al altuia dintre 
studenții săi, fără nici o convenție 
prealabilă și fără cel puțin ca vreun 
reprezentant al institutului să vină 
la fața locului. Studenții vin singuri, 
și cel mai adesea pe rind, avind 
asupra lor asemenea adrese care, 

arătat așa cum era de aș
teptat să se arate : bogată 
și frumoasă.

Acum, cind simțim și 
gindim, incă. totul, pe fon
dul celor treizeci de ani 
trecuți de la eliberarea pa
triei nu putem reflecta la 
dramaturgia noastră, alt
fel decit reflectăm la toate 
celelalte înfăptuiri, mate
riale sau spirituale, ale 
poporului nostru. O voce 
mă persecută in chip plă
cut. Aceea a unei creații 
colective. Nu cumva, in e- 
sența ei cea mai pură, dra
maturgia acestor treizeci 
de ani este o creație co
lectivă ? Nu in sensul in 
care orice patrimoniu cul
tural sau artistic este, prin 
adunare, o operă naționa
lă. deci colectivă și. astfel 
văzută, anonimă. Ci in sen
sul pe care noi il dăm ter
menului de muncă in co
lectiv. Toți dramaturgii 
noștri, toți scriitorii noș
tri. atit de deosebiți, și 
unii atit de puternici, ca 
personalitate creatoare, ca 
originalitate a talentului 
— se inspiră din aceeași 
credință și năzuiesc SDre 
același ideal comunist, Îm
părtășind aceleași idei, a- 
celeași simțiri și strădu- 
indu-se la înălțarea unui 
edificiu unic, armonios și 
util. Nu chiar astfel s-au 
petrecut lucrurile in trecut, 
cind adevărate prăpăstii de 
concepții ii deosebeau pe 
scriitorii noștri și nu ast
fel se petrece și azi prin 
alte părți, unde scriitori ai 
aceluiași popor, ai aceleiași 
limbi se găsesc, din punc
tul de vedere al situării in 
fața vieții, in antagonism 
absolut, la antipozi.

Tot ceea ce s-a făcut în 
această țară poartă marca 
puternică a deplinei comu
niuni. a identității de vo
ință și conceDție. In aceas
tă măsură, tot ceea ce s-a 
făcut in această țară poar
tă marca muncii colective, 
a creației populare, in e- 
sență anonimă, adică dă
ruită.

Tot astfel și dramatur
gia.

Radu POPESCU

(Spania) ; cocoș : Gomcz (Porto Rico) 
învinge prin K.O., in rundul I, pe 
Cosentino (Franța) ; Romero (Cuba) 
bate la puncte pe Torosian (U.R.S.S.) ; 
pană : Davis (S.U.A.) învinge la 
puncte pe Alvarez (Cuba) ; Kuzne- 
țov (U.R.S.S.) întrece la puncte pe 
Garibaldi (Panama) ; ușoară : Kolev 
(Bulgaria) bate la puncte pe Kotey 
(Ghana) ; Kalule (Uganda) învihge 
la puncte pe Beyer (R.D.G.) ; semi- 
mijlocie : Coreea (Cuba) bate la 
puncte pe Iankov (Bulgaria) ; Jack- 
son (S.U.A.) învinge la puncte pe 
Kicka (Polonia) ; mijlocie mică : Le- 
mus (Venezuela) bate la puncte pe 
Nsubuga (Uganda) ; Garbey (Cuba) 
dispune la puncte de Klimanov 
(U.R.S.S.) ; semigrea : Parlov (Iugo
slavia) bate la puncte pe Sach6e 
(R.D.G.) ; Karataev (U.R.S.S.) întrece 
prin abandon pe Spinks (S.U.A.) ; 
categoria grea : Stevenson (Cuba) 
învinge la puncte pe Ayinla (Nige
ria) ; Stinson (S.U.A.) întrece la 
puncte pe Mjlicî (Iugoslavia).

Finalele se vor desfășura astă- 
seară.

____ bene- 
utilajc pe 

cl al tuturor 
Unii dintre 
preluat in- 
de fabrica- 

mecanică

pentru

acesta

bineînțeles, nu pot produce miracole 
organizatorice.

— în schimb — continuă tovară
șul Inspector — n-am văzut pe ni
meni din partea acestei instituții dc 
invățămint venind aici să cerceteze 
problemele economice concrete ale 
întreprinderii, pentru ca pe baza lor 
să formuleze fie subiectele unor 
proiecte de diplomă, fie programe 
concrete dc practică.

Dc multe ori. pe parcursul Inves
tigațiilor noastre, interlocutorii con
diționau reușita deplină a actualului 
program al practicii de vară de po
sibilitatea ca toți studenții să bene
ficieze dc mașini și utilaje pe par
cursul unui intreg schimb de lucru, 
cu plan de producție, astfel ca să 
poată fi îndeplinite și cerințele pro
cesului de invățămint. O asemenea 
practică există la Brașov. Dintre cel 
3 134 .studenți ai universității loca
le, peste 2 000 au fost angajați direct 
in procesul dc producție, 
ficlind dc mașini și 
parcursul nu al unuia, 
celor trei schimburi, 
studenții angajați au 
tegral cite o linie
ție (anul al II-lea.
agricolă), alții (grupa 2 310) au lu
crat concomitent la mai multe ma
șini, stabilind astfel adevărate per
formanțe tehnice și profesionale in 
secțiile axe și pinioane, tehnologia
prelucrării Ia rece, turnătorie, tra
tamente termice ș.a. de la „Tracto
rul" și „Steagul roșu". Secretul a- 
cGstor reușite ? înaintea, cu mult 
înaintea practicii dc vară a studen
ților, dc prin lunile ianuarie și fe
bruarie, între universitate și între
prinderile brașovene, și nu numai 
cele brașovene, se stabilesc legături 
în baza cărora se elaborează progra
me amănunțite de practică 
studenți și de concediu de odihnă 
pentru muncitori. In felul 
slnt create toate condițiile ca mulți 
dintre angajați! întreprinderii să-și 
efectueze concediile de odihnă pe 
timpul verii și, totodată, procesul 
de producție să se desfășoare in 
condiții optime prin aportul activi
tății productive a studenților. Ciști- 
gă întreprinderea, ciștigă studenții, 
cîștigă, de asemenea, procesul de 
invățămint în ansamblul său, intru- 
cit cu fiecare asemenea practică de 
vară, programele de invățămint do- 
bindesc profile mult mai adecvate 
specialităților și anilor de studiu.

Este un exemplu, alături de multe 
altele, unele reliefate și pe parcur
sul anchetelor noastre, care atestă 
elocvent că programul 
de practică, ca dc altfel toate com
ponentele procesului de invățămint 
superior, întrunește condițiile efici
enței atunci cind beneficiază siste
matic, metodic de eforturile conju
gate ale facultății și producției. In 
legăturile statornice, multiple ale a- 
cestor factori corelativi stă tot „se
cretul" organizării și desfășurării 
unui invățămint modern, in acord 
cu cele mai înalte exigențe sociale. 
Un prilej in plus pentru ca recto
ratele, decanatele, comisiile profe
sionale din cadrul senatelor, sub con
ducerea organizațiilor de partid, să 
analizeze temelhic concluziile pro
gramului studențesc de practică din 
această vară și, pe baza lor, 
să întreprindă măsuri concrete, oda
tă cu primele luni ale anului uni
versitar 1974—1975, pentru ca viitoa
rea 
din 
mai

studențesc

practică de vară să se situeze 
primele zile sub auspicii mult 
rodnice decit cele din acest an.

Mihai IORDĂNESCU 
Florica DINULESCU
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POLITIA SUB ACUZARE

O producție a studiourilor franceze. Regia : Marcel Carne. Cu : Jacques Brel, 
Catherine Rouvel, Michel Lonsdale

întrecerile mondiale ale canotoarelor
Primele campionate mondiale fe

minine de canotaj academic au în
ceput ieri la Lucerna, pe pistele de 
apă de la Rotsee, cu participarea a 
peste 80 de echipaje din 36 de țări, 
printre care si Români-a, prezentă la 
competiție cu 4 echipaje (doi fără 
cirmaci, 4 plus 1 vislc. 4 plus 1 rame 
și 8 plus I). Echipajul de 2 fără cir
maci, alcătuit din Cornelia Neacșu și 
Marllena Ghită, s-a calificat direct 
in finală, ciștigind seria a doua cu 
timpul de 3’41”06/100. Pe locurile ur
mătoare în această serie s-au cla
sat echipele U.R.S.S., Canadei și 
Australiei.

In proba de 4 plus 1 cu visle. 
echipajul României a ciștigat seria

Ședință cu conducătorii și antrenorii unor cluburi
Ieri, la sediul Federației române 

de fotbal au fost convocati condu
cători ai cluburilor ale căror echipe 
vor participa la cupele europene, 
precum și cei ai cluburilor care dau 
jucători lotului reprezentativ : Uni
versitatea Craiova, Dinamo. Steagul 
roșu. Jiul. Steaua. Rapid. F.C. Con
stanta. Au participat și antrenorii 
respectivi, care au prezentat infor
mări asupra stadiului de pregătire 
a formațiilor și a jucătorilor selec
ționați in lotul reprezentativ. S-a 
cerut intensificarea muncii de pre
gătire in spiritul celei mai depline 
discipline, astfel ca la întâlnirile in-

Ilustrată din Herculone

Seară culturală
cu prilejul celei de-a 29-a aniversari a proclamării Republicii 

Democrate Vietnam
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver-' 

sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, joi a avut loc. la 
București, sub auspiciile Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, o seară culturală.

La festivitate au luat parte loan 
Botar, secretar general al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste. funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă si cultură, 
ziariști, un numeros public. Au fost 
prezenți. de asemenea. Nguyen 
Thanh Ha. ambasadorul R. D. Viet

Consfătuirea pe țară a cadrelor didactice 
din învățămintul comercial

CLUJ (Corespondentul „Scinteii”, 
Alexandru Mureșan). Joi. in sala 
mare a casei de cultură a studenți
lor din Cluj au început lucrările 
consfătuirii metodico-științificc a ca
drelor didactice din învățămintul co
mercial. organizată de Ministerul Co
merțului Interior și Ministerul Edu
cației și Invățămintului. La deschi
dere au fost prezenți tovarășii Ni- 
colae Bozdog, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior. Vasile 
Alexandrescu. ministru adjunct in 
M.E.I., reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

în ședința plenară a fost prezen

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost in ge

neral instabilă și s-a răcit ușor. Cerul 
a fost schimbător. S-au semnalat aver
se locale de ploaie șt frecvente des
cărcări electrice in centrul Dobrogei, 
în jumătatea de est a Munteniei, in 
cea mai mare parte a Moldovei șl a 
Transilvaniei și cu caracter Izolat în 
celelalte regiuni. Vlntul a suflat po
trivit, cu Intensificări locale in jumă
tatea dc sud a țării. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 18 grade la 
Baia MarG și Boița șl 28 dc grade la 
Chișineu Criș, Tecuci șt Hîrșova. In 
București : Vremea a fost instabilă și

a 2-a in 3T9”ll/100, fiind urmată 
de U.R.S.S. — 3T9”45/100. S.U.A. — 
3T9”94/100, Olanda — 3’20”98/100 și 
Norvegia. In urma acestor rezultate 
echipajul României s-a calificat 
pentru semifinale.

