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întrecerea soclolhtâ in Intimplnareo Congresului ol Xl-I.a ol pori dulul devine lot mal odnlcâ esrt 
marcata de noi fapte do munca. In inlreprlndorl șl pe șantiere, colectivele de oameni al™"J’1 C°. on 
treazâ energiile șl copoclla|lle lor creatoare m vederea îndeplinirii P'onu'“L’',a,?n,9° o. î^revln
realizin'! «paruri de prodtlcțle șl productivitate, do economii șl bene leii infdptu II nllor c','° -X" 
in domeniul Investițiilor, Prezentam, pe scurt, asemenea succese dobindlto de colectivele din 
prinderi.

Ml ÎNDEPLINIT PLĂNUI Pl I ANI M CINCINAIULUI Energeticienii

Salutați cu deosebită căldură de colectivele muncitorești

PREȘEDINȚII NICDLAE CEAUSESCU
51 WILLIAM R. TOLBERT IR. AU VIZITAT IERI 
OBIECTIVE INDUSTRIALE OIN CAPITALI
9 Aprecieri elo

gioase ale înal- 
tilor oaspeți 
liberieni la 
adresa rezulta
telor obținute 
de poporul ro
mân in opera 
de industriali
zare, în dezvol
tarea econo
miei.

• Evidențierea 
dorinței comu
ne. a noi dome
nii și posibili
tăți de extin
dere și adincire 
a cooperării 
româno -liberi- 
ene in interesul 
reciproc.

Pretutindeni, entuziaste manifestâri de simpatie

• VASLUI (Corespondentul 
„Scinteii". Lăluci Crăciun). — 
Fină in prezent, șase colective 
do oameni ai muncii — de la 
Întreprinderile de confecții din 
Vaslui și Birlad, întreprinderea 
de prelucrare a lemnului Vas
lui, Fabrica mixtă de morârit 
și panificație Birlad. șantierul 
„Moldova" al I.L.H.S., coope
rația meșteșugărească — au ra
portat îndeplinirea planului pe 
4 ani ai cincinalului. Obține
rea acestui cișlig de timo 
creează posibilitatea ca. pină la 
sfirșilul anului 1974. să se înre
gistreze un important volum de 
producție suplimentară. în care 
se regăsesc confecții in valoare 
de 870 milioane lei. peste 100 
milioane produse de morârit și 
panificație. 3 000 garnituri mo
bilă. tricotaje. încălțăminte, co
voare, marochinărie ș. a. in va
loare de 47 milioane lei.

q ORADEA (Corespondentul 
„Scinteii". Dumitru Gâță).
In cursul zilei de ieri, cea do-a 
20-a unitale industrială din ju
dețul Bihor — Fabrica de con
fecții din Oradea — a raportat 
îndeplinirea planului pe 4 ani. 
Producția suplimentară realiza
tă prin avansul luat de cele 20

de întreprinderi se cifrează la 
42.3 milioane Ici. obținindu-se 
față do aceeași perioadă a anu
lui trecut un spor de aproape 
835 milioane lei. care se con
cretizează. printre altele, in 10.7 
milioane kWh energie electrică, 
4 200 tone țiței. 4 500 tone alu
mină. 800 tone lacuri si vop
sele, 1.7 milioane cărămizi șl 
blocuri ceramice, peste 42 000 
perechi încălțăminte, mobilă de 
peste 13 milioane lei.
• SFINTU-GHEORGHE (Co- 

r<spondontul „S'inteii". T6- 
m<‘»ri Gcza). — Colectivul Fa
bricii de mobilă din Sfintu- 
Gheorghc (întreprindere de in
dustrie locală a județului 
Covasna). antrenat In marea 
întrecere socialistă desfășurată 
in intîmpinarea celui do-al 
XI-lea Congres al partidului, 
raportează realizarea sarcinilor 
pianului pe 4 ani ai cincinalu
lui. Cu acest prilej, el și-a 
luat angajamentul să devanseze 
realizarea cincinalului cu 210 
zile, fapt care va permite li
vrarea, peste prevederile ola
nului cincinal, a diverse tipuri 
de mobilă in valoare de 80 mi
lioane lei.

raportează

BRĂILA : Suplimentar : 309 
milioane kWh energie 
electrica.

BRAlLA (Corespondentul 
„Scinteii". Mircea Bunea). — 
Zilele acestea. De panourile de 
comandă ale termocentralei 
Brăila s-a înregistrat o cifră 
rotundă : 300 milioane kWh e- 
nergie electrică pulsați supli
mentar in sistemul energetic 
național. Totodată, au fost eco
nomisite 30 000 tone de combus
tibil convențional, termocentrala 
brăileană incadrindu-se. cu 9 
luni înainte de termenul planifi
cat. in parametrii consumurilor 
specifice.

IȘALNIȚA : 100 de milioa
ne kWh energie electri
ca peste prevederi.

Noi obiective
Constructorii buzoieni anunță 

intrarea in funcțiune, in ultimele 
zile, a unor noi capacități de 
producție. Astfel, in cadrul în
treprinderii de sirmă și produse 
din sirmă a fost conectată la 
circuitul productiv, cu 40 de 
zile mai devreme, o nouă linie 
pentru fabricația in flux a 
8 000 tone de electrozi pe an ,și 
o alta pentru trefilare și zin- 
care a sârmei.

CLUJ (Corespondentul „Scin- 
teii". Alexandru Mureșan). — l-a 
Cluj, pe platforma industrială 
Baciu, a intrat in funcțiune un 
nou obiectiv industrial : fabrica

în funcțiune
de nutrețuri combinate. Noua 
fabrică, realizată de colectivul 
Trustului de construcții indus
triale Cluj, este dotată cu utilaje 
și instalații de concepție româ
nească. cu o capacitate de trei
cri mai mare față de 
similare construite în 
10 ani. Aparatura din 
calculatorul electronic.

obiective 
ultimii 
dotare, 
labora

toarele permit specialiștilor de 
aici ca, împreună cu cei de la 
institutele de invătâmint supe
rior și de cercetare, să transfor
me fabrica iritr-un centru de
perfecționare a tehnicii nutre
țurilor combinate.

Colectivul termocentralei I- 
șalnita a ridicat, recent, la 
100 000 000 kWh cantitatea de 
energie electrică realizată pes
te plan de la începutul anului, 
cantitate ce întrece cu 25 la 
sută pe cea prevăzută în an
gajamentul asumat in cinstea 
apropiatului Congres al parti
dului. In aceeași zi. energeticie
nii termocentralei Govora-Vilcea 
au livrat in plus in sistemul 
național cel de-al 10-lea mili
on kilowat-oră. Cele două uni
tăți componente au înscris in 
bilanțul activității desfășurate 
de la începutul' anului o pro
ducție globală suplimentară e- 
valuată la aproape 50 000 000 lei.

IERI A ÎNCEPUT ÎN CAPITALĂ

Consfătuirea pe țară 
cu activul de bază 

din învățământul superior

ÎN ZIARUL DE AZI:

Dialogul Ia nivel Înalt româno- 
lîberian. care se desfășoară sub aus
picii din cele mai favorabile, a con
tinuat. joi. prin explorarea de noi 
posibilități și domenii de lărgire și 
intensificare a cooperării bilaterale, 
reciproc avantajoase. Cadrul dialo
gului l-a constituit, de data aceasta, 
zona industrială din nordul Capita
lei țării noastre, unde se află mai 
multe unități reprezentative pentru 
dezvoltarea puternică pe care o cu
nosc diversele ramuri economice ale 
României. Președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert jr.. au vizitat 
două dintre aceste unități: Combina
tul de industrializare a lemnului — 
Pipera și întreprinderea ..Electro
nica".

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți, 
în această vizită, de Ion Pățan și 
Gheorghe Oprea, viceprim-miniștri 
ai guvernului, de alte persoane ofi- 
c.ale române, precum și de oficia
lități liberiene.

La combinatul de industrializare a 
lemnului, președinții României și Li

beriei au fost întîmpinați de minis
trul industriei forestiere și materia
lelor de construcții, Vasile Patilineț. 
Un mare număr de oameni ai mun
cii au făcut președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui William 
Tolbert o primire călduroasă, salu- 
tindu-i cu sentimente de înaltă sti
mă, cvaționind cu entuziasm. Prin 
aceasta, iși găseau expresie adeziu
nea întregului nostru popor la poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru, la principiile con
lucrării pașnice, prietenești, solidari
tatea cu ponorul liberian, cu toate 
popoarele africane care luptă pentru 
progres economico-social și dezvol
tare de sine stătătoare.

Vizita in această puternică u- 
nitate industrială a dat prilej 
înaltului oaspete liberian să ia 
contact cu bogata experiență ro
mânească in valorificarea supe
rioară a lemnului. domeniu in 
care și Liberia este deosebit de in
teresată. date fiind marile sale re
surse forestiere.

Explicațiile furnizate de directorul 
general, Florian Cristescu. privind

Examinind produsele Combinatului de industrializare a lemnului de pe platforma Pipera din Capitals

dezvoltarea în ultimii ani a com
binatului au produs o vie impresie 
oaspeților. Aici funcționează șapte 
fabrici distincte, care produc anual 
15 000 garnituri de mobilă, 300 000 de 
scaune. 500 000 metri pătrați de uși 
și ferestre, cinci milioane de plăci 
innobilate etc. Remarcabilă este, tot
odată, hărnicia întregului colectiv, 
care a îndeplinit planul pe patru 
ani in ziua de 30 august, iar acum 
se află angajat intr-o insuflețită în
trecere socialistă pentru realizarea 
sarcinilor întregului cincinal înainte 
de termen.