In seriile probei de 4 plus 1 rame, 
echipa României a ocupat locul 2 
in urma echipajului francez și va 
participa la recalificări. La 8 plus 1, 
in seria a 2-a. pe locul întii s-a cla
sat. echipajul U.R.S.S. — 3'03”98/100, 
urmat de România — 3'07”21/100, 
R.F. Germania — 3’07”46/100. Olan
da — 3T2”30/100. Schifistelc sovie
tice se califică direct in finală, iar 
echipajul României va participa la 
recalificări.

temaliona'le care încep in luna sep
tembrie. fotbaliștii români să se pre
zinte apți de joc. in formă sportivă 
corespunzătoare. A fost aspru criti
cată delăsarea la antrenamente sau 
la jocurile de campionat ale unor 
jucători ca Dumitru (Steaua). Du- 
mi-trache (Dinamo). Marcu (Univer
sitatea Craiova). Antonescu (F.C. 
Constanta) și alții, cerindu-se clu
burilor si antrenorilor să ia măsu
rile necesare, astfel ca fotbaliștii 
fruntași să-și aducă întreaga contri
buție de care sint capabili atit in 
competițiile interne cit și in cele in
ternaționale. 

nam. si Lam Van Luu. ambasadorul 
Republicii Vietnamului dc Sud. a- 
creditați la București, membri ai ce
lor două ambasade.

Cu acest prilej, ziaristul Emil 
Georgescu a prezentat aspecte ale 
luptei eroice a poporului vietnamez 
pentru eliberarea patriei sale, pentru 
construcția societății socialiste in 
R. D. Vietnam. Poetul Petre Dragu 
a recitat, apoi, din lirica vietname
ză. In încheierea manifestării a ru
lat filmul „Legendă eroică vietna
meză".

tată o informare cu privire la acti
vitatea inslructiv-educativă desfășu
rată in școlile comerciale in anul 
școlar 1973—1974 și măsurile ce se 
impun pentru îmbunătățirea, ei. 
Apoi consfătuirea și-a continuat 
lucrările pe secții, abordindu-se 
teme specifice muncii de instru
ire și educație in învățămintul 
comercial și economic. Tot. cu acest 
prilej, in holul casei de cultură a 
fost deschisă o expoziție a elevilor 
din școlile comerciale cu exponate 
din secțiile merceologie. vitrinieri-de- 
coratori, exponate de laborator, pre
cum și preparate culinare.

s-a răcit. Cerul — temporar noros. 
S-au semnalat averse de ploaie. Vin
tul a prezentat intensificări de scurtă 
durată. Temperatura maximă a fost de 
26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele dc 31 
august, 1 și 2 septembrie. In țară: Vre
me relativ frumoasă, cu cer variabil. 
Innorărl mai accentuate se vor pro
duce in jumătatea dc sud a țării, unde, 
pe alocuri, vor cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice. Vînt 
moderat, cu intensificări locale. Tem
peratura in scădere ușoară la început, 
apoi în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 7 șl 17 grade, iar maxime
le intre 18 și 28 de grade. In Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă, cu 
cer variabil, favorabil aversei de ploaie. 
Vînt moderat, cu unele intensificări. 
Temperatura ușor variabilă.
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TENIS

TURNEUL DE LA 
FOREST HILLS
A început turneul internațional de 

tenis de la Forest Hills, care reuneș
te la actuala ediție pe cei mai buni 
jucători din lume. In primul tur, 
românul Ilie Năstase l-a invins cu
6—2, 6—4, abandon, pe australianul 
Kim Warwick. Alte rezultate : New
combe (Australia) — Benavides (Bo
livia) 6—2, 6—0, 6—1 ; Alexander 
(Australia) — Caujolle (Franța) 6—1, 
6—2, 6—0 : Goven (Franța) — Pinto 
Bravo (Chile) 6—1, 6—2, 6—1 ; Me- 
treveli (U.R.S.S.) — Chanfreau (Fran
ța) 6—3, 6—2, 6—2 ; Gorman (S.U.A.) 
— Hardie (S.U.A.) 7—6, 6—4, 6—2 ; 
V. Amritraj (India) — Dohertv 
(S.U.A.) 6-7, 6-1, 6-3, 6-2 ; Mayer 
(S.U.A.) — Phillios Moore (Austra
lia) 5—7, 6—2, 6—2. 6—1 ; Koch (Bra
zilia) — Cornejo (Chile) 7—5, 6—1, 
6—3 ; Ramirez (Mexic) — Andrew 
(Venezuela) 6—2, 6—4, 6—4 ; Kodes 
(Cehoslovacia) — Kramer (R.S.A.) 
6—2, 6—3, 6—4 ; Rosewall (Austra
lia) — Dibley (Australia) 6—4, 7—6,
6— 1 ; Gerken (S.U.A.) — Simnson 
(Noua Zeelandă) 6—4, 6—7, 7—5,
7— 6 ; Ball (Australia) — Molina (Co
lumbia) 6—1, 6—3, 6—3 ; Carmichael 
(Australia) — Case (Australia) 7—5, 
2-6, 6-3, 6—4.

PROGRAMUL I

16,00 Campionatele mondiale de 
box (semifinale). Selecțlunl 
Înregistrate de la Havana.

17.30 Emisiune in limba germana.
19,10 Om. oameni, omenire. Emi

siune dedicata Conferinței 
mondiale a populației.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 RomAnla de astfizl, România 

dc milne. Revista social-po- 
llticA TV. Emisiune dedicată 
drumului de fler românesc.

20,40 Muzicâ ușoară.
20,55 Film artistic : „Ca musca fn 

lapte". Producție a studiouri
lor franceze. Cu Luls de 
Funfts, Nadlnc Tallier, Chris
tian Duvalier. Moustache, 
Etienne Decroux. Regla — 
Maurice Reganay.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Film artistic : „Singurătatea 

alergătorului de cursă lun
gă". Producție a studiourilor 
cinematografice engleze, a- 
daptare după o nuvelă de 
Allan Slliltoe. Cu Tom 
Courtenay, Avis Bunnage, 
James Bolem, Michael Red
grave. Regla — Tony Richard
son.

19,20 1001 de serl.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial : „Un august fn 

flăcări". Reluarea episodului 
X — „Dimineața".

20,50 O viațâ pentru o idee — Elie 
Radu.

21,15 Muzică distractivă.
21.30 Bucureștiul azi.
21,45 Biblioteca pentru toți — A- 

lexandru Sahla.

CARNET

CULTURAL
„ACESTOR ANI LE 

FĂURIM CUNUNĂ"

Continuind acțiunile de pro
movare și popularizare a crea
țiilor poetice valoroase semnate 
de minuitori ai condeiului din 
diferite localități ale județului 
Arad, recent a ieșit de sub ti
par culegerea de versuri inti
tulată „Acestor ani le făurim 
cunună". Cinci țărănoi. — Emi
lia Iercoșan din Iercoșeni, Cor
nelia Bulzan din Julița, Ana 
Muntean din Birzava. Elena 
Vodă din Șicula și Elena Roș
ea din Sebiș — închină cu căl
dură versurile lor celei dc-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și apropiatului Congres 
al XI-lea al partidului. (Con
stantin Simion).

„23 AUGUST IN GRA
FICA ROMANEASCA"
Sub acest titlu. în sălile mu

zeului brăilean s-a deschis o ex
poziție de grafică cu lucrări din 
fondul muzeului, lucrări care 
surprind momente semnificative 
din activitatea comuniștilor pen
tru eliberarea patriei. „Lumina 
Doftanei". „Manifestație". „Che
mare la grevă", „Execuție in 
zorii zilei", „Insurecție", „Oma
giu gloriosului partid" sint nu
mai citeva din titlurile unor lu
crări semnate de Marcel Chir- 
noagă, Vasile Celmare, Nata
lia Matei, Vasile Pintea, Corina 
Beiu-Angheluță și alții. (Mir
cea Bunca).

„CADENȚE TINEREȘTI"
La Alba Iulia s-a desfășurat 

cea de-a 7-a ediție a Festiva
lului județean de muzică ușoa
ră intitulat : „Cadențe tine
rești". La această ediție au par
ticipat formațiile instrumentale 
care activează in cadrul clubu
lui tineretului din Alba Iulia 
și Blai. precum și formații de 
tineri din Cugiir, A: ud și Ocna 
Mureș. Trofeul festivalului a 
fost cucerit de formația instru
mentală a tinerilor din Ocna 
Mu^eș. Au fost de asemenea a- 
cordate diverse premii celor 
mai merituoși interpreți vocali 
de muzică ușoară, tineri artiști 
amatori care lucrează in între
prinderile și instituțiile din o- 
rajșele județului Alba. (Ștefan 
Dinică).

ARTA FOTOGRAFICĂ 
DIN R.D.G.

In sala „Forum” din munici
piul Arad a avut loc, ieri, in 
prezenta reprezentanților orga
nelor locale de partid și de stat, 
vernisajul expoziției de artă 
fotografică din R.D.G. Organi
zată In cadrul schimburilor cul
turale dintre cele două țări, ex
poziția cuprinde 92 lucrări in 
alb-negru. (S. Constantin).

NOUA CASĂ DE CUL
TURĂ A TINERETULUI 

DE LA ZALĂU
La Zalău s-a dat în folosință 

noua casă de cultură a tineretu
lui. La construirea ei au contri
buit, prin muncă voluntară, nu
meroși tineri din oraș. Noul 
așezămint de cultură dispune de 
o sală polivalentă și de alte săli 
destinate activităților și cercuri
lor de artă plastică foto, cine- 
club, artă culinară, miinî in- 
deminatice, punct de informare 
și documentare, precum și o 
terasă circulară cu ring de 
dans.
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TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a XXX-a aniversări a Zilei națio

nale a țârii dumneavoastră, sipt foarie fericit să vă adresez, in numele 
poporului congnjrz. al partidului său, al Consiliului sau de Slal și in 
numele meu personal, cele mai vii și călduroase felicitări.

La ideile militante care animă in mod atit de fericit popoarele 
mastre se adaugă leu d urile solide de cooperare fructuoasă dintre ță
rile noastre, pentru care ne exprimăm satisfacția.

Vă rog. tovarășe președinte, sj primiți sincerele noastre urări do 
fericire personală, dorind fierbinte prosperitate poporului prieten al 
României.

Cu deosebită și prietenească considerațiune.

Comandant MARîEN N'GOUABi
Președintele

Republicii Populare Congo

COMITETULUI CENTRAL
'AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Drajfi tovarăși.
Pnmiți cele mai calde felicitări și urările noastre cu prilejul celei 

de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub dominația fas
cistă.

Cei 30 de ani de la data istorică 23 August 194.4. cind poporul 
român, in condițiile favorabile create de marșul victorios al armatei 
sovietice, a înfăptuit, sub conducerea Partidului Comunist Român, in
surecția sa armată împotriva forțelor reacțiunii, a luat in miinile sale 
soarta țârii, au schimbat radical înfățișarea României.

în locul României vechi burghezo-moșierești, rămasă în urmă, de
pendentă de imperialiști, s-a creat o nouă Românie, care înfăptuiește 
succese importante în construirea industriei socialiste, ridicarea nive
lului de trai material și cultural al poporului, in construcția societății 
socialiste dezvoltate.

Comuniștii și toți oamenii muncii din Grecia urmăresc cu simpatie 
realizările poporului român, precum și ale celorlalte popoare ale co- 
’ lunitâții socialiste, se bucura pentru ele și trag forțe și curaj în lupta 
1 >r pentru scuturarea jugului imperialist, pentru independența naționa
la. pentru pace, democrație si socialism.

Va urâm, dragi tovarăși, noi succese în opera de construcție socia- 
' - în țara dumneavoastră, pentru întărirea unității comunității so
cialiste. a mișcării comuniste și muncitorești mondiale, pentru binele 
popoarelor, pentru biruința cauzei noastre comune.

Trăiască marx;sm-leninismul și internaționalismul proletar !
Cu salutări tovărășești,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA

PLECAREA UNOR OASPEȚI->

~DE~PEStF HOTArF

Deîegația Partidului Elvețian al Muncii

Delegația Partidului Elvețian al 
Muncii. formată din tovarășii 
Hansjbrg Hofer, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.r .. și Andre Hediger, membru 
ș’ iroului Politic al P.E.M., care a 
participat la manifestările prile
juite de sărbătorirea zilei de 23 
August și a făcut o vizită in țara

Delegația P. C.

noastră, a părăsit joi după-amiazâ 
Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Gheorghc 
Cioară, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Delegația Partidului Comunist din 
Guadelupa, condusă de Guy Da- 
ninthe. secretar general al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
făcut o vizită in țara noastră și a 
participat la festivitățile dfl la 
23 August, a părăsit joi Capitala.

Delegația a fost salutată de Flo
rian Dănălache, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

Delegația de partid și guvernamentală din R. P. Congo
în cursul dimineții de joi a părăsit 

Capitala delegația de partid și gu
vernamentală din Republica Popu
lară Congo, condusă de Palea An
toinette. membră a C.C. al Partidu
lui Congolez al Muncii și a Comi
siei centrale de control a P.C.M., 
care a asistat la festivitățile organi
zate cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre.

Din delegație au făcut parte Al

phonse Claude Empana. ministrul 
sănătății, J. Gampouo. secretar al 
Confederației sindicatelor congoleze, 
Gabriel Goma, profesor universitar, 
Cristophe Laban, însărcinatul cu afa
ceri al R. P. Congo la București.

La plecare, oaspeții au fost conduși 
de Simion Bughici, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Colegiu
lui Central de Partid, de activiști de 
partid și de stat.

Delegația Partidului Socialist Francez din orașul
Boulogne - sur -mer

Joi dimineață a părâr:t Capitala 
delegația Partidului Socialist Fran
cez din orașul Boulogne-sur-mer, 
formată din Henry HennegueP.e. se
nator socialist primar al acestui 
oraș. Lucien Degard.n. Jean Caron 
ți .Guy Lengague, adjuncți ai prima
rului, militanți ai • P.S.F., care, la

invitația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Tudor 
Ion. vicepreședinte al Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare, de activiști de partid.

(Agerpres)

IERI, LA BUCUREȘTI A AVUT LOC Sosirea tovarășului Knud Jespersen,
președintele P. C. din Danemarca

Joi după-amiază a avui loc In Ca
pitală ceremonia inaugurării Centru
lui demografic O.N.U.—România 
(CEDOR), înființat in baza unui 
acord intre Guvernul Republicii So
cialisle România si Organizația Na
țiunilor Unite.

La ceremonie a participai primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Manea Mănescu.

Au fost prezenți Antonio Carrillo 
Fioros, secretarul general al Confe
rinței mondiale a populației, Rafael 
Salas. directorul executiv al Fondu
lui Națiunilor Unite pentru activită
țile populației. Helvi Sipila, asistent 
al secretarului general. Leon Tabah. 
directorul Diviziei populației din Se
cretariatul O.N.U.. secretar general 
adjunct al conferinței, William Po
well. directorul Centrului de presă 
al conferinței. Bhagirathan Devara- 
jan, reprezentantul in România al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare. Sayed Abbas Chedid, di
rectorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București. Ferdinand Rath, 
directorul Centrului demografic 
O.N.U.—România, inalti funcționari 
ai O.N.U.

Au luat parte, dc asemenea, prof, 
dr. Theodor Burghele. ministrul să
nătății. președintele Comisiei națio
nale de demografie, vicepreședinte al 
Comitetului national român pentru 
organizarea Conferinței mondiale a

populației, Mircea Malița, ministru 
secretar de slat, secretar general al 
Corn)telului național român pentru 
organizarea conferinței, Mihnca ‘ 
Gheorghiu, președintele Academici 
dc științe sociale și politice, func
ționari superiori din M.A.E., membri 
ai Comisiei naționale dc demografie.

Panglira inaugurală a fost tăiată 
dc primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manca 
MAncscu. caro a spus :

îmi este deosebit dc plăcut ca. în 
numele președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
al guvernului si al meu personal, să 
vă adresez călduroase felicitări cu 
prilejul deschiderii in București a 
Centrului demografic, rod al colabo
rării dintre România și Organizația 
Națiunilor Unite.

Familia instituțiilor specializate ale 
Națiunilor Unite se îmbogățește as
tăzi cu o nouă unitate — Centrul de 
studii și cercetări demografice, de 
documentare si formare a cadrelor, 
căruia ii revine o misiune de mare 
responsabilitate in studierea calității 
vreți! umane, a intercondiționării 
dintre populație si dezvoltarea eco
nomico-socială.

Această nobilă preocupare este pre
văzută in rezoluția „Pentru o lume 
mai dreaptă", adoptată in unanimitate 
do Conferința mondială de la Bucu
rești. in care se arată că : „omul con-

stltuic suprema valoare a lumii, iar 
populația tezaurul ccl mai de preț al 
fiecărei țări".

Vă putem asigura, domnilor. că 
guvernul român va acorda tot spri
jinul pentru desfășurarea In condi
ții cit mai bune a activității Cen
trului demografic.

Vă rog să-mi permiteți să urez 
conducerii centrului succes deplin in 
activitatea sa.

In alocuțiunea sa. Theodor Burghele 
a subliniat importanta deschiderii 
centrului, rclevind că acesta consti
tuie una din dovezile concrete ale 
colaborării fructuoase dintre guvernul 
român și Organizația Națiunilor 
Unite.

La rindul său, Rafael Salas a adre
sat mulțumiri guvernului român pen
tru interesul dovedit față de această 
acțiune, exprimindu-si totodată con
vingerea că speranțele puse in acest 
obiectiv se vor realiza pe deplin.

In cuvintul său. Leon Tabah și-a 
exprimat satisfacția pentru colabo
rarea rodnică dintre România și 
O.N.U. și Încrederea că multi tineri 
și tinere din țările in curs de dez
voltare vor găsi aici un cadru po
trivit pentru a-și perfecționa cunoș
tințele in domeniul demografiei, ceea 
ce le va permite să desfășoare o 
utilă activitate creatoare la reîntoar
cerea in țările lor.

Joi după-amiază a sosit. in Capi
tală, tovarășul Knud Jespersen. pre
ședintele Partidului Comunist din 
Danemarca, care, in invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.. șl Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Cronica

Conferința
In penultima sa ședință, plenul 

forumului internațional de la Bucu
rești a început examinarea raportu
lui grupului de lucru pentru Planul 
mondial de acțiune in domeniul 
populației.

In fața plenarei au fost aduse 
apoi două proiecte de rezoluție. Pri
mul dintre acestea, inițiat de Sudări 
Si prezentat in numele tuturor țări
lor africane prezente la lucrările 
conferinței, se referă la decoloniza
re. Rezoluția consemnează cu satis
facție cursul pozitiv al procesului 
de decolonizare, acceptarea de către 
Portugalia a rezoluțiilor O.N.U. in 
această privință. Subliniind că pină 
in prezent colonialismul a împiedi
cat dezvoltarea economico-socială a 
teritoriilor de sub dominația portu
gheză și a dus la depopularea aces
tora, rezoluția relevă că nu există 
nici un fel de date demografice 
precise pentru această zonă și ara
tă necesitatea imperioasă de acce
lerare a procesului de decolonizare. 
In acest sens, rezoluția cere Portu
galiei să grăbească acordarea inde
pendenței depline tuturor teri
toriilor de sub dominația sa. Cere, 
de asemenea, secretarului general 
al O.N.U., tuturor organismelor 
O.N.U. să ia măsurile cuvenite pen
tru a se asigura culegerea informa
țiilor demografice necesare din aces
te teritorii și să pregătească un plan 
de acțiune grabnică pentru sprijini
rea acestor popoare in procesul lor 
dc dezvoltare economică și socială.

Cel de-al doilea proiect de rezolu
ție a fost prezentat, de asemenea, in 
numele tuturor țărilor africane par
ticipante la conferință și se referă

mondială a
la politica de apartheid. Amintind 
rezoluțiile Organizației internaționale 
in această privință, instituirea dece
niului de acțiune in vederea comba
terii rasismului și discriminării ra
siale. documentul subliniază că poli
tica de apartheid și orice fel de ma
nifestare rasistă sint in flagrantă 
contradicție cu scopurile și princi
piile Cartei O.N.U.. cu obiectivele 
Conferinței mondiale a populației. 
De asemenea, rezoluția arată că po
litica de apartheid din Africa de 
Sud, Namibia și Rhodesia de Sud im
pietează grav asupra vieții populației 
din aceste zone, constituie o crimă 
împotriva umanității și o amenința
re permanentă la adresa păcii și 
securității in lume. Rezoluția con
damnă, de asemenea, regimurile mi
noritare din Africa de Sud. Namibia 
și Rhodesia de Sud pentru repetate 
acte de agresiune, de inumanitate 
împotriva popoarelor din aceste țări 
și consideră legitimă lupta lor care 
necesită sprijinul comunității inter
naționale. Ea cere, în final, secreta
rului general al O.N.U., tuturor or
ganismelor O.N.U. să-și intensifice 
eforturile în lupta împotriva discri
minării rasiale și apartheidului, cere 
Fondului Națiunilor Unite pentru ac
tivități in domeniul populației 
(U.N.F.P.A.) să întreprindă studii 
cu prfvire la efectele apartheidului 
asupra populației din zonele aminti
te și să prezinte un raport in acest 
sens Comitetului special al O.N.U. 
pentru apartheid. Rezoluția cheamă 
totodată statele să contribuie la izo
larea politică, militară și economică 
a regimurilor minoritare din Africa

Dezbateri!©
„Tribuna populației" consemnează, 

în aceste zile, un dialog amplu — 
care înscrie printre obiectivele sale 
de bază identificarea căilor și mo
dalităților menite să favorizeze so
luționarea problemelor complexe de 
ordin demografic.