După această succintă prezentare 
de ansamblu, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele William 
Tolbert au vizitat unele fabrici, 
uimind fluxul tehnologic. Se apre
ciază îndeosebi utilajele perfecționa
te cu care este dotat combinatul, 
preocupările existente pentru folo
sirea. pe lingă masa lemnoasă, a ma
terialelor plastice și metalului, pen
tru înnobilarea esențelor inferioare.

Președintele liberian a cercetat cu 
viu interes numeroasele utilaje și 
produse, s-a interesat de exportul 
românesc de mobilă, de realizările 
obținute. Ca de fiecare dată cind se 
află in mijlocul colectivelor de oa
meni ai muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează îndeaproa
pe de modul in care se îndeplinesc 
sarcinile de producție, de condițiile 
de muncă și de viață ale oamenilor.

In discuția avută cu factorii de 
răspundere din minister și centrală, 
secretarul general a dat indicații să 
se accelereze perfecționarea instala
țiilor și utilajelor, să se introducă 
tehnologiile cele mai avansate cu
noscute la ora actuală. De asemenea, 
s-a atras atenția asupra folosirii gos
podărești a materiei prime, in sensul 
redimensionării unor tipuri de mo
bilier in raport cu necesitățile strict 
funcționale ale acestora. In secția de 
mobilă stil — sortiment care cunoaș
te o tot mai mare solicitare pe pia
ța internă și la export—secretarul 
general al partidului a subliniat ne
cesitatea întăririi ' colectivului de 
sculptori în lemn, domeniu in care 
meșteșugarii români au îndelungate 
și frumoase tradiții.

A fost vizitată, de asemenea, o ex
poziție de mobilier din cele mai va
riate tipuri, stiluri și destinații, mul
te dintre ele exportate in peste 60 
de țări. Este orinduit aici, intr-o 
adevărată sinteză, tot ceea ce a 
realizat mai bun și mai frumos in
dustria noastră de prelucrare a lem
nului.

Apreciind Calitatea deosebită a 
unora dintre stofele utilizate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut fo
losirea lor mai largă și intr-o varie
tate superioară, de modele, in confec
ționarea mobilelor.

„Ml-a plăcut mult această fabrică, 
deosebit de impresionantă. Felicitări 
din inimă", a notat președintele 
William Tolbert in cartea de onoa
re a combinatului, luindu-și un 
călduros rămas bun de la gazde.

S-a vizitat apoi întreprinderea 
„Electronica" — una din modernele ,

Joi s-au deschis in Capitală lucră
rile Consfătuirii pe țară cu activul 
de bază din invățămintul superior, 
convocată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

La consfătuire sint prezenți mem
bri ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și ai Comitetului Central 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat, mi
niștri. Iau parte conducerile in
stitutelor de invătâmint superior, 
cadre didactice si studenti. con
ducători ai institutelor centrale de 
cercetare, ai ministerelor și altor in
stituții centrale, activiști de partid

și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, lucrători din Ministerul 
Educației și Invâțămintului. repre
zentanți ai presei centrale.

Lucrările consfătuirii au fost des
chise de tovarășul Manea Măndscu; 
prim-ministru al guvernului. In 
continuare, tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, viceprim-mlnistru, ministrul 
educației și invățămîntului. a pre
zentat un raport cu privire la modul 
in care se aplică in viață hotărîrile 
Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 18—19 
iunie 1973 referitor la dezvoltarea și 
perfecționarea invâțămintului.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

® Viața de partid în 
preajma Congresului 
partidului : INTENSI
FICAREA ACTIVITĂ
ȚII POLITICE ÎN 
STRÎNSĂ LEGĂTURĂ 
CU SARCINILE NOI 
ALE COOPERATIVEI 
AGRICOLE

© 25 de întrebări și 
răspunsuri despre 
proiectul de Directi
ve : CARE SIMT DI
RECȚIILE DE ACȚIU
NE PENTRU ÎNNOI
REA, MODERNIZAREA 
Șl RIDICAREA CALI
TĂȚII PRODUCȚIEI?

r~”— -------—---------------- --------------
O IMPORTANTĂ PÎRGHIE A ÎNDEPLINIRII

EXEMPLARE A PLANULUI

M MAȘINILOR Șl UTILAJELOR

(Continuare in pag. a IlI-a)

Folosirea judicioasă a fondului 
de timp disponibil de lucru al ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor din 
industrie este de o deosebită însem
nătate practică, concretă pentru în
făptuirea integrală a planului pe 
acest an, a angajamentelor asumate 
de oamenii muncii in marea între
cere socialistă in intîmpinarea Con
gresului al XI-lea al partidului. Pe 
această bază, producția crește la 
nivelul planificat, in condițiile ex
ploatării normale, in deplină sigu
ranță, a mijloacelor tehnice ale 
întreprinderilor, evitindu-se atil 
stagnările, cit și suprasolicitările 
din unele perioade : se asigură în
cărcarea rațională, la randamentul 
prevăzut, a capacităților productive 
ale întreprinderilor și, deci, pre
mise pentru funcționarea mașinilor 
și utilajelor in mod constant la pa
rametrii superiori, pentru fabrica
rea ritmică și integrală a produc
ției planificate ; iar concomitent 
cu realizarea indicilor stabiliți de 
utilizare a fondului de timp, se 
creează reale posibilități pentru 
Întreținerea, revizuirea și repara
rea mașinilor, utilajelor, și instala
țiilor. fără a se admite încălcarea 
regulilor, a normativelor in vigoare. 
Iată de ce lozinca: „Nici o ma
șină, nici un utilaj sub randamen
tul planificat, nici un minut nclu- 
crat" ișj păstrează o mare impor

tanță pentru progresul economiei 
naționale.

Conștiente de sarcinile trasate 
în acest domeniu de conducerea 
partidului nostru, de efectele pozi
tive pentru economie, in acest an 
a sporit preocuparea întreprinde
rilor, centralelor și ministerelor 
pentru folosirea mai hună a mași
nilor. utilajelor și instalațiilor — 
a potențialului tehnic modern al 
industriei. Drept urmare, compara
tiv cu aceeași perioadă din anul 
trecui, in primul semestru din acest 
an indicii de utilizare a timpului 
disponibil de lucru sint superiori, 
creșteri mai importante inregistrin. 
du-se la instalațiile din industria 
siderurgică, la unele insta’ații ale 
chimiei, in industria textilă, pre
cum și la mașinile-unelte grele pen
tru Drelucrarea metalelor. Sint 
rezultate îmbucurătoare, care tre
buie apreciate in mod deosebit, 
sint dovezi ale grijii și priceperii 
cu care colectivele de oameni ai 
muncii — sub îndrumarea organi
zațiilor de partid — asigură ex
ploatarea mijloacelor tehnice din 
dotarea întreprinderilor, ale spiri
tului de răspundere, d.e ordine și 
disciplină in activitatea de zi cu zi 
pentru folosirea judicioasă a ma
șinilor. utilajelor și instalațiilor 
industriale.

De pildă, in ce privește indicele

de utilizare a fondului de timp dis
ponibil al mașinilor-unelte din in
dustria construcțiilor de mașini și 
prelucrării metalelor, acesta este 
mai mare cu circa 2 la sută față de 
cel înregistrat in primul semestru 
din anul trecut. Zeci și zeci de în
treprinderi constructoare de mașini 
și de prelucrare a metalelor au 
consemnat indici de peste 85 Ja 
sută în folosirea mijloacelor tehni
ce respective, deci superiori pre
vederilor planului. Este de relevat 
că. în unitățile din cadrul celor 
două ministere constructoare de 
mașini, datorită măririi parcului de 
mașini-uncite și îmbunătățirii gra
dului de exploatare a acestora, in 
primul semestru producția indus
trială a crescut cu 21 la sută, ritm 
înalt, caracteristic pentru dezvolta
rea producției construcțiilor de ma
șini in actualul cincinal.

Din analiza gradului de folosire 
a mașinilor-unelte. a fondului de 
timp disponibil de lucru al aces
tora, se desprinde cu pregnanță că 
rezultatele de pină acum pot fi 
îmbunătățite substanțial, prin a- 
ceasla toate unitățile industriale 
avind posibilități multiple de su
plimentare a producției in perioada 
care a mai rămas din acest- an.
(Continuare în pag. a IV-a)____ ____ >
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[faptul] 
IDIVERSI 
I Vară în j 

septembrie
Deși toamna și-a veMit sosi- I 

rea, intr-un colt d< grădină. a- I 
Iflat chiar sub peretele slincoft al t 

Trmpci. acolo unde soarele a- I 
pare, mai tot anul, cu xgircenie. I 
ai impresia câ t« afli abia la 
începutul verii. Chiar in accs- I 
te zile, grădina profesorului de I 
ma’ematlcft. azi pensionar. An- I 
rel Goia C'te încărcată de ro- i 
dul căpșunilor $i al fragilor. Nu. I 
ru e nici o cxaceratc. De cui- | 
' ? - prof, sorul pensionar .
se ocupă nu de creșterea unor I 
soiuri oarecare do frasi ai căo- I 
s mi. dm acelea rare dau și * 
1ot dau rod. fără întrerupere, I 
din iunie $i pini 5n octombrie. I 
Deși matematician. A. G. abia I 
pr dldcstc cu număratul. Fructe . 
aromate, fructe gustoase. Poate I 
le ..gustă" și alti cultivatori. I 
astfel ca experiența profeso- ’ 
rului brașovean să rodească și-n I 
alte colțuri de țară. I

După 47
de ani

în primăvara anului 1927. pe ’ 
cind arca numai doi ani. Va- 1 
file Cozma s-a rătăcit dc ma- I 
va in condlfii vitrege. Na- | 
’•ia și-a căutat mereu fiul. Iar . 
fiul. dc cind s-a făcut marc, a I 
tot întrebat de mamă peste tot. I 
dar fără rezultat. Stabilit cu 1 
domiciliul in Tirgu-Ncamf. incă j 
din 1969 Cozma a cerut spriji- I 

organelor ac miliție, Alislu- | 
c cj-irc-i de dificilă. incredin- . 

tată ofițerului Traian Lupașcu. I 
După investigații minuțioase. I 
timp de peste 5 ani de zile, 
ofițerul a reușit să dea de I 
urma mamei, in București. In I 
ziua revederii, din buchetul de I 
flori adus dc Cozma mamei . 
sale, o garoafă s-a desprins fi I 
pentru ofițerul de miliție Lu- j 
pașcu.

„Viteazul** 
cu piciorul 
rupt

Autoturismul l-DJ-697. condus I 
de Ion Neagoe din Craiova, cir- I 
cula regulamentar pe drumul • 
național 64. traseul Drâgâșani- | 
Caracal. In comuna Plesoiu. ju- I 
dețul Olt. un om s-a aruncat | 
drept in fața mașinii. Sinucide- . 
re ? Nici vorbă. E vorba de A- I 
lexandru Ciucă. aflat in stare I 
de ebrietate, care — cum avea 1 
sâ declare — „am vrut s-o fac I 
pe viteazul, să văz dacă pot opri I 
mașina". Numai viteza redusă | 
si prezenta de spirit a omului . 
de la volan l-au salvat pe „vi- | 
teaz", care s-a ales doar c-o | 
fractură la un picior.

Cînd s-a 
trezit, era 
tîrziu...

In sala de așteptare din gara I 
Sibiu. Luca Gramcea din co- I 
muna Slimnic (județul Sibiu) 
aștepta, somnolent, nu sosirea I 
trenului, ci a vreunui călător I 
cu un bagaj mai acătării, lată I 
ca pe ușă iși face apariția un | 
calator cu un rucsac neobișnuit I 
de mare. Luca ii sare repede tn | 
ajutor. omul ii mulțumește fru
mos și. pină să-și tragă răsufla- I 
rea. mai ia rucsacul de unde I 
nu-i. Ajungind ia un loc ferit, « 
Luca a deschis rucsacul si nu i 
nucă ;-a fost mirarea cind a go- I 
sit m el nu niscai obiecte de | 
preț, cum se aștepta, ci două . 
damigene de cite 10 litri țuică I 
fiecare. Supărat. Luca a început I 
să se „cinstească" singur cu 1 
țuică, pină s-a îmbătat. Cind I 
s-a trezit, era tirziu : se afla /a 1 
miliție. Tribunalul l-a condam- | 
nat la un an și șapte luni. .

Răzbunare ?
Din te miri ce. I. M. din Pri- I 

bilești (Maramureș) s-a incăie- 1 
rat cu vecinul său A. I. Ceilalți I 
vecini au sărit imediat si i-au I 
despărțit. „Lasă că ți-o coc eu" | 
— i-a amenințat I. M. Si. nici • 
una. nici două, a făcut rost de I 
o substanță toxică pentru com- I 
baterea dăunătorilor la cartofi 
și a aruncat-o in fmtina veci- I 
nului. în fața instanței. „râz- I 
bunarea" l-a costat : a plătit o • 
amendă de 4 000 de lei.

Ia paltonul, 
că vine 
iarna!

— Cit vrei pe el ? f
— Dă-mi un sutar, că mă | 

grăbesc.
Dar graba vinzătorului am- I 

bulant din Gura Humorului s-a I 
imilnit. in aceeași zi. cu... ză- I 
bava. la miliție. Reținem din ■ 
declarația lui ; „Subsemnatul I 
Berbeschi Nicolae Traian, din | 
Stroiesti. județul Suceava, de
clar că obectele (fără i) le-am I 
luat (e mai frumos zis decit I 
..furat1') dintr-un imobel (cu 1 
e) care nu știu bine cum arată. I 
că era întuneric de-mi băgăm I 
deștele in ochi". De fapt, le-a | 
băgat nu in ochi, ci In hainele 
furate. îl așteaptă insă alte I 
haine, pe care abia le dezbrfc- I 
case de două săptămlni. cind 1 
ieșise dintr-o detenție tot pen- I 
tru astfel de „obecte".

Rubrlcd redoctotfi de
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteil" ■

VIATA DE PARTID IN PREAJMA CONGRESULUI PARTIDULUI
Intensificarea activității politice 

în strînsă legătură cu sarcinile noi 
ale cooperativei agricole

Cooperatorii din comuna Gră
diștea «ini cunoscuti și recuno^cuți 
in Întrec Județul Ilfov ca oameni 
harnici șl pricepuți, buni gospo
dari. Că așa stau lucrurile, o do
vedesc oricui nu numai multele 
case noi. „fala" oricărui sat. cum 
5- spune, dar șl cimpul. caro acum, 
in anotimpul culesului, răsplătește 
n:t n’.ln munca oamenilor. O mun
că tăcută an de an tot mal bine, 
finalizată in producții tot mai 
înalte.

Adunarea generală a organizației 
de baza dc la ternia dc cimp a 
cooperativei din Grădiștea, desfă
șurată acum ci leva zile, a pus din 
nou in evidentă înalta răspundere 
comunistă care domină viata și 
munca acestei organizații- Desfășu
rată intr-un spirit de lucru, șe
dința a prilejuit atit discutarea 
prevederilor proiectelor de Pro
gram si Directive, cit și analiza 
activității organizației de partid de 
la precedentele alegeri pinâ in pre
zent.

— Aprobind intru toiul litera șl 
spiritul proiectului de Program, 
so un ea cooocratorul Ion Dumitres
cu — aprobăm Intru totul politica 
partidului, care asigură o orientare 
clară, marxist-leninistă întregului 
nostru partid pentru viitorii 20—25 
dc ani pe toate târimurile făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate șl ale înaintării României 
«pre comunism. Politica agrară a 
partidului este clară, bună și cu 
mare folos pentru țărănime. Este 
politica noastră. No! știm că dato
rită acestei politici, pe. care am a- 
plicat-o ferm, am scos ani in șir 
recolte mari, pentru care am fost 

de două ori cu „Ordinul 
Muncii" clasa I. Trecem si in anul 
aces a de 5 000 kg la hectar la po
rumb și de 35 000 kg la sfeclă. Dar 
trebuie ca și celelalte sectoare să 
crească in eficiență.

CooDeratorul Dumitru Oltcanu 
a adus in fața adunării, re- 
luind situații si date cuorinse in 
darea de seamă, exempie concrete 
prin care a demonstrat că prin- 
tr-o activitate politico-educativă 
mai intensă pentru buna organi
zare a muncii in acord global, prin 
creșterea răspunderii cooperatori
lor se pot dobindi succese tot mal 
mari. îndeosebi in sectorul zooteh

TRIBUNA EXPERIENȚE! ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

„O atenție deosebită a- 
cordăm aici — aflăm de la 
tovarășul Cornel Hotăran, 
directorul instituției — îm
bunătățirii continue a mun
cii de cunoaștere, orientare, 
pregătire si asigurare a for
ței de muncă necesare 
unităților economice din 
județ. In primele oct luni 
din acest an. de pildă, s-au 
întocmit fișe de evidență 
pentru zeci de mii de soli- 
citanți. Dar această acti
vitate nu se rezumă numai 
la atit. Pe baza acestei evi
dente s-a reușit să se re
partizeze unităților econo
mice peste 14 000 muncitori, 
din care 6 638 femei. Pe an
samblul județului, pină la 
ora actuală, planul de asi
gurare cu muncitori neca- 
lificati a fost realizat in 
industrie si. in funcție de 
necesități, chiar depășit in 
construcții, sectorul fores
tier. in alte sectoare."

In cadrul instituției 
există un oficiu pentru re
crutarea forței de muncă, 
ce se ocupă cu întocmirea 
fiselor individuale de evi
dențiere a disponibilului de 
forță de muncă din munici
piul Arad, precum si din 
județ. Intrucit cele mai 
multe solicitări sint adre
sate acestui oficiu, pentru a 
facilita accesul cetățeanului 
fără dificultate la serviciile 
sale, au fost organizate pe 
teritoriul județului alte trei 
puncte de lucru — la Ineu, 
Lipova șl Sebiș. Atit pro
gramul de lucru al acestora 
(zilnic, intre orele 7 și 13), 
cit și sistemul de primire 
a cererilor (imprimate tipi
zate. care se completează 
rapid) asigură o perma
nentă accesibilitate si o e- 
vidență clară a opțiunilor 
sollcitanțllor — ceea ce 
creează posibilități pentru 
o operativă repartizare a 
forței de muncă.