Dezbaterile au relevat, din nou, 
importanța principiului suveranității, 
a respectării dreptului fiecărei na
țiuni de a hotări asupra dezvoltării 
sale sccial-economice, inclusiv in 
problemele populației. Numeroși vor
bitori, printre care Milos 
(Iugoslavia), Nazli Chouri (S.U.A.), 
Yvon Madore (Canada), " 
Mazilu, Edwin Glaser (România), 
pronunț indu-se pentru abordarea as
pectelor majore de natură demogra
fică, au subliniat valoarea acțiunilor 
organizate sub auspiciile O.N.U., în
semnătatea aplicării rezoluțiilor și 
documentelor Națiunilor Unite cu 
privire la populație. Un rol impor
tant a fost atribuit cooperării și co
laborării intre națiuni, instaurării u- 
nor relații care să permită accesul 
tuturor statelor la realizările știin
ței și tehnicii contemporane pentru 
împlinirea aspirațiilor de progres ale 
popoarelor.

Analizindu-se tendințele demogra
fice din următorii ani, luările de 
cuvint au fost unanime în aprecie
rea caracterului complex al condi
țiilor care concură la evoluția popu
lației, a importanței factorilor so
ciali, economici și culturali, preci- 
zindu-se, totodată, dreptul fiecărei 
țări de a asigura prin programe na
ționale cadrul favorabil desfășurării 
pozitive a fenomenelor și procese
lor demografice.

In epoca actuală, in care toate na
țiunile tind spre ridicarea nivelului 
de trai și civilizație, problemele pe 
care le pune urbanizarea implică, 
după cum s-a menționat in refera
tele și in numeroasele intervenții ale 
experților prezenți la reuniune, o a- 
tențic deosebită, un studiu multila
teral al tuturor aspectelor ce condi
ționează desfășurarea acestui proces. 
Expunindu-și punctelp de vedere, 
reprezentanții Academiei de științe 
sociale și politice s-au oprit asupra 
raportului dintre dezvoltarea social- 
_____ ;i ::: a în
tregului teritoriu național și au În
fățișat, in acest sens, preocupările 
și realizările țării noastre, bazate pe 
principiul dezvoltării armonioase a 
tuturor zonelor, a repartizării judi
cioase a forțelor de producție și pu
nerii in valoare a potențialului li
man și economic. O serie de partici- 
panți străini, din rindul cărora men
ționăm pe Ramiro Cardona, director 
al Centrului regional al populației 
din Bogota (Columbia), a apreciat 
că „experiența românească este 
deosebit de interesantă in acest do
meniu, puțind fi luată ca model".

In continuare, lucrările Tribunei 
populației s-au desfășurat pe grupuri 
de specialitate, reunind personalități 
cu profesiuni și interese comune : 
educatori, juriști, sociologi, polito
logi, biologi, ziariști etc.

Reflectind interesul manifestat de 
mișcarea sindicală din toate țările lu
mii. reprezentanții Federației Sin
dicale Mondiale. Confederației Sin
dicatelor congoleze, Consiliului Central 
al Sindicatelor din Polonia. Confede
rației Sindicatelor din Haiti au sub
liniat necesitatea soluționării pro
blemelor demografice in strinsă le
gătură cu dezvoltarea social-econo-

Macura
Dumitru

economică a orașelor și cea

„Tribunei

populației
de Sud, Namibia și Rhodesia de 
Sud.

După consultări, ambele rezoluții 
au fost adoptate dc către Conferin
ța mondială a populației.

Conferința a adoptat, de asemenea, 
o rezoluție prin care se solicită Or
ganizației Națiunilor Unite suporta
rea cheltuielilor privind transportul 
reprezentanților mișcărilor de elibe
rare națională care au participat la 
lucrările reuniunii de la București.

Plenara a examinat apoi raportul 
Comitetului de verificare a împuter
nicirilor. In raport se subliniază că 
in cursul dezbaterilor o serie de 
participanți au ridicat problema re
prezentării la lucrările Conferinței 
mondiale a populației a Guvernului 
R"voiuționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului ’ ~ ’
restabilirii 
lui Regal

Joi la amiază a părăsit Capitala 
doamna Nusrat Bhutto, soția primu
lui ministru al Republicii Islamice 
Pakistan. Zulfikar Aii Bhutto, ad
juncta șefului delegației guverna
mentale a Republicii Islamice Pakis
tan. care a participat la festivitățile 
organizate cu prilejul celei dc-^a 
XXX-a aniversări a eliberării Roma
nici de sub dominația fascistă și la 
lucrările Conferinței mondiale a 
populației.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele pakistanez a fost condus 
de Theodor Burghele. ministrul să
nătății. Ion St. Ion, secretar general 
al guvernului. Tamara Dobrin. vice
președinte al Frontului Unității So
cialiste.

A fost de fată S.A.D. Bukhari, am
basadorul Republicii Islamice Pakis
tan la București.

★
George Macovcscu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea domnului 
Allan Maccachcn. pentru felicitările 
adresate cu ocazia numirii in func
ția de secretar de stat pentru afa
cerile externe al Canadei.

★
Joi după-amiază a avut loc. la Mi

nisterul Afacerilor Externe, schimbul 
instrumentelor de ratificare a Con
venției consulare româno-elene, sem
nată la Atena la 22 mai 1972.

Din partea Republicii Socialiste 
România, schimbul a fost efectuat de 
către Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, iar din 
partea Republicii Elene de către 
Aristote J. Phrydas, ambasadorul

acestei țări la București. Convenția, 
care va intra In vigoare la data de 
28 septembrie 1974. stabilește un nou 
cadru juridic in dezvoltarea tradi
ționalelor relații de prietenie și co
laborare intre cele două țâri și po
poare.

★
Ambasadorul Republicii 

la București, Aristote ,1. Phrydas, a 
oferit, joi seara, o recepție cu prile
jui plecării sale definitive din țara 
noastră.

Au luat parte Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, alte persoane oficiale.

Au participat șefi do misiuni di
plomatice acreditați la București, alțl 
membri ai corpului diplomatic.

Elene

Joi după-amiază a sosit la Bucu
rești Joseph Hartfart Graham, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Liberia in Repu
blică Socialistă România.

★
La Timișoara s-a deschis, joi, ex

poziția de fotografii .,30 de ani de 
la eliberarea Poloniei". Exponatele 
înfățișează aspecte ale dezvoltării 
economice, sociale' și culturale a Po
loniei in anii construcției socialiste.

La deschidere au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, personalități ale vieții 
cultural-științifice. Au fost prezenți, 
de asemenea, membri ai Ambasadei 
Republicii Populare Polone la Bucu
rești.

(Agerpres)

de Sud 
drepturilor 
de Unitate

și cea a 
Guvernu- 

„..........- -....... - Națională
al Cambodgiei, condus de prințul No
rodom Sianuk.

Tn partea finală a lucrărilor ședin
ței s-a supus atenției participanților 
dezbaterea acelor părți din proiectul 
de raport al conferinței care sinte
tizează opiniile vorbitorilor privind 
contextul general al problemelor 
populației, situația demografică mon
dială actuală, experiența diverselor 
țări in domeniul politicii demogra
fice. perspectivele evoluției popu
lației mondiale, politicile și progra
mele adoptate de către state in acest 
domeniu, sprijinul acordat de către 
O.N.U. țărilor membre in rezolvarea 
diverselor probleme privind popu
lația.

Documentul a fost adoptat în una
nimitate.

populației"
mică, asocierii sindicatelor la acti
vitățile O.N.U. și ale instituțiilor 
specializate, apreciind, in același 
timp, inițiativa Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România de a faci
lita participarea la lucrările Confe
rinței și ale Tribunei Populației a 
reprezentanților sindicali, care astfel 
au avut posibilitatea să-și exprime, 
intr-un mod deschis, concepțiile și 
opiniile lor in acest domeniu de im
portanță acută pentru omenire.

In cuvintul său. Larisa Munteanu, 
din partea U.G.S.R., a subliniat im
portanța dezvoltării cooperării sin
dicale internaționale pentru soluțio
narea marilor probleme care intere
sează pe oamenii muncii, lichidarea 
subdezvoltării. întărirea păcii, pro
movarea progresului social, crearea

unei lumi mai bune și drepte. O serie 
de vorbitori din Italia. S.U.A.. Po
lonia, India, Franța. Liban. Costa 
R:ca și alții au relevat, in interven
țiile lor. faptul că problema popu
lației și planificarea familiei prezintă 
o indisolubilă legătură cu situația din 
fiecare țară, iar diferitele organizații 
internaționale nu au rolul dc a se 
substitui guvernelor in rezolvarea lor, 
ci de a colabora cu acestea pentru 
sprijinirea înfăptuirii politicii demo
grafice naționale. Au mai fost discu
tate. de asemenea, rolul medicilor, 
cadrelor didactice, presei, politologi
lor. juriștilor in educarea și infor
marea populației asupra obiectivelor 
politicii demografice.

Lucrările „Tribunei populației" vor 
fi reluate, in plen, vineri.

Adunare festivă cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de la 
insurecția națională slovacă

studiiSub egida Institutului de 
istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., joi după-amiazâ a 
avut loc la Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist Român, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, o adunare festivă cu pri
lejul împlinirii a 30 de ani de la 
insurecția națională slovacă.

La adunare au participat membri 
ai C.C. al P.C.R.. activiști de partid 
și dc stat, veterani din războiul an
tifascist. cercetători in domeniul isto
riei. Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.S; Cehoslovace.

Despre însemnătatea insurecției 
naționale slovace a vorbit tovarășul 
Ion Popescu-Puțuri, J’ T-
stitutului de studii 
cial-politice de pe 
P.C.R. Vorbitorul a 
recția slovacă a fost _ 
tanlă acțiune dc luptă a mișcării de 
rezistență cehoslovace. Imbinindu-se 
in chip fericit cu insurecția naționa
lă antifascistă din țara noastră, a 
spus vorbitorul, ambele s-au înscris 
ca momente însemnate in istoria re
lațiilor prietenești româno-ceho- 
slovace. în continuare, vorbitorul s-a 
referit la principalele momente ale 
mișcării dc rezistență antihitleristă, 
ale insurecției, la sprijinul poporului 
nostru, subliniind că opinia publică 
din țara noastră a luat cunoștință cu 
satisfacție și adincă bucurie de fap
tul că poporul slovac s-a ridicat cu 
arma in mină împotriva agresorului 
comun, ocupanții hitleriști.