N-am vrea ca, relevlnd 
aceste rezultate, să se tra
gă concluzia câ aici au fost 
epuizate toate posibilitățile 
de perfecționare a ra
porturilor Direcției--njuncii 
cu... omul muncii-solicitant. 
Mult mai atent și mai sis
tematic se cer urmărite, 
de pildă, programele pri
vind calificarea forței de

ÎN JUDEȚUL ALBA: Noi Spații comercial
ALBA IULIA (Corespondentul 

„Scinteil", Ștefan Dlnică). — Unul 
din obiectivele importante urmă
rite cu perseverență de către Di
recția comercială județeană Al
ba este extinderea șl moderni
zarea rețelei comerciale din o- 
rașele județului, acțiune care 
in acest an a continuat in ritm 
susținut. Au fost construite și 
dale in folosință noi complexe 
și magazine comerciale. Astfel, 
de curind. in municipiul Alba 
Iulia. in cartierul de blocuri de 
pe Platoul Romanilor, s-a dat 

nic. nnde realizările sini încă sub 
posibilități. ..In lumina prevederilor 
cuprinse in proiectul do Program, 
spunea Ion Negrea, șeful secției 
ac mecanizare, invitat la această 
adunare, in cincinalul următor ro
lul imsir'i va crește și mai mult. 
Sarcina de a asigura mecanizarea 
completă a tuturor lucrărilor, in
clusiv a celor din zootehnie, nu-i 
deloc ușoară, dar noi. mecanizato
rii. avem capacitatea s-o îndepli
nim șl. pentru aceasta, ne anga
jăm să muncim și mai bine, să fo

Adunări generale 
de dări de seamă și alegeri 

in organizațiile de bază.

losim cu un randament sporit în
treaga zestre de mașini, tot mai 
bună, de la an la an. pe care sla
tul o pune la dispoziția cooperati
velor agricole. In acest scop — așa 
cum se prevede pe bună dreptate 
in proiectul de Program — va tre
bui să intensificăm conlucrarea 
pentru a pune in valoare toa
te posibilitățile realizării unei 
agriculturi intensive".

în centrul atenției adunării s-au 
situat aspectele concrete ale creș
terii contribuției comuniștilor la 
organizarea superioară a muncii, 
gospodărirea rațională a mijloace
lor materiale și financiare, dezvol
tarea democrației cooperatiste, spo
rirea rolului adunărilor generale in 
dezbaterea si solutionarea proble
melor obștii. Inginerul-șef al coo
perativei. Gheorghe Zaharia. invi
tat să participe la șadință. a expus 
o serie de păreri despre modul in 
care trebuie acționat in continuare 
pentru a se dobindi creșterea efi
cienței economice a tuturor ac
tivităților productive. „Rezulta

muncă disponibile — mai 
ales a celei feminine. Deși 
Fabrica de confecții din 
Arad (ca să dăm un sin
gur exemplu) ar fi trebuit 
— conform planului de dez
voltare aprobat de forul 
departamental — să recru
teze și să califice prin școli 
profesionale și ucenicie la 
locul de muncă circa 1 000 
de muncitori, n-au fost 
școlarizați, in primul se
mestru, decit 422. Or, soli
citări pentru calificare in

statăm — fapt îmbucură
tor — că majoritatea au 
fost rezolvate la timp, 
„încă din anii trecuți — ne 
explică tovarășul Gheorghe 
Pașca, șeful Oficiului ra
porturi de muncă — am 
acordat toată atentia ac
țiunilor de îndrumare și 
control in intreprinderi și 
instituții. Mai bine de 60 
la sută din fondul nostru 
de timp disponibil l-am fo
losit. in prima jumătate a 
anului, in acest scop. Cele

ARAD

Omul muncii 
la Direcția 

muncii
această ramură sint nume
roase.

O altă categorie de pro
bleme. cu care oamenii 
muncii se adresează 
D.P.M.O.S. Arad, se referă 
la legislația muncii. Nu
mai in primele opt luni, di
recția respectivă a primit 
spre soluționare paste 1 500 
cereri, reclamați! și sesi
zări. Obiectul acestor in
tervenții l-au format și-l 
formează Îndeosebi proble
me referitoare la diversele 
prevederi legale din do
meniul raporturilor de 
muncă, cum sint modul de 
acordare a concediilor, sta
bilirea vechimii in mun
că. calcularea vechimii in 
specialitate. completarea 
carnetelor de muncă etc. 
Răsfoim registrele care 
evidențiază modul de so
luționare a acestora si con-

mai multe probleme le-am 
rezolvat prin acțiuni de în
drumare și control pe te
ren. Nu este lipsit de im
portantă nici faptul că. in 
aceeași perioadă, am orga
nizat 6 instruiri si instruc
taje cu reprezentanții uni
tăților. in special cu cei 
ce lucrează in cadrul com
partimentelor personal-in- 
vățămint și oficiul juridic".

Cel de-al treilea compar
timent de specialitate al 
direcției, căruia oamenii 
muncii i se adresează 
frecvent, este cel de asi
gurări sociale si pensii. 
Este de reținut faptul că, 
deși volumul solicitărilor 
pentru rezolvarea unor 
probleme de această na
tură este mare, datorită bu
nei organizări a activită
ții. pentru nici una nu s-a

parțial in folosință complexul 
comercial „Arieșul", care cu
prinde un restaurant, bar de zi, 
braserie șl terasă, cofetărie. In 
cadrul acestui complex comer
cial urmează să fie date in fo
losință, in perioada următoare, 
o unitate „Gospodina", o bucă
tărie de bloc — prima unitate 
de acest fel din municipiul Al
ba Iulia — un magazin alimen
tar cu autoservire și un maga
zin de menaj și obiecte de uz 
casnic. Complexul comercial 
„Arieșul" dispune de o supra- 

tele cele mal bune pe plan 
economic au fost șl sint obținute 
dc oameni care înțeleg disciplina 
dc partid, o respectă și o aplică 
in (oale împrejurările, spunea in 
adunare Gheorghe Savu, președin
tele cooperativei. Așa cum ne cere 
Programul partidului. organizația 
noastră poate și trebuie să facă 
mai mult decit pină acum pentru 
ca rolul ei conducător să sporeas
că, să promoveze cu mai j. multă 
fermitate democrația • cooperatistă, 
să contribuie mai intens la orga

nizarea și desfășurarea adunărilor 
generale ale cooperatorilor, astfel 
incit, in frunte cu membrii de 
partid, toți cooperatorii să parti
cipe la luarea hotăririlor și la în
deplinirea lor".

La rindul său. Gheorghe Florca 
preciza : „Dacă am obținut unele 
rezultate foarte bune, cinstea li se 
cuvine in primul rind comuniști
lor din această organizație, coope
ratorilor care muncesc in acest 
sector. Dar. așa cum știm, mai 
sint chiar și membri ai organizați
ei care se îndeamnă mai greu la 
muncă bună și după ei, cum e și 
firesc, se iau și alți cooperatori. 
Tocmai de aceea propun ca in vi
itor să prevedem măsuri de inten
sificare a activității politico-educa
tive pentru dezvoltarea răspunderii 
față de muncă, finind seama că in
fluența exemplului personal al fie
cărui comunist este una din căile 
principale ale întăririi rolului con
ducător al organizației".

O mare atenție s-a acordat în 
adunare îmbunătățirii metodelor 

depășit termenul de 15 zile 
prevăzut de lege pentru 
soluționarea lor. „Puteam 
fi și mai operativi in so
lutionarea acestor cereri
— ne-au relatat tovarășii de 
la respectivul compartiment
— dacă toate întreprinde
rile și instituțiile ar acorda 
o atenție mai mare modu
lui de întocmire a dosare
lor. Astfel, datorită faptu
lui că unități ca I.A.S. 
Fintinele, Grupul de șan
tiere al combinatului de 
îngrășăminte complexe, O- 
colul silvic Birzava, Co
mitetul executiv al con
siliului popular Șemlac au 
trimis spre rezolvare do
sare incomplete, s-au creat 
uneori greutăți artificiale 
in soluționarea unor cereri 
de pensionare".

Eforturile care se fac la 
D.P.M.O.S. Arad pentru ca 
problemele cu care se adre
sează oamenii muncii aces
tui organism să fie solu
ționate operativ și bine 
sint, fără îndoială, lăuda
bile. Experiența de aici 
dovedește că, atunci cind 
există preocupare, cind e- 
xistă o organizare temeini
că, orice instituție — chiar 
si una dintre cele mai so
licitate — iși poate face 
la timp și corect datoria 
față dc solicitant). „Pină la 
sfirșitul acestui an — ne-a 
spus in încheiere directorul 
Cornel Hotăran — ne vom 
îndrepta in mod deosebit 
atentia spre finalizarea stu
diului privind problematica 
județului Arad in domeniul 
asistenței sociale, studiu 
care ne va ajuta să cu
noaștem mai bine situația 
socială a locuitorilor si să 
adoptăm măsurile care se 
impun a fi luate pe aceas
tă linie. Cit privește acti
vitatea celorlalte oficii ale 
direcției, vom face totul ca 
relația dintre cetățeni și 
compartimentele instituției 
noastre să poarte, înainte 
de toate, semnul respectu
lui pentru cei ce muncesc
— materializat intr-o cit 
mai operativă informare și 
rezolvare, in temeiul lega
lității, a problemelor cu 
care ni se adresează".

Constantin S1M2ON 
Constantin PRIESCU

față de 2 400 mp. Este demn de 
menționat faptul câ aceste uni
tăți comerciale au fost date in 
folosință cu 7 luni mai devre
me. Tot in Alba Iulia, in ace
lași cartier, se află in curs de 
execuție un mare magazin de 
încălțăminte, care va fi dat in 
folosință in luna octombrie. 
Odată cu darea in folosință a 
acestor magazine, mai mult de 
jumătate din rețeaua unităților 
comerciale din Alba Iulia iși ' 
desfășoară activitatea in spații 
nou construite. 

de activitate ale organizației de 
bază. In acest sens, comunistul 
Gheorghe Ioniță a cerut biroului 
organizației de bază s.ă respecte cu 
mai multă fermitate principiul 
muncii colective, să antreneze pe 
toți membrii dc partid la stabilirea 
ordinii de zi a adunărilor genera
le și să acorde mai multă atenție 
pregătirii agitatorilor, desfășurării 
mvățamintului de partid. tuturor 
acțiunilor consacrate ridicării con
științei socialisto a cooperatorilor.

Creșterea și întărirea rindurllor 
organizației dc partid s-au .situai, 
de asemenea, in atenția adunării 
comuniștilor din ferma de cimp a 
cooperativei din Grădiștea. Mai 
multi vorbitori, intre care tovarășul 
Nicolae Mihăilâ, au cerut biroului 
să se ocupe mai temeinic de pre
gătirea politico-ideologică si mora
lă a celor care iși exprimă dorința 
dc a deveni membri de partid. A- 
vind in vedere că femeile repre
zintă majoritatea colectivului nos
tru — a spus vorbitorul — noul bi
rou va trebui să privească cu mai 
multă grijă sarcina de primire in 
rindurile noastre a celor mai vred
nice cooperatoare.

Participanții la adunare au ales 
prin vot secret noul birou ; din cei 
cinci membri, trei nu au făcut 
parte din biroul al cărui mandat 
a expirat. Totodată, adunarea ge
nerală a desemnat candidații pen
tru comitetul de partid pe C.A.P., 
care urmează să fie ales in adu
narea generală de dare de seamă 
și alegeri pe întreaga cooperativă.

In încheiere, adunarea generală 
a comuniștilor din această fermă 
a adoptat o hotărîre prin care a- 
probă in unanimitate politica in
ternă și externă a partidului, pro* 
iectul de Program și proiectul de 
Directive, obligindu-se să nu-și 
precupețească eforturile pentru 
traducerea lor în viață. De aseme
nea, au fost stabilite măsuri me
nite să ducă la ridicarea calitativă 
a întregii vieți a organizației de 
partid, la intensificarea activității 
politico-organizatorice a comuniș
tilor in vederea transformării co
operativei intr-un centru de pro
ducție tot mai puternic, pe baze 
din cele mai moderne.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteli"

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scinteil"

oMc are nevoie de control
0 explicație a rezultatelor bune obținute de echipele din Miercurea Ciuc

In „Scinteia" nr. 9 698, din 21 noiembrie anul trecut, 
semnalam — in cadrul rubricii noastre — că activi
tatea de control obștesc din Miercurea Ciuc se cere 
radical îmbunătățită, mai ales pe linia pregătirii și 
activizării echipelor, a cunoașterii drepturilor și obli
gațiilor pe care ele le au in aplicarea prevederilor 
legale. Ce s-a intimplat intre timp ?

Din capul locului trebuie menționat că lucrurile au 
intrat pe făgașul normal. în urma unei analize exi
gente a activității au fost reorganizate echipele cetă
țenești (in prezent sint 48 de echipe), astfel că nu
mărul controalelor efectuate in acest an depășește 
încă de pe acum numărul total al celor din anul tre
cut. S-au evidențiat in special echipele formate din 
oamenii muncii de la întreprinderea de confecții, 
întreprinderea de tricotaje. I.F.E.T., I.J.I.L., precum și 
pensionarii și gospodinele din oraș. Dar, dincolo de as
pectul numeric, esențial este faptul că s-a extins sfera 
de control : in timp 'ce in decursul anului trecut 
obiectivele vizitelor echipelor de control obștesc erau 
de regulă unitățile comerciale și de alimentație pu
blică. in 1974 au fost controlate și depozitele co
merțului cu ridicata, internatele și cantinele școlare, 
ca'ntinele-restaurant, unitățile sanitare, întreprinderile 
producătoare de bunuri de larg consum, unitățile tu
ristice, unitățile de transport in comun ș. a.

Un alt aspect pozitiv ce merită a fi consemnat în 
mod deosebit este consecvența echioelor in urmărirea 
rezolvării propunerilor și observațiilor .formulate cu 
ocazia vizitelor prin unități. S-a generalizat, de ase
menea, practica organizării periodice a unor raiduri 
in unitățile supuse controlului, raiduri la care parti-

cipă — pe lingă membrii echipelor cetățenești — șl 
specialiștii, și cadrele de conducere de la organizațiile 
de masă și obștești, de la diferitele instituții și inspec
torate de control, inclusiv primarul orașului.. La rin
dul lui, consiliul orășenesc al F.U.S. — alcătuind o 
evidență strictă a tuturor constatărilor — urmărește 
îndeaproape modul in care conducerile unităților con
trolate rezolvă propunerile și observațiile echipelor.

Desigur, efectul îmbunătățirii muncii de control ob
ștesc s-a reflectat nemijlocit in perfecționarea activi
tății unităților controlate, in îmbunătățirea condițiilor 
de aprovizionare și servire a populației. Astfel, in 
urma sesizărilor făcute de echipele cetățenești s-au 
luat măsuri pentru depozitarea in mod corespunzător 
a utilajelor destinate noii fabrici de preparate lactate ; 
s-a completat materialul didactic la grădinița nr. 1 ; 
s-au luat măsuri în vederea asigurării transportului 
igienic al piinil ; s-a imbunătățit aprovizionarea bu
fetelor de pe lingă întreprinderea de confecții și cea 
de tricotaje ; s-au înființat, in stațiile de transport 
public, „refugii" de așteptare pentru muncitorii nave
tiști ; au fost renovate încăperile secției de stomato
logie a policlinicii ; s-a instalat un sistem de venti
lație la cofetăria „Viorica" ș. a.

Iată de ce nu este de mirare că, în ciuda exigenței 
lor sporite, echipele de control obștesc notează acum 
tot mai frecvent in procesele verbale întocmite : „To
tul s-a găsit in ordine, nu avem nimic de semnalat".

Istvan BARTUNEK 
corespondentul „Scinteil"

DIN POȘTA
o Consiliul județean Vaslui al Frontului Unității So

cialiste, sub semnătura secretarului loan Smidt, se
cretar al comitetului județean al P.C.R., ne comunică: 
„Din verificarea celor sesizate „Scinteii" de controlorul 
obștesc Gh. Rotaru, din comuna Tutova, rezultă că, 
intr-adevăr, in unitatea comercială vizată nu se res
pectau întocmai regulile igienico-sanitare și nu întot
deauna aprovizionarea era corespunzătoare. Prin mă
surile luate, aceste deficiențe au fost inlăturate. S-a 
atras totodată atenția președintelui cooperativei de 
consum din localitate să supravegheze in mod perma
nent unitatea și să ia măsuri operative cind constată 
Încălcarea unor norme".

© Dinu Nicolae, muncitor la Combinatul petrochimic 
Pitești : „In urma vizitelor efectuate de echipa noastră 
de control la cele două cantine-restaurant ale combi
natului la care lucrez s-a reușit să se îmbunătățească 
substanțial activitatea respectivelor unități : igieniza
rea localurilor, reducerea costului mesei cu 0,50 lei,

RUBRICII
introducerea felului III fără mărirea prețului abona
mentelor, dotarea cu cele necesare a spațiilor de pre
parare și de servire a mesei, mărirea numărului de 
sortimente care se oferă la alegere (zilnic 10—20 de 
sortimente)".

• IJECOOP-Arad ne comunică : „In urma celor 
sesizate de controlul obștesc privind activitatea comer
cială Hin satul Grăniceri, s-a deplasat la fața locului 
un delegat al nostru — care a constatat că toate as
pectele sesizate sint reale și, ca atare, s-au dispus 
măsuri de Îndreptare a lucrurilor : aprovizionarea u- 
nității cu combustibil și cu toate mărfurile careXlip
seau, expedierea ambalajelor aflate în stradă, repa
rarea cuptorului de pline, dotarea unității de legume- 
fructe cu registru unic de control etc. Intrucit toate 
aceste deficiențe puteau fi evitate dacă președintele 
cooperativei de consum se preocupa mai Îndeaproape, 
s-a dispus înlocuirea sa".

ZIUA POMPIERILOR
In flecare an. la 13 septembrie, 

eo sărbătorește „Ziua pompierilor 
din Republica Socialistă România."