Astăzi, a spus apoi vorbitorul, 
după trei decenii dc la 'înfăptuirea 
eroicelor insurecții naționale din 
1944, cele două țări prietene, in care 
socialismul a invins definitiv, obțin 
succese deosebite in construcția eco
nomică, politică și socială, in lupta 
pentru consolidarea păcii și priete-

directorul In- 
istorice și so- 
lingă C.C. al 
arătat că,insu- 
cea mai impor- -

niei intre popoare. In procesul trans
formărilor socialiste in țările noas
tre, legăturile tradiționale de prie
tenie româno-cehoslovacă s-au ridi
cat pe un plan superior. Un rol de 
cea mai inaltă semnificație in adin- 
cirea relațiilor dintre România și 
Cehoslovacia 1-ău avut intilnirile 
rodnice dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R.. și Gustav Husak, secretarul 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

A luat apoi cuvintul Miroslav Su- 
lek, ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București, care a relevat importanța 
insurecției naționale slovace. Vor
bitorul a subliniat faptul că insu
recția din 1944 a constituit expresia 
luptei comune a popoarelor slovac șl 
ceh împotriva asupritorilor fasciști, 
a exprimat țelurile lor comune in 
luptele pentru obținerea drepturilor 
oamenilor muncii, pentru reinnoirea 
Cehoslovaciei pe baza principiilor 
unei conviețuiri armonioase intre 
cele două popoare. Totodată, ea a 
reprezentat, a arătat vorbitorul, o 
imoortantă contribuție la lupta for
țelor progresiste mondiale impotri- 
va fascismului, bucurindu-se dc spri
jinul frățesc al popoarelor Uniunii 
Sovietice.

Ambasadorul R.S. Cehoslovace ■ 
menționat câ printre cei care au 
acordat sprijin insurecției naționale 
slovace au fost și cetățeni români. 
Vorbitorul s-a referit apoi la trans
formările revoluționare din Slovacia 
in cei 30 de ani de la insurecția din 
august, la succesele obținute in di
ferite domenii de activitate.

In încheiere au fost prezentate 
filme documentare, producții ale 
studiourilor cehoslovace.

(Agerpres)

însemnări de călătorie din Republica Arabă Siriană

RAKKA- regiune
în plina dezvoltare

economică
Colaborarea rodnică româno-siriană 
la amenajarea văii fluviului Eufrat

De la Alep. oraș cu istorie mile
nară. cel de-al doilea centru urban 
al Siriei, cu o populație apropiin- 
du-se de un milion de locuitori, 
noua șosea asfaltată care conduce 
spre valea fluviului Eufrat trece 
printr-o zonă aridă, cu vegetație 
săracă, imprumutind adeseori pe 
parcurs înfățișare de adevărat de
șert. Așezările umane sint mici și 
rare, resursele fiind destul de re
duse. Această zonă din nordul Si
riei este chemată insă să devină 
in anii viitori o regiune fertilă, cu 
importantă pondere in economia 
generală a țării. La baza transfor
mărilor prevăzute stă zăgăzuirea 
apelor Eufratului de către barajul 
de la Al Saura (Revoluția), una 
din cele mai mari construcții de 
acest gen din lume, inaugurat anul 
trecut in luna iulie.

Cifrele privind barajul de pe 
Eufrat sint impresionante și dau 
măsura proporțiilor lucrării. Lun
gimea sa atinge 4 500 metri ; lăți
mea la bază — 512 metri ; lacul de 
acumulare acoperă o suprafață de 
630 km pătrați. iar cantitatea de 
energie electrică care va fi furni
zată in faza finală de hidrocen
trala construită la baraj va întrece 
de patru ori producția actuală a 
întregii Sirii.

Datorită marelui baraj de la Al 
Saura. care va exclude in viitor 
inundațiile frecvente și devasta
toare din larga luncă a fluviului, 
denumită in mod obișnuit Valea 
Eufratului, vor putea fi drenate și

irigate sute de mii de hectare. In 
această direcție, guvernul sirian a 
aprobat un program complex de a- 
menajare a regiunii, din punct de 
vedere atit economic, cit și social, 
urmărind transformarea acestei 
zone, rămasă in urmă, intr-una din 
regiunile înaintate ale tării.

Cu ocazia ceremoniei ce a avut 
loc la barajul de la Al Saura, in 
iulie 1973, ministrul Barajului de 
pe Eufrat sublinia că la lucrările 
de amenajare a terenurilor agri
cole din această zonă participă si 
România. In noiembrie 1973 se în
cheia cu întreprinderea „Rom- 
agrimex" un acord pentru valorifi
carea a 27 000 ha in zona Balikh, 
efluent al Eufratului, in apropierea 
orașului Rakka, situat la 50 km est 
de baraj. Acest prim acord de va
lorificare complexă a terenurilor 
din Valea Eufratului ‘ 
Siria cu un partener străin a in
trat in vigoare in luna ianuarie 
1974, cind, în termenii acordului, un 
grup de specialiști români au și 
sosit la Rakka, incepind de îndată 
lucrările de studii și proiectări. Ei 
au devenit repede cunoscuți și a- 
preciați de populație și atunci cind 
autoturismele de teren românești 
ARO, avind inscripția „Rom- 
agrimex", trec prin așezările din 
regiune, oamenii ii intimpină in 
mod călduros cu cuvintele „Salut 
România", rostite in limba arabă, 
împreună cu specialiștii români 
lucrează specialiști sirieni, colabo
rarea dintre cele două părți fiind

Vedere generaid din Alep

: . •. < t t U < -ii : ’ •

y fi

încheiat de

exemplară. Exprimindu-și satisfac
ția față de această colaborare, 
unul din specialiștii sirieni, doctor 
in științe 
„Nicolae 
originar 
povestea i 
nu prea i ...........  __
zonă, aproape complet 
lumea exterioară. Oamenii 
din cultura 1 ,1 ’_________
care le furnizau necesarul traiului 
in anii cu ploi și sufereau cumplit 
în vremuri de secetă. Rakka, cea 
mai nouă capitală de guvernorat 
din Siria, s-a transformat, in ulti
mii ani. dintr-o modestă așezare 
rurală.intr-un oraș in plină dezvol
tare, numărind 30 000 de locuitori. 
Amenajările agricole și sociale, 
prevăzute in planul de dezvoltare 
a Văii Eufratului, vor face din în
treaga zonă o regiune prosperă și 
înfloritoare, plasată pe coordonate
le civilizației moderne și. la aceas
ta. o contribuție va aduce, fără în
doială, și activitatea actuală și 
viitoare a specialiștilor români in

: agricole al Institutului
Bălcescu" din București, 
chiar din regiune, ne 

că Rakka era in trecutul 
indepărtat, ca si întreaga 

izolată de 
. " trăiau 

griului și bumbacului

agricultură — a ținut să ne preci
zeze interlocutorul.

în paralel cu studiile și proiecte
le de hidroameliorații, specialiștii 
români efectuează și un studiu 
complex al dezvoltării agricole 
multilaterale, căutind cele mal 
bune soluții pentru activitatea in 
viitor a unor unități economico 
moderne.

Partea siriană apreciază in mod 
deosebit seriozitatea activității spe
cialiștilor români, modul lor de a 
munci pe teren, atitudinea sinceră, 
prietenească, care le-au creat mul
tă simpatie in rindul colegilor si
rieni ca și in rîndurile populației. 
Activitatea de pină acum a specia
liștilor români de la Rakka. apre
cierile de care se bucură din par
tea ' siriană constituie începutul 
promițător al unei tot mai largi 
cooperări româno-siriene la lucră
rile de ameftajare a bazinului flu
viului Eufrat, obiectiv esențial pe 
calea dezvoltării economice a Si
riei prietene.

Crăciun IONESCU
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Raportul secretarului general al O.N.U.
in problema Ciprului 

adresat Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agrmrcsî.
..Situația din Cipru este diferită 

In Prezent de aceea d;n 1904. rirxl a 
fost definit manimul (.«rtrlor O.N.U. 
din Insulă țUNFICYP) si este evi
dent că funcțiile acestor forte vor 
trebui sâ facă obiectul unei noi de
finiri" — se spune in ir-un ranort 
dat publicității si adrc<Rt Consiliu
lui de Securitate de secretarul ge- 
ncrnl al O.N.U.. Kurt Waldheim. 
După turneul pe care l-a efectuat 
In urmă cu citcva zile la Nicosia, 
A*ena si Ankara. Waldheim a sub
liniat in raportul său că „nu există 
un acord deplin intre părți asupra 
rolului. metodelor si obiectivelor" 
UNFICYP. si si-a exprimat speranța 
că va putea fi realizată in curind o 
reglementare negociată asupra ac. s- 
te: chestiuni, care a constituit, de 
altfel, unul dintre obiectivele vizi
telor sale in cele trei capitale.

Subliniind. în r.înnrtul menționat, 
ca in Cipru situația „rămine pro-» 
fund îngrijorătoare" pentru pacea 
si securitatea internațională si că 
„este absolut necesar să se facă 
progrese veritabile pe calea unei

încheierea lucrărilor Conferinței
Națiunilor Unite asupra dreptului mării

CARACAS 29 (Agerpres). — Tn 
capitala venezuelcană s-au încheiat 
lucrările celei de-a III-a Conferințe 
a Națiunilor Unite asupra dreptului 
mării, care a intrunit peste 5 000 de 
delegați rcnrezcnlind circa 150 de 
țări. Pe parcursul a 10 sâptămîni, 
narticipanții la lucrări au examinat
— in ședințe plenare și in cele trei 
comisii de lucru — o scrie de pro
iecte de convenții avansate de di
verse țâri in legătură cu princioalele 
puncte înscrise ne ordinea de zi.

Se apreciază că. în pofida faptului 
că nu s-a ajuns la formularea unei 
noi legislații internaționale privind 
mările și oceanele lumii, a fost reali
zată o înmagazinare dc concepte, 
o-opuneri si hotăriri ce vor furniza 
baza discuțiilor cu prilejul urmă
toarei conferințe de resort, progra
mată să aibă loc anul viitor la Ge
neva. începind de la 17 martie. In 
acest sens, delegații au aprobat tex- ' 
tul scrisorii adresate secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
de președintele actualei conferințe,

Spre restabilirea libertăților 
sindicale in Grecia

ATENA 29 (Corespondență de la 
I. Badea). — Guvernul grec a emis 
un nou act constituțional, destinat
— potrivit unui comunicat oficial — 
desființării legislației antisindicale 
introduse de regimul militar după 
21 aprilie 1967 și începerii procedu
rilor de normalizare a vieții sindi
cale și de adaptare a reglementărilor 
in materie la convențiile internațio
nale ratificate de Grecia. Intre al
tele, este repusă în vigoare procedu
ra de încheiere a contractelor colec
tive de muncă și este anunțată ela
borarea unui proiect de lege pentru 
modernizarea negocierilor privind 
contractele colective, in sensul ali
nierii la procedura prevăzută de Or
ganizația Internațională a Muncii. 