13 Septembrie ne amintește de 
evenimentele Istorice dc acum 126 
de ani in ttrmă. cind pompierii 
companiei comandate de căpitanul 
Pavel Zăgănescu. manlfestindu-șl 
încă o dată patriotismul șl dind 
dovadă dc eroism, s-au alăturat 
luptei maselor populare pentru 
apărarea revoluției, pentru liberta
te si Independentă națională. $i au 

’înfruntat curajos, in celebra bătăile 
de la Dealul Spirit, ostile otomane 
intr-o încleștare inegală. Cronicile 
Si documentele vremii, precum și 
monumentul ridicat in 1901 pe locul 
unde s-a dat bătălia vor reaminti 
întotdeauna despre fantele bravilor

LA 17 SEPTEMBRIE

Tragere excepțională LOTO
Administrația de stat Loto- 

Pronosport informează că in 
ziua dc 17 septembrie 1974 or
ganizează o nouă tragere excep
țională Loto după formula teh
nică introdusă cu prilejul tra
gerii excepționale din 20 august, 
care oferă participanților mari 
avantaje și șanse sporite de ob
ținere a unui premiu. Se vor 
efectua cinci extrageri după 
cum urmează : la faza 1 se 
vor efectua o extragere de 12 
numere din 90 și o altă extra
gere (in continuarea primei) 
tot de 12 numere din cele 78 
rămase in urnă. La faza a II-a

Tractoare pentru țările co climă caldă
Sporirea cerințelor beneficia

rilor din numeroase țări ale 
lumii pentru tractoarele româ
nești a făcut ca in întreprinde
rea brașoveană să fie inițiate 
măsuri in vederea asigurării 
unei protecții optime a trac
toarelor și pieselor care se ex
portă in țări cu altă climă decit 
la noi. Măsurile vizează atit 
protecția definitivă, care se asi
gură prin vopsire și galvanizare 
specială, cit și cea temporară, 
care este menită să asigure pro
tecția in timpul transportului și 
depozitării. Un pas important pe 
această linie l-a constituit con
struirea, prin autodotare, a unei 
moderne instalații, unde piesele 
sint spălate și impregnate cu so
luții anticorozive de protecție, 
dună care se ambalează intr-o 
hirtie specială cu inhibitori vo
latili de coroziune, precum ai o 

pompieri, vor menține vie flacăra 
dragostei lor fată de patrie Bl po-

Urmașli eroilor din Dealul Spirit, 
pompierii de astăzi duc mal de
parte această tradiție, gata orlclnd 
In datorie pentru a apăra împotri
va incendiilor viețile omenești și 
bunurile obștești. Nenumărate fap
te demne de laudă se înscriu In 
activitatea lor cotidiană.

Aduclnd un omagiu trecutului de 
luptă al înaintașilor de la 13 Sep
tembrie 1848. Întregul popor felicită 
călduro». cu prilejul acestei zile, 
personalul trupelor si formațiilor 
civile de pompieri — care, cu spri
jinul larg al maselor, veghează la 
apărarea proprietății socialiste Bl ■ 
bunurilor celor ce muncesc.

se vor efectua trei extrageri: 
una dc 6 numere din 90, una 
de 6 numere din cele 84 rămase 
In urnă și alta de 6 numere din 
restul de 78. Participarea la 
tragerea excepțională Loto din 
17 septembrie se face pe bilete 
de 5 lei și 15 lei. varianta de 
15 lei avind dreptul dc parti
cipare la toate cele 5 extrageri. 
La această tragere excepțională 
Loto se vor atribui numeroase 
și importante ciștiguri in bani, 
autoturisme „Dacia—1300" și 
„Skoda S—100". precum și ex
cursii la Brașov, de circa cinci 
zile, cu petrecerea Revelionului.

nouă Instalație de vopsire a 
tractoarelor prin procedeul de
numit electroforeză. Un impor
tant rol in asigurarea celor mai 
optime soluții de protecție anti- 
corozivă și in verificarea prac
tică a eficienței acestora, ca și 
a materialelor folosite, ii are la
boratorul de încercări anticoro
zive al întreprinderii, unde pie
sele sint supuse unor condiții 
climaterice similare țărilor în 
care se exportă, asigurindu-se 
un climat tropical, la care se 
adaugă razele ultraviolete. In 
cadrul acelorași măsuri se în
scrie și inițiativa de a se păstra 
la Agigea, pe malul Mării Ne
gre. unele piese in condiții de 
umiditate și aerosoli salini.
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PREȘEDINȚII NICOLAE CEAUSESCU 
$1 WILLIAM R. TOLBERT IR. AU VIZITAT IERI

Griul de toamnă are nevoie de multă apă, 

solul are acum prea puțină

OBIECTIVE INDUSTRIALE DIN CAPITALA
soluția: IRIGAțll PE TOATE 
SUPRAFEȚELE AMENAJATE I

(Urmare din pa<. I)

unități industriale al? Capitalei — 
t rviwn Intr-o camâ dvrrift. pre
cum si aparatură electronică pentru 
pro-?<e'e industriala întreprindere.-:, 
rch'oatâ cu utilaje modeme de 
înaltă tehnicitate, cu linii de montaj 
d? marț randament. avir.d. de ase
menea, in dotare laboratoare prevă- 
z ite cu cele mai noi aparaturi de 
control si reelai a constituit Pentru 
înaltii oaspeți liberieni. o mărturie 
a nivelului la caro se situează îndus- 
t-a r'.cctTO'.chnlcA românească, a 
potențialului si posibilităților .sale 
de a participa, cu produse compe- 
t -:vr. ia schimbul international de 
’--.lori materiale. De altfel, deosebit
c frcle care vorbesc nu numai de 
continua înnoire a producției, ci și 
de solicitarea lor la export din par
t-a unor firme cu renume din Eu-, 
ropa. America Latină si Africa.

Cel doi președinți sint Intimpinați 
f ar: cu de >- b;ta căldură de su
tele de muncitori ai fabricii. Mi
nistrul industriei construcțiilor de 
m.asmi-unelie și electrotehnicii. Vir
gil Actarian. si directorul întreprin
derii. Mihai Alexe. invită pe cei doi 
f-fi de stat să viziteze o expoziție 
cu ultimele creații de radiorecep
toare si televizoare. prezentind. tot
odată. oaspeților o serie de date 
privind evoluția acestei unități. Re
tine atenția, in mod deosebit, larga 
gamă a radioreceptoarelor, tranzis
torizate si miniaturizate. In confor
mitate cu tendințele pe plan mon
dial in acest sector, ponderea radio
receptoarelor tranzistorizate in pro
ducția acestui an a „Electronicii" 
crește la 60—70 la sută, iar a tele
vizoarelor hibride — semit ran zistori- 
zate — la circa 40—50 la sulă.

în continuare, cei doi președinți 
vizitează unele sectoare de pro
ducție. Aici. tovarășul Nicolae 
Coaușescu cere conducerii ministe
rului ii centralei date privind mer
sul producției. al îndeplinirii 
sarcinilor trasate anterior pri
vind instalarea unor noi linii 
de fabricație pe suprafețele existen
te. modul cum sint soluționate pro
blemele diversificării gamei sorti
mentale. cum se acționează pentru 
creșterea contițuă a calității și com
petitivității produselor. Răspunsurile 
conducerii ministerului atesta fap
tul că recomandările secretarului 
Eeneral al partidului se află in cen
trul preocupărilor colectivului. fiind 
luate măsuri corespunzătoare Pentru 
traducerea lor in viată.

în încheierea vizitei, președintele 
William Tolbert a ținut să semneze 
In cartea de onoare, exprimîndu-si 
admirația pentru rezultatele de 
prestigiu obținute ce această între
prindere.

Adresindu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu. șeful statului liberian a 
sous : ..A fost o vizită foarte intere- 
fantă. Calde felicitări pentru reali
zările dobindite de România".

La ..Electronica", oaspeții sint intimpinați dupâ datinile ospitalitâții

Șeful statului liberian la „EREN ’74“
în cursul după-amiezii, președin

tele William R. Tolbert jr., împreu
nă cu persoanele oficiale liberie- 
ne care-1 însoțesc, a vizitat Expo
ziția realizărilor economiei naționale 
— EREN ’74.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Ion Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale. Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat. Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie, de membri ai 
conducerii unor ministere economi
ce.

în pavilionul central, unde sint 
reunite produsele reprezentative ale 
industriei constructoare de mașini, 
electrotehnicii, electronicii, opticii și 
mecanicii fine, reține atenția oaspe
ților gama variată de mașini-unelte 
cu comandă-program și numerică 
pentru prelucrarea metalelor. Tot
odată, președintele Liberiei apre
ciază sortimentul diversificat de 
motoare realizate de industria noas
tră de specialitate, se intere

sează de turbinele pe care le pro
duce industria românească, de po
sibilitățile de export. Oaspetele a- 
dresează, de asemenea, cuvinte de a- 
preciere la adresa experienței bo
gate a României in domeniul indus
triei de utilaj petrolier. Pe platfor
mele in aer liber, unde sint expuse 
mijloace de transport, șeful statului 
liberian solicită detalii referitoare la 
performanțele tehnice ale autobas
culantelor echipate cu motor Diesel, 
ale tractoarelor pe șenile de mare 
putere. în pavilionul rezervări agri* 
culturii, președintele Tolbert s-a in
teresat de posibilitățile de colaborare 
cu specialiștii noștri in cultura unor 
plante cerealiere de mare productivi
tate — porumb, sorg etc. Următorul 
pavilion înscris pe itinerarul vizitei 
il constituie cel al industriei chimice. 
Șeful statului liberian, miniștrii 
care-1- însoțesc pe președinte au 
purtat cu acest prilej un dialog cu 
reprezentanți ai conducerii ministe
rului de resort, cu specialiști, referi
tor la posibilitățile realizării de că

LA CRAIOVA

Noi tipuri de transformatoare 
asimilate în fabricație

CRAIOVA (Prin telefon de la 
Nicolae Băbălău). — Colectivul 
de specialiști din cadrul institu
tului de cercetări și proiectări 
al întreprinderii „Electroputere" 
Craiova desfășoară o rodnică 
activitate in vederea introduce
rii în fabricație a unor noi ti
puri de transformatoare cu ca
racteristici tehnice și economi
ce superioare. De la începutul 
anului și pînă in prezent, la 
„Electroputere" și la Fabrica de 
transformatoare mici din Fili- 
ași au fost asimilate 29 de noi 

tre țara noastră a unor instalații 
producătoare de îngrășăminte chi
mice complexe pentru Liberia, pre
cum și la livrarea de diverse sorti
mente de asemenea produse. Vizita 
înaltilor oaspeți la EREN '74 se în
cheie la pavilionul economiei fores
tiere. Președintele William Tolbert 
jr., ceilalți oaspeți liberieni se opresc 
în fața machetei combinatului de 
industrializare a lemnului care ur
mează a fi construit de specialiști 
români in Liberia, se interesează de 
posibilitatea de extindere a profilu
lui inițial al acestei unități.

La plecare, președintele William 
R. Tolbert jr., exprimindu-și satis
facția pentru ocazia ce i s-a oferit 
de a cunoaște progresele obținute de 
România in diverse domenii de acti
vitate economică, a adresat gazdelor 
felicitări pentru calitatea deosebită 
și marea varietate a produselor, 
urind ponorului român noi succese 
în dezvoltarea economico-socială a 
țării.

(Agerpres)

tipuri de astfel de mașini, din
tre care 20 sint unicate. Merită 
prezentate, in acest sens, trans
formatorul bloc de 170 MVA, 
destinat marilor unități electro- 
centrale din țară și transforma
torul de 1 600 kVA cu bobinaj 
de aluminiu. solicitat pentru 
exnort in R.P.D. Coreeană. De 
altfel, cele două întreprinderi 
din județul Dolj exportă trans
formatoare in mai multe țări. 
Noile tipuri de transformatoare 
au un grad înalt de siguranță 
și pierderi minime in exploa
tare.

La consfătuirea griului, care a avut loc nu de mult, pe lingă aspectele 
de ordin general, tratate Intr-un precedent ariicol publicat in ziarul nostru, 
n fost dezbătută și problema irigării acestei culturi. In legătură cu concluziile 
desprinse din lucrările consfătuirii, cu măsurile ce trebuie întreprinse acum, 
înainte de semănat, si după aceea, in vederea obținerii, in anul viitor, a unor 
recolte mari Ia griul cultivat pe terenurile irigate, am avut o convorbire cu 
prof. dr. NICOLAE HULPOI. șeful secției de agrotehnică a Institutului de 
cercetări pentru cereale si plante tehnice Fundulea-Ilfov.
— Acum, după ce s-a sirius recolta

— ne-a spus la început interlocuto
rul — se poale face aprecierea că, in 
anul agricol 1973—1974. diferențele de 
recoltă intre griul irigat si cel neirigat
— cultivat in aceleași condiții clima
tice. de sol și agrotehnică — au fost 
foarte mari. In 1974 au fost 
cultivate in condiții de irigare 
231 000 ha cu griu. Ca urmare, 
în județul Brăila întreprinderile a- 
gricole de stat au obținut un spor 
de recoltă de 1 239 leg griu la hectar 
față de cultura obișnuită, iar coo
perativele agricole — de 1 162 kg. 
De asemenea, in județul Constanța 
acest spor reprezintă 1 720 kg in 
I.A.S. și 1 203 kg in cooperativele a- 
gricole. Dar in unele unități agricole 
in care udările au fost făcute corect 
și s-au respectai și celelalte ele
mente ale tehnologiei, sporurile de 
recoltă au fost mult mai mari, a- 
jungind pină la 3 000 kg la hectar, 
ceea ce reprezintă un spor de 
producție de 100 la sută fală de a- 
ceea obținută pe terenuri neiri
gate. Este vorba, in adevăr, de un 
an care, după cum se știe, a fost mai 
sărac in precipitații. în decurs de 10 
ani insă, sporurile de recoltă la griul 
irigat față de cel neirigat au fost 
cuprinse intre 900 și 2 500 kg la hec
tar. Aceste sporuri de recoltă justi
fică pe deplin investițiile mari care 
6e fac la amenajarea terenului pen
tru irigații.

— S-a făcut remarca, justă de 
altfel, că in unele unități agricole 
recolta la griul Irigat nu a fost mai 
mare decit la cel cultivat in mod 
obișnuit sau că sporul obținut nu 
a fost corespunzător sub aspect eco
nomic. Din ce cauze producția a fost, 
in aceste situații, sub posibilități

— Am să răspund prin citeva cu
vinte care exprimă totul : neirigarea 
sau irigarea incorectă. Aceasta este 
cauza. Să explic. In toamnă, deși era 
o uscăciune puternică, in. loc să se 
treacă la irigat, oamenii priveau pe 
cer așteptind ploaia. Unii ziceau că 
n-are rost - să facă o cheltuială in 
plus. N-au făcut-o și nici n-a plouat. 

La Institutul de meteorologie și hidrologie au fost 
făcute cercetări referitoare la aprovizionarea solului 
cu apă. I.a 10 septembrie, in arătura dc vară, rezer
vele de umiditate din stratul de sol pină la adincimea 
de 20 cm, dupâ cum rezultă și din liarta alăturată, se 
prezentau astfel : Aprovizionarea cu apă a solu

lui este nesatisfăcătoare in jumătatea de nord 
a Dobrogei, estul Bărăganului, sud-vestul Munteniei 
și sudul Olteniei. Condiții favorabile in aprovizionarea 
cu apă a solului se iniîlnesc in Moldova, Transil
vania. in Cimpia de Vest, precum și in zona subcarpa
tică de sud și, partial, in nordul și sudul Bărăganului.

Cei caro au procedat astfel au pier
dut. Recoltele au fost nesatisfăcă- 
toare mai ales acolo unde nu s-au 
aplicat in toamnă udările d<> răsă
rire. ceea ce a făcut ca griul să 
intre in iarnă neînfrățit.

Recoltele nesaț is făcătoare s-au 
datorat și faptului că. in unele 
unități agricole, griul nu a fost am
plasat după plante bune premergă
toare, s-au făcut greșeli în ce pri
vește administrarea îngrășămintelor 
chimice, s-a abuzat cu densitatea, 
insămințindu-fie peste 500 boabe la 
metrul pătrat, iar in unele locuri se
mănatul s-a efeptuat prea timpuriu 
sau a intirziat mult.

— Ținind seama de neajunsurile 
care s-au manifestat, ce anume tre
buie întreprins acum in vederea or
ganizării temeinice a insămințărilor 
de toamnă la griul cultivat in con
diții de irigare ?

— în primul rlnd. este necesară o 
mai bună amplasare a griului. Con
sider că ministerul procedează bine 
insistind ca direcțiile agricole jude
țene să stabilească o structură a cul
turilor care să permită valorificarea 
în cel mai înalt grad a apei asigu
rate prin irigații. După părerea mea, 
în această direcție este nevoie de 
mai multă fermitate. Ar fi foarte 
util să se practice o rotație de 
4—5 ani. Voi da un model de struc
tură a culturilor irigate. Pe terenul 
amenajat se cultivă 20 la sută soia. 
20 la sută griu. 40 la sută porumb. 
15 la sută floarea-soarelui și 5 la 
sută sfeclă de zahăr. Procentele pro
puse pot fi adaptate, urmărindu-se 
să se încadreze intr-un asolament 
cit mai adecvat. In raport, cu cerin
țele și condițiile din fiecare fermă, 
se pot face unele adaosuri sau re
duceri la procentele date : important 
este că se păstrează principiul men
ținerii celor 5 sole, prin care se asi
gura cea mai convenabilă succesiune 
a plantelor in cultură. Această sche
mă simplifică atît sistemele de iri
gații. cit și lucrările de pregătire a 
terenului. Astfel, după leguminoase, 
in cazul nostru — soia, nu-i nevoia 

rS se dea cantități prea mari de în
grășăminte cu azot, experiența dove
dind că 60—80 kg azot (substanță ac
tivă) sint .suficiente pentru obținerea 
unor recolte bune.

— Cum trebuie să se procedeze fn 
această toamnă, cind griul se insă- 
minfeazâ după plante premer
gătoare decit cele pe care le-ați in
dicat ?