O EXPRESIE A MUTAȚIILOR POZITIVE DE PE CONTINENTUL LATINO-AMERICAN

Curent larg in favoarea normalizării
relațiilor cu Republica Cuba

Un sir de semnificative evoluții 
survenite foarte recent vin să con
firme intensificarea tot mai pro
nunțată a unui larg curent de o- 
pinie pe continentul latino-ameri- 
can in favoarea deplinei normali
zări a relațiilor țărilor acestui con
tinent cu Republica Cuba. La în
ceputul săDtăminii trecute. Cuba si 
Republica Panama au anuntat ho- 
târirea de a restabili relațiile di
plomatice. economice si comercia
le. Argentina și Peru, două din
tre cele mai importante state ale 
continentului, au trecut incă de 
citva timp la reluarea legăturilor 
normale cu Cuba : intr-un mod si
milar au procedat cu doi ani in 
urmă un șir de state de limba en
gleză din bazinul Caraibilor. Noii 
președinți ai Columbiei. Venezuelei 
si Costa Ricăi au anuntat că ță
rile lor intenționează, de aseme
nea. să statornicească raporturi 
normale cu Cuba. Ultimele tele
grame ale agențiilor de presă trans
mit că la Bogota au avut loc con
vorbiri Intre președintele Colum
biei. Alfonso Lopez Michelsen. si 
ministrul costarican al afacerilor 
externe. Gonzalo Facio. referitoa
re la necesitatea anulării măsu
rilor unilaterale adoptate in 1964 de 
Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.) împotriva Cubei. Se apre
ciază că această inițiativă întru
nește încă de ne acum sprijinul a 
17 state (pumărul de voturi ne- 
cesar fiind de 16) și că ea va A 
tradusă în viată pină la sfirșitul 
acestui an.

Majoritatea țărilor latino-ameri- 
eane iși manifestă hotărîrea de a-si 
normaliza relațiile cu Cuba inca 
înaintea viitoarei conferințe a mi- 
n-Vrilor de externe ai statelor 
membre ale O.S.A.. programată a 
avea loc in martie viitor. Multe 
țări s-au pronunțat încă de pe 
acum pentru invitarea la această 
reuniune și a Cubei.

In fine, știri din Washington a- 
nuntă că din dispoziția președin
telui S.U.A.. Gerald Ford, secreta
rul de stat. H. Kissinger, pregă
tește ..o nouă linie politică a 
S.U.A. fată de Cuba". Stăruind 
asupra acestor ultime știri, in
fluentul cotidian american „NEW 
YORK TIMES", subliniază că „a- 
doptarea unei astfel de decizii se 
impunea de mult... cu atit mai ur
gent cu cit un număr crescind de 
state latino-americane abandonează 
politica falimentară de încercare a

soluții negociate, pentru a se evita 
reluarea luptelor". Kurt Waldheim a 
menționat că un rol însemnat in 
real;zarea obiectivelor propuse îl 
p-vjtv avea Consiliu! de Securitate, 
care a adoptat mai multe rezoluții 
importante in această problemă, a- 
rătînd că $i el va depune toate e- 
f'r:urile in co privește soluționarea 
problemei cipriote. Secretarul gene
ral a adăugat că a găsit ..pretutin
deni o vie dorință de a se ajunge 
la o regle.mcnt.are negociată, in ciu
da obstacolelor actuale". Autorul ra
portului a precizat apoi că in cen
trul convorbirilor pe care le-a avut 
la Nicosia. Atena si Ankara s-au 
aflat problema viitorului negocierilor 
si baza posibilă a unei reglemcn- 
i.’iri politico in Cipru, chestiunile u- 
maniiare, inclusiv situația refugia- 
tilor. si redeschiderea aeroportului 
dc la Nicosia.

Raportul a fost adresat Consiliu
lui de Securitate in numele secre
tarului general al O.N.U., care con
tinuă să se afle spitalizat in urma 
unei crize dc gastrită.

Hamilton Amerasinghc (Sri Lan
ka), prin care este făcută cu
noscută hotărîrea do a se continua 
dezbaterile pe principalele probleme 
rămase in suspensie, ca și faptul că 
mișcările de eliberare națională vor 
fi invitate să participe la viitoarele 
lucrări, cu statut dc observator.

în urma examinării propunerilor 
privind elaborarea unei definiri juri
dice precise a limitelor mării teri
toriale și a zonei economice plasate 
sub controlul statelor riverane s-a 
ajuns la conturarea unei soluții. Ast
fel in formularea conceptului de 
..zonă economică** se precizează că 
anele teritoriale ale statelor sint cu
prinse in perimetrul a 12 mile mari
ne. drepturile suverane asupra re
surselor mării fiind in schimb exerci
tate de acestea intr-o zonă de 200 
de mile.

PREȘEDINTELE FORD DESPRE PREOCUPĂRILE 
INTERNE ALE S.U.A.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — în 
cursul unei conferințe de presă 
Gerald Ford s-a referit in special 
la chestiuni de politică internă. între 
acestea, șeful Casei Albe a mențio
nat inflația ca fiind „Inamicul public 
numărul unu1*. Dacă vom avea grijă 
de această chestiune și vom readuce 
economia noastră pe calea spre un 
viitor sănătos, cred că cea mai maro 
parte a celorlalte programe sau pro
bleme interne ale noastre vor fi re
zolvate** — a apreciat președintele 
Ford.

Referindu-se la dificultățile intîm- 
pinate de populație ca urmare a 
creșterii costului vieții, președintele 
Ford a apreciat câ orice salariat tre
buie să-și dea seama că S.U.A. trec 
printr-o situație economică dificilă, 
agravată de inflație. El a recomandat 
salariaților „să urmeze exemplul gu
vernului federal, care își va reduce 
cheltuielile și, ca și acesta, să calcu- 

menținerii boicotului împotriva 
Cubei".

Relevind toate aceste aspecte, ob
servatorii de presă evocă, cu acest 
prilej, împrejurările de acum un 
deceniu, cind cercurile reacționare, 
împunindu-și politica lor de ames
tec in treburile interne ale altei 
țări, au recurs la măsuri de dictat, 
constringind statele membre ale 
O.S.A. să rupă relațiile cu Cuba 
și să suspende schimburile econo
mice cu ea. Desfășurarea evenimen
telor a arătat însă cit de nerealis- 
tă a fost încercarea de izolare a 
Cubei — însăși decizia in acest 
sens a O.S.A. nefiind unanimă, de
oarece Mexicul a refuzat de la în
ceput s-o accepte. Pe măsura scur
gerii timpului, s-a dovedit că o 
asemenea orientare prejudiciază 
profund intereselor economice și 
politice ale țărilor latino-america
ne. răsfringindu-se totodată. ne
gativ asupra climatului politic in
ternational.

Intre timp, după cum se știe, in 
America latină s-au conturat ten
dințe și procese cu caracter pro
gresist. s-au produs mutații în
semnate care, pe plan extern, și-au 
găsit expresie in opțiunea tot mai 
evidentă a numeroase țări ale 
continentului in direcția promovă
rii unor relații noi, bazate pe de
plina egalitate în drepturi și ne
amestecul in treburile interne, pe 
dreptul fiecărui popor de a-și sta
bili de sine stătător orientările in 
politica internă și externă. Preva
larea acestei opțiuni înseamnă im
plicit respingerea vechii politici de 
discriminare iată de Cuba, afirma
rea deplinei suveranități a tarilor 
latino-americane.

Fără Îndoială, creșterea curentu
lui de opinie pentru normalizarea 
relațiilor cu Cuba se datorește- in 
primul rind succeselor acestei țări 
in construirea noii orinduiri. este 
dn fapt o recunoaștere a presti
giului său sporit pe continentul 
latino-american și in lume, o ex
presie a afirmării tot mai puter
nice pe plan mondial a socialismu
lui, a creșterii rolului și influen
ței sale.

Exprimind poziția Cubei față de 
inițiativele unor țări de pe conti
nent. primul ministru Fidel Caștro 
a afirmat că țara sa va participa, 
dacă va fi invitată, la reuniuppa 
miniștrilor de externe ai țârilor 
latino-americane, ceea ce nu în
seamnă reintegrarea in O.S.A. Tot
odată, premierul cubanez a subli

Convorbiri economice româno-americane
WASHINGTON 29 (Corespondentă 

de la C. Alcxandroalc). — Vasile 
Dungan. consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, a 
avut o întrevedere cu ministrul co
merțului al Statelor Unite, Frederick 
Dent, președintele pârtii americane In 
Comisia economică guvernamentală 
mixtă romăno-amerlcanfi.

Cu acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra evoluției 
pozitive, din ultimii ani. a relațiilor 
economice și comerciale dintre Sta
tele Unite ?1 România, s-a făcut o 
trecere in revistă a modului cum se

Cooperarea industrială 
în dezbaterea sesiunii UNCTAD

GENEVA 29 (Corespondentă de In 
C. Vlad). — Problemele cooperării 
industriale între țări cu sisteme eco
nomice și sociale diferite formează 
obiectul unor dezbateri aprofundate 
in cadrul celei dc-a 14-a sesiuni a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), ale 
cărei lucrări continuă la Geneva.

Potrivit unui raport al secretaria
tului UNCTAD, cooperarea industria
lă a cunoscut, in ultimii ani, o dez
voltare rapidă. Așa, de pildă, dacă 
la începutul anului 1971 erau in vi
goare mai puțin de 200 de con
tracte de cooperare industrială între

Piața comună agricolă traversează 
o perioadă dificilă

• Declarația ministrului vest-german al agriculturii

BONN 29 (Agerpres). — Ministrul 
vest-german al agriculturii, Josef 
Ertl, consideră că previziunile refe
ritoare la Piața comună agricolă nu 
sint prea optimiste.

într-un interviu acordat ziarului 
„SCIIWAR7AVAELDER BOTE", Ertl 
a subliniat că „Piața comună agrico
lă este puternic amenințată de dez
echilibrul economic existent intre 
cele nouă țări membre ale C.E.E.". 
„Există momente — recunoaște Ertl 
— in care eu însumi mă îndoiesc de 

leze cu mare grijă fiecare bănuț pe 
care il cheltuiește'*.

Președintele și-a reafirmat opozi
ția față de revenirea la controlul 
asupra salariilor și prețurilor. El s-a 
referit apoi la așa-numitul proiect 
„Independentă**, prin care S.U.A. in
tenționează să-si asigure din resurse 
proprii, pină la sfirșitul deceniului, 
necesarul de energie. In acest sens, 
el a relevat necesitatea de a se trece 
mai intens la prospectarea resurse
lor de petrol și gaze in S.U.A., de a 
grăbi procedurile de autorizare a 
construcției unor reactoare nucleare 
si de a lărgi cercetările in domeniul 
geotermiei și energiei solare.

■ întrebat in legătură cu intenția sa 
de a candida la președinție in 1976. 
președintele Ford a declarat : „Pro
babil voi candida in 1976 ; firește, 
aprecierea finală în această problemă 
va aparține delegaților la Convenția 
Națională".

niat că Republica Cuba se pronun
ță pentru crearea unei organizații 
a statelor latino-americane și de 
limbă engleză din regiunea Carai
bilor. care să constituie un adevă
rat instrument de colaborare și 
cooperare regională, în vederea în
tăririi solidarității și apărării in
tereselor naționale ale membrilor 
săi.

Ultimele evenimente politico-di- 
plomatice, care prefigurează imi
nenta normalizării relațiilor țărilor 
latino-americane cu Cuba, sînt ur
mărite cu un legitim interes și în
dreptățită satisfacție de opinia pu
blică din țara noastră. Așa cum se 
știe, România a salutat cu fră
țească solidaritate victoria revolu
ției in Cuba — primul stat socia
list pe pămintul Americii — și-a 
manifestat puternic sprijinul mul
tilateral pentru lupta dirză a po
porului cubanez în apărarea inde
pendenței și suveranității naționa
le. România a subliniat, dintot- 
deauna, caracterul profund anacro
nic. liosa de perspective a politicii 
îndreptate spre izolarea Cubei, ș-a 
pronunțat cu fermitate pentru în
lăturarea măsurilor și practicilor 
discriminatorii împotriva . acestei 
țâri și, in general, pentru elimi
narea oricăror acte de natură să 
alimenteze suspiciunea și încorda
rea in relațiile internaționale, să 
lezeze interesele legitime ale sta
telor : glasul țării noastre s-a ri
dicat hotărit pentru crearea condi
țiilor ca Republica Cuba să-și exer
cite plenar rolul său pe arena in
ternațională — in conformitate cu 
interesele majpre ale destinderii și 
înțelegerii între popoare.

Iată de ce, salutind recentele 
evoluții de pe scena politică latino- 
americană, opinia publică din țara 
noastră isi exprimă speranța că a- 
cestea vor duce cit mai grabnic la 
lichidarea unui anacronism care a 
grevat multă vreme viata politică 
a continentului, care a prejudiciat 
climatul politic in ansamblu.

Corespunzind intereselor popoare
lor latino-americane, o asemenea 
desfășurare a evenimentelor se va 
înscrie, totodată, ca un aport la 
consolidarea cursului nou. pozitiv, 
pe arena mondială, spre destinde
re, încredere și colaborare egală in 
drepturi intre state, potrivit dezi
deratelor majore ale păcii și secu
rității in lume.

Romulus CAJPLESCU 

Îndeplinesc prevederile protocolului 
primei sesiuni a Comisiei economice 
guvernamentale mixte romnno-ame- 
ricane si s-au analizat posibilitățile 
existente pentru extinderea .in con
tinuare a schimburilor comerciale și 
a cooperării economice dintre cele 
două țări, in condiții de deplină 
egalitate și avantaj reciproc.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosfera dc cordialitate, au 
participat ambasadorul României in 
Statele Unite. Comei iu Bogdan, di
rectori ai unor departamente din 
Ministerul Comerțului al S.U.A.

țările din răsăritul și din apusul Eu
ropei. numărul lor era in 1973 de 
trei pină la cinci ori mai marc. R<>- 
ferindu-se la perspectivele dezvol
tării cooperării in acest domeniu, do
cumentul apreciază că „penuria cres- 
cîndă de materii prime industriale, 
interdependența tot mai evidentă a 
aprovizionării și desfacerii, ritmurile 
ridicate ale inflației in țările cu eco
nomie de piață și nesiguranța creș
terii economice sînt in măsură să 
stimuleze o sporire a interesului pen
tru cooperarea industrială intre ță
rile în curs de dezvoltare și țările so
cialiste**.

posibilitatea funcționării pe mai de
parte a Pieței comune agricole1*.

★
BRUXELLES 29 (Agerpres). — 

Franța a adresat Comisiei C.E.E. de 
la Bruxelles un memorandum în 
care apără energic măsurile sale 
unilaterale anunțate luna trecută in 
favoarea agricultorilor francezi.

Memorandumul afirmă câ măsurile 
adoptate de guvernul francez, impe
rios necesare, au un caracter tempo
rar. fiind justificate de situația difi
cilă prin care trece in prezent 
sectorul agricol al Franței.

Ele au devenit necesare după o se
rie de demonstrații țărănești împotri
va creșterii costului vieții și reduce
rii preturilor de achiziție ale produ
selor agricole.

După cum se știe, acțiunile reven
dicative ale țărănimii s-au extins cu 
rapiditate și in alte țâri comunitare, 
cum ar fi Belgia, Olanda și Repu
blica Federală Germania.

„Siria dorește reluarea 
cit mai grabnică 

a Conferinței pentru pace 
în Orientul Apropiat"

BEIRUT 29 (Agerpres). — Siria 
dorește ca lucrările conferinței de la 
Geneva pentru pace in Orientul A- 
propiat să fie reluate cit mai curind 
posibil — a declarat vicepremierul și 
ministrul afacerilor externe al aces
tei. țări, Abdel Halim Khaddam. 
„Acest lucru nu depinde însă numai 
de noi", a spus vicepremierul sirian. 
Conferința de la Geneva va trebui 
să asigure aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate nr. 338 în ve
derea realizării unei păci juste șl 
durabile în zonă. De asemenea, el a 
precizat că „operațiunile de dezanga
jare reprezintă o unitate și trebuie 
aplicate în întregime".

agențiile de presă transmit:
întrevederi ale amba

sadorului român la Bonn. 
Cu ocazia plecării salo definitive din 
R. F. Germania, ambasadorul român 
la Bonn, Constantin Oancea, a avut 
întrevederi cu Jurgen Wischnewski, 
membru al Prezidiului Partidului So
cial Democrat, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
al R.F.G., și cu președintele U.C.D., 
primul ministru al landului Rena- 
nia-Palatinat, dr. Helmut Kohl.

Naționalizări în Portuga
lia. Guvernul portughez a anunțat 
naționalizarea a trei din principale
le instituții bancare ale țării : 
„Banco de Portugal", „Banco de An
gola" si „Banco Nacional Ultrama- 
rino". care, prin decretul dat publi
cității la Lisabona, au fost trecute 
sub controlul statului.

Baze portugheze din Mo- 
zambic predate FRELIMO. 
In baza unui acord realizat între 
reprezentanții Frontului de Elibe
rare din Mozambic (FRELIMO) și 
ai comandamentului militar portu
ghez, un număr de patru baze mi
litare portugheze din nordul Mo- 
zajnbicului au fost evacuate și pre
date forțelor de eliberare. Acest a- 
cord a intervenit in urma recentelor 
convorbiri, care au avut loc in dis
trictul Cabo Delgado între autorită
țile portugheze si reprezentanții 
FRELIMO.

0 convenție sanitară ve
terinară între România și 
Sudan a fost semnată Yassim 
Hacim AU, subsecretar de stat la 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Resurselor Naturale, și 
de Florian Stoica, ambasadorul ro
mân la Khartum,

Glafkos Clerides, Pre?edln- 
tele interimar al Ciprului, care este 
in același timp și prim-ministru, a 
renunțat la portofoliile ministerelor 
de interne și al apărării pe care le de
ținea de la formarea guvernului, la 
începutul lunii august, acestea fiind

Președintele Franței a primit 
pe ambasadorul României

PARIS 29. — (Corespondență dc la 
Paul Diaconescu). — Joi după-amia
ză, președintele Republicii Franceze, 
Valery Giscard d Estaing, a primit, 
la Palatul Elysce, pe ambasadorul 
României la Paris, Constantin Fll- 
tan.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis urările prietenești 
adresate dc președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu, și tovarășa Elena
Ceaușescu, președintelui ValGry Gis- 
card d’Eslatng și doamnei Anrte-
Aymone Giscard d’Estaing.

Evoeînd cu deosebită satisfacție 
convorbirile pc care le-a avut cu șe
ful stalului român in timpul vizite
lor întreprinse anterior în țara noas
tră și mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele ValGry Giscard d’Estaing a

Cu prilejul aniversării 
insurecției naționale slovace 

MITINGUL DE LA BANSKA BYSTRICA

PRAGA 29 — (Corespondentă do 
la C. Prisăcaru). — Un mare mi-» 
ting, care a avut loc joi dimineața 
la Banska Bystrica, a încheiat șirul 
manifestărilor consacrate impliniriil 
a trei decenii de la declanșarea, in
surecției naționale slovace. In tri
buna oficială au luat loc secretarul 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. Gustav Husak, altl condu
cători ai Partidului Comunist și sta
tului cehoslovac. Printre Invitați 6S 
aflau Ștefan Bobos, membru al Con
siliului National al Frontului Uni
tății Socialiste, conducătorul delega
ției Consiliului National al F.U.S.y 
ambasadorul României la Praga„ 
Teodor Haș. și consulul general al 
tării noastre la Bratislava, Carol 
Cozma.

In cuvlntarch rostită la miting, 
Gustav Husak a evocat evenimen
tele de acum 30 de ani. In urmă cu 
30 de âni. aici, in Slovacia centrală, 
poporul și forțele lui armate au 
creat primul teritoriu eliberat al 
Cehoslovaciei, a spus el. Reamin

„Soiuz-15“ și-a incheiat misiunea
La circa 48 de ore 

de la lansare, după ce 
a ocolit de citeva ori 
stafia orbitală „Sa- 
liut—3“, echipajul na
vei cosmice „Soiuz— 
15". alcătuit din loco- 
tenent-colonelul Ghen- 
nadi Sarafanov (co
mandantul navei) și 
colonelul Lev Demin 
(inginerul de bord), 
s-a înapoiat pe pămint, 
aterizind la 48 km sud- 
vest de orașul Țelino- 
grad din Kazahstan. 
Aterizarea a avut loc

la orele 23,10 (ora Mos
covei). După cum se 
comunică oficial, în 
cele două zile și două 
nopți de zbor, cosmo- 
nauții au efectuat ex
perimentele tehnice 
privind perfecționarea 
sistemelor de mane
vrare și apropiere de 
stația „Saliut—3“ în 
diferite regimuri de 
zbor. Au fost perfec
ționate mijloacele și 
metodele de căutare 
și evacuare a navelor

„Formațiunile politice ale stîngii 
au înregistrat progrese importante44

Declarația secretarului general al P.C. Francez, 
Georges Marchais

PARIS 29. — Ziarul „L’Humanitd, 
relatează despre conferința de presă 
organizată de Georges Marchais, se
cretar general al P.C.F., șl de altl 
membri ai Biroului Politic al P.C.F.

Referindu-se la faptul că Partidul 
Comunist Francez, precum și celelal
te formațiuni politice ale stingii au 
înregistrat in ultimele luni un pro

preluate de Nikos Koshis. Ioannis 
Christophides si-a reluat pos
tul de ministru de externe, deținut 
în guvernul prezidat de arhiepis
copul Makarios.

Un nou tumeu în Orien
tul Apropiat. Secretarul de stat 
al Statelor Unite, Henry Kissinger, a 
confirmat intenția de a efectua un 
nou turneu diplomatic in țările O- 
rientului Apropiat, in cursul lunii 
octombrie. El va vizita, cu acest pri
lej, Republica Arabă Egipt, Siria și 
Arabia Saudită.

Linie navală comercială 
comunâ. E8‘PtuI S.U.A. au de
cis să înființeze o linie navală care 
va fi utilizată pentru transportarea 
petrolului, cerealelor și cărbunelui. 
Primele nove ale noii companii vor 
începe cursele pină la sfirșitul a- 
cestui an.

Balanța comercială a 
Ittllici 3 înregistrat, in primele 
șase luni ale acestui an. un deficit 
in valoare de 3 940,7 miliarde lire, 
comparativ cu 1 540 miliarde în a- 
ceeași perioadă a anului trecut.

„Zilele culturii Republicii 
Socialiste România" s nu 
deschis joi la Berlin. Cu acest pri
lej a avut loc o conferință de pre

Manifestație la Milano împotriva recrudescenței acțiunilor fasciste

adresat, la rindul său, un salut cor
dial împreună eu cele mai hune 
urări președintelui Nicolae Ccaușescu 
și respectuoase omagii tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In continuare, a avut loc o con
vorbire in cursul căreia s-a reliefat 
însemnătatea intilnirilor și contacte
lor la nivel inalt pentru promovarea 
relațiilor bilaterale, pe multiple pla
nuri, și s*-a subliniat hotărîrea celor 
două părți de a continua astfel de 
contacte. In acest sens a fost evocată 
importanta lucrărilor celei de-a șa
sea sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze care se 
vor desfășura la București în ultima 
decadă a lunii septembrie.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

tind largul sprijin si simpatia Inter
națională de care s-a bdeurat insu
recția. si mulțumind poporului so
vietic si armatei sale pentru spriji
nul multilateral in eliberarea Ceho
slovaciei de sub ocupația fascistă, 
Gustav Husak a spus : „Mulțumirile 
noastre aparțin și polonezilor, bul
garilor, românilor, slovenilor, fran
cezilor. nemților, ungurilor si ce
lorlalți antifasciști care, împreună 
cu cehii și slovacii, au luptat pentru 
înfringerea fascismului, pentru eli
berarea noastră si a lor**.

După ce a evidențiat faptul că 
insurecția națională slovacă, condu
să de partidul comunist, a însemnat 
începutul revoluției naționale șl de
mocratice în Cehoslovacia, începutul 
construirii unei noi orinduiri socia
le. vorbitorul a trecut în revistă 
principalele etape ale luptei duse 
de masele populare pentru cuceri
rea deplină a puterii politice si e- 
conomice. pentru rezolvarea pe baze 
noi a problemei naționale, pentru 
edificarea societății socialiste.

cosmice care aterizea
ză in condiții de noap
te. Nu intimplâtor 
deci, atit decolarea, 
cit și aterizarea s-au 
petrecut noaptea.

Starea cosmonauți- 
lor, după cum relatea
ză agenția TASS, este 
bună. Datele obținute 
in timpul zborului se 
prelucrează in prezent 
în laboratoarele și 
instituțiile specializate.

L. DUȚA

gres important și constant. Georges 
Marchais a spus : „întreținem re
lații excelente, iar consultările par
țiale, sondajele, contactele pe care 
le avem arată că francezii care s-au 
pronunțat pentru uniunea stingii. in 
luna mai, anul acesta, sint convinși, 
mai mult ca oricind, de justețea ale
gerii lor".

să în cadrul căreia au luat cuvîntul 
Wildfried Maass, adjunct al minis
trului culturii al R. D. Germane, și 
Ion Jinga, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste.

Un festival internațional 
al filmului de amatori pe 
tema luptei pentru pace va 
fi organizat, in luna august 1975. la 
Hiroșima. cu ocazia împlinirii a 30 
de ani de la lansarea atacului nu
clear asupra celor două orașe nipone.

Ansamblul relațiilor de 
cooperare dintre Franța și 
țările africane urmeoz£i să «e 
reorganizat. Această hotărire a fost 
adoptată la sfirșitul dezbaterilor ca
binetului francez pe marginea unui 
raport asupra evoluției politicii fran
ceze de cooperare cu lumea africană, 
prezentat de Pierre Abelin, ministrul 
cooperării.

37 milioane persoane 
sînt afectate de catastrofa
lele inundații care s_au produs 
recent in Bangladesh, Birmania. In
dia. Nepal și Filipine — reiese din, 
raportul dat publicității de Liga So
cietăților de Cruce -Roșie, cu sediul 
la Geneva.

Of PRETUTINDtNI
• CASCADORIE Șl

PROFITURI. Cascadorul «- 
merlcan Evel Knlevel face ul
timele pregătiri in vederea uncia 
din cele mai riscante încercări : 
un salt în văzduh eu motoci
cleta peste canionul Snake Ri
ver din stalul Idaho (S.U.A.). 
Adine do 150 metri, canionul 
are o lățime dc nu mai puțin de 
350 metri. In aceste condiții. în
cercarea cascadorului apare
multora dc-a dreptul nebu
nească. Tn schimb, numeroase 
firme, care, intr-un fel sau al
tul. sint implicate in această 
acțiune riscantă, își freacă mii- 
nile, anticiplnd profiluri sub
stantiate. de peste 200 milioane 
de dolari. Este vorba do firme 
care produc fel de fel de arti
cole, afișe, medalii comemora
tive, ceasuri de mină, tricouri 
etc. ele., purtind ca errtblemă 
silueta temerarului cascador pe 
motocicleta sa. O fabrică de mo
tociclete scontează pe un profit 
do 18 milioane dolari de pe 
urma construirii unui model ce 
reproduce motocicleta cu aju
torul căreia Knievel Își pro
pune să zboare peste prăpastia 
fără fund. De asemenea, sta
țiile dc televiziune care vor 
transmite in circuit închis sal
tul mortal, intr-un număr de 
350 de săli închiriate special in 
acest scop, vor recolta 15 mi
lioane de dolari. In toate aceste 
socoteli amețitoare, riscul vieții . 
cascadorului este cu desăvirsi- 
re ignorat, deși. în cel mai bun ;> 
caz. șansele care 1 se acordă 
sint de numai 50 la sută.

• CAUZE MINORE, E-
FECTE MAJORE. Intr-U" 
interval de numai trei săptămînL 
(1—21 august) peste 30 000 hec
tare de păduri au fost mistuite 
de flăcări in Franța. Analizind 
caracteristicile incendiilor iz
bucnite in această perioadă, un 
calculator electronic a stabilit 
următorul „clasament" al cauze
lor care le-au determinat : 29
Ja sută din incendii s-au dato
rat lucrărilor agricole și fores
tiere nesupravegheate. 11 la sută 
— depozitării necorespunzătoare 
a deșeurilor industriale și mena
jere. 11 la sută — neglijenței 
fumătorilor. 7 la sută — jocu
lui copiilor, 5 la sută — diverse 
alte cauze.

• BIZARERII POȘTALE. 
Segră de seară, mașini încăr
cate cu șerisori traversează 
frontiera dintre R.F.G. și Fran
ța. Este corespondenta unor 
mari întreprinderi vest-germa- 
ne, situate in apropierea fron
tierei cu Franța, destinată unor 
adresanți din R.F.G., dar expe
diată din tară vecină. De ce ? 
Pentru că. după ultima majora
re a taxelor poștale, o scrisoare 
internă costă in R.F.G. 50 de 
pfennigi, iar in Franța — pen
tru Republica Federală — re
calculat, doar 28 de pfennigi. Ca 
urmare, după cum relatează 
„Welt am Sonntag", numai in 
ultimele săptămîni 250 000 de 
scrisori și colete trimise de ex
peditori vest-germani unor a- 
dresanți din R.F.G. au plecat 
din Franța, poșta vest-germană 
înregistrind pierderile corespun
zătoare.

• CONSECINȚELE IN
SOMNIILOR. Specialiști 
vest-germani in domeniul som
nului au stabilit că, după virsta 
de 40 de ani, aproape 50 la sută 
din oameni sint afectați de in
somnii. Ei au constatat existența 
a 120 tulburări diferite ale 
somnului, larga paletă a mala
diilor de această natură ingrex
ni nd un tratament eficace. v.

Printre cele 18 000 victim 
mortale ale accidentelor de cir
culație care se produc anual in 
R.F.G. un procent ridicat este 
datorat greșelilor comise ca ur
mare a unui somn insuficient, 
apreciază dr. Juros Jovanovic 
de la clinica de psihiatrie a 
Universității din Wiirzburg. 
Avertizind împotriva abuzului 
de somnifere, el afirmă că 
acestea provoacă un somn prea 
adine, ceea ce scurtează faza 
viselor de care omul are ne
voie spre „a prelucra" pro
blemele personale.

• PATRU MILIOANE 
DE OAMENI SÎNT AME
NINȚAȚI DE FOAME 
în regiunile orientale ale In- ■ 
diei — s-a anunțat la New 
Delhi. Sute de persoane au pie
rit deja in cursul puternicelor 
inundații de la începutul aceș?' 
tei luni. Numeroși alti locuitori 
sint amenințați de epidemii si 
lipsă de alimente. Autoritățile 
indiene evaluează că pentru a 
se face fată, pe moment, aces
tei situații critice este nevoie 
de mai multe zeci de milioane 
de dolari.

• IN LOC DE ZAHĂR.
Penuria de zahăr în unele țări 
occidentale, ca și rapida lui 
scumpire (la Londra prețul a 
fost majorat cu 30 la sută în
tr-o lună, ajungind la 300 de 
lire tona) fac să crească inte
resul pentru găsirea unor „în
locuitori". Recent, un nou pro
dus. numit „aspartame** a fost 
anunțat de două firme — una 
americană și alta japoneză — 
cave cooperează la fabricarea 
acestuia. Aspartame este ex
tras din petrol, are aspectul 
obișnuit al granulelor de zahăr, 
este do 180 de ori mai dulce de- 
cit fructoza, are calorii puține 
și este ieftin. Deocamdată, fa
brica are o capacitate de 120 de 
tone pe an — echivalentul a 
22 000 de tone de zahăr. Incon
veniente : deocamdată nu poate 
fi folosit în industria conser
velor (compoturi etc.) întrucit se 
descompune relativ ușor și, din 
aceleași motive, nu există încă 
certitudinea că poate intra, fără 
riscuri pentru sănătate, in com
poziția băuturilor răcoritoare. 
Deci, o arie incă destul de res- 
trlnsă de folosire : numai pre
paratele ce se consumă proas
pete.
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