— în primul rînd. trebuie să ș» 
recolteze cit mai repede culturile 
și să se elibereze terenul pentru a se 
pulea trece la efectuarea lucrărilor 
de pregătire a solului. Apoi, sint ne
cesare pregătiri in vederea udărilor. 
Trebuie știut că griul, in zonele afec
tate de lipsa precipitațiilor, nu întil- 
nește in sol rezerve mulțumitoare de 
apă care să permită o bună încolțiră 
a semințelor. De aceea, in caz de 
lipsă de umiditate in sol, se va orga
niza aplicarea unei udări cu o normă 
de apă care să asigure o răsă
rire uniformă și dezvoltarea normală 
a plantelor, astfel ca ele să fie cit 
mai puternice la intrarea in iarnă. 
Dacă planta premergătoare se recol
tează mai tirziu și irigarea ar amina 
pregătirea terenului, este indicat să 
se facă o udare de răsărire imediat 
după semănat. Nu trebuie să s« 
scape din vedere nici alte elemente. 
Respectarea epocii de semănat are 
un rol mai mare decit la culturile 
neirigate. Semănatul in prima de
cadă a lunii octombrie prezintă cea 
mai mare garanție. In vederea 
obținerii unor plante sănătoase, este 
indicat să se evite o densitate prea 
mare. Atit din experiențele noastre, 
cit și din datele de producție re
zultă că pe terenurile irigate, unde 
pregătirea terenului se face in mod 
corespunzător, este suficientă o desi
me de 400 boabe germinabile la me
trul pătrat.

Toate acestea sint măsuri prin care 
se pot obține recolte mari la hectar 
și. de aceea, se cer aplicate cu cea 
mai mare răspundere de specialiști, 
de conducerile unităților agrico
le. De altfel. la consfătuirea 
griului s-a stabilit ca pe terenurile 
irigate să se obțină cel puțin 6 000 
kg griu la hectar, producție pe de
plin realizabilă. Este necesar însă 
să se aplice corect udările și cele
lalte elemente ale tehnologiei a- 
cestei culturi.

Convorbire consemnată da 
Ion HERȚEG

Care sint 
direcțiile

de acțiune
9

pentru înnoirea,
modernizarea

și ridicarea 
calității 
producției ?

—
Potrivit prevederilor proiec

tului de Directive, in viitorul 
cincinal se va acorda o impor
tanță deosebită innoirii și mo
dernizării producției industriale, 
ridicării calității produselor in 
toate ramurile economice. A- 
ceasta constituie o orientare 
fundamentală a politicii eco
nomice menită să continue 
linia ferm trasată de Con
gresele al IX-lea si al X- 
lea si de Conferința Na
țională a partidului din iulie 
1972. Intr-adevăr, mersul as
cendent al economiei naționale-, 
creșterea accentuată a eficienței 
in toate unitățile productive — 
ca sarcină esențială a dezvol
tării noastre viitoare — impun 
cu stringență necesitatea de a 
imprima producției industriale 
caracteristici moderne, de a-i 
incorpora tot ceea ce este 
înaintat, de a o situa, cu alte 
cuvinte, la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial, 
in pas cu cerințele revoluției 
tehnico-științifice contemporane, 

în accepțiunea economică ac
tuală. îmbunătățirea calității 
producției csle o noțiune di
namică, ce presupune in primul 
rind înnoirea și modernizarea 
permanentă, pe scară largă șl 
in ritm rapid, a gamei sorti
mentale atit in industria pro
ducătoare de mijloace de pro
ducție, cit și in industria bunu
rilor de consum, ridicarea per
formanțelor tehnice și calitative 
ale produselor la parametrii 
mondiali. Aceasta constituie, in 
contextul actualei revoluții teh- 
nico-științifice, o cerință de 
prim ordin a Înzestrării tehnice 
a economiei naționale, a satisfa- 

k____________

cerii in bune condiții a nevoilor 
de consum ale oamenilor muncii, 
precum și a asigurării unei 
competitivități sporite, a valo
rificării superioare a produselor 
românești pe piața internațio
nală.

Rațiunea fundamentală a aces
tei orientări constă in faptul că 
înaintarea spre comunism pre
supune si impune in mod obiec
tiv, ca o condiție sine qua non, 
realizarea unei înalte producti
vități a muncii sociale, ceea ce 
se poate obține numai pe baza 
încorporării in producție a tot 
ce este mai nou si 
mai inainlat ca teh
nică și tehnologie.

Corespunzător pre
vederilor proiectului 
de Directive. care 
sint direcțiile de ac
țiune pentru înnoirea, 
modernizarea si ridi
carea calității produc
ției industriale ?

Mai intii. o cifră 
de Directive : 

anului 1980, clr- 
sută din valoa- 

Industriale se 
seama produ- 

perfecționate.
atare obiectiv 
va asigura prin 

unor sarcini bine

nic — utilaje complexe, mașini 
și instalații de mare capacitate 
pentru industrie, agricultură, 
transporturi și alte ramuri, ur
mărindu-se reducerea gabarite
lor și miniaturizarea produselor, 
concentrarea preocupărilor asu
pra unui nomenclator de produ
se prioritare in vederea ridică
rii continue a performanțelor 
acestora ; in industria chimică, 
accentul se va pune pe dezvol
tarea în continuare, în ritm in
tens, a petrochimiei, a chimiei 
de sinteză fină și de mic tonaj 
care valorifică superior resursele

utiliiății lor sociale. Cu alte 
cuvinte, prin creșterea substan
țială a ponderii produselor cu 
un grad de prelucrare superioa
ră, care înmagazinează o canti
tate mai mare de muncă, de In
teligență tehnică și, in același 
timp, se realizează cu un con
sum minim de materii prime și 
materiale, se va accentua puter
nic procesul de modernizare a 
producției industriale, va spori 
considerabil aportul acestuia la 
creșterea avuției naționale, a 
venitului național.

O altă cale de acțiune pentru

proiectul 
nivelul 
45 la 
producției 

realiza pe 
noi și

din 
la 
ca 
rea 
va 
selor
Atingerea unul 
fundamental se 
înfăptuirea 
precizate în proiectul de Direc
tive. Iată citeva dintre ele : in 
Industria metalurgică, ponderea 
oțelurilor aliate și înalt aliate, 
a oțelurilor carbon de calitate 
și slab aliate va ajunge la peste 
65 la sută : în industria con
structoare de mașini, eforturile 
vor fi orientate spre realizarea 
unor produse de înalt nivel teh-

î . ' »” V • » w ———de întrebări șo răspunsuri 
despre proiectul de Directive

materiale : în industria ușoară 
se va acționa hotărit pentru ri
dicarea calității producției la ni
velul celor mai bune realizări 
obținute pe plan internațional, 
asigurindu-se o structură sorti
mentală adecvată cerințelor in 
continuă schimbare ale consu
matorilor.

Cum se vede, realizarea a- 
cestor prevederi din proiectul 
de Directive va asigura adîncl- 
rea procesului de prelucrare 
industrială a resurselor ma
teriale ale țârii, mărirea gra
dului de muncă, de concepție 
și de execuție tehnică com
plexă, înglobată in produse, creș
terea valorii de întrebuințare șl

înfăptuirea prevederilor din 
proiectul de Directive in acest 
domeniu constă in ridicarea 
propriu-zisă a calității produc
ției : pentru aceasta, in viitorul 
cincinal se vor adopta măsuri 
ferme în toate unitățile in 
scopul îmbunătățirii caracteris
ticilor tehnico-economice, con
structive și funcționale ale pro
duselor și ‘ *•
gfad de 
asămenea, 
dotarea cu 
și control, 
normele interne de _____ ....
pentru ca in fiecare unitate și 
la fiecare loc de muncă să se 
respecte riguros disciplina teh-

nologică, să se întărească con
trolul de calitate in toate fazele 
de producție. Ridicarea calității 
producției reprezintă unul din 
imperativele creșterii eficientei 
economice, prevenirii irosirii de 
resurse pentru produse nesatis
făcătoare calitativ.

Indiscutabil, ridicarea calității 
producției industriale este indi
solubil legată de perfecționarea 
și modernizarea continuă a teh
nologiilor de fabricație. Tehno
logiile moderne — apreciază 
specialiștii — trebuie să asigure 
o execuție ireproșabilă a produ

selor in toate fazele 
procesului de fabri
cație. un grad înalt de 
folosire a metalului, 
a altor materii prime 
— corolarul acestora 
fiind creșterea nive
lului calitativ al pro
duselor și reducered 
cheltuielilor de fabri
cație, în special a ce
lor materiale. Pe bună 
proiectul de Directive 

necesitatea . pro- 
de noi tehno- 

in toate ramurile indus-

susținerea introducerii și promo
vării intense a progresului teh
nic și tehnologiilor asumate ; la 
reînnoirea și modernizarea per
manentă a produselor in scopul 
prevenirii „îmbătrinirii" lor pre
mature ; la elaborarea de noi 
produse și tehnologii care să 
răspundă cerințelor de perspec
tivă ale producției, să asigure 
portofoliul de noutăți in dome
niul tehnic și tehnologic.

Asimilarea 
mai rapidă 
produselor __
rea continuă 
lor și realizarea 
performanțelor mondiale 
stiiuie _  LLLL _____
întregii activități economice in 
următorul cincinal. Nivelul teh
nic și calitatea mereu mai înalte 
ale producției sint. astfel, pa
rametrii fundamentali pentru 
creșterea eficienței general^ a 
economiei. Efectiv. creșterea 
eficienței, a productivității mun

introducerea 
fabricație a 

moderniza- 
a produse

lor la nivelul 
-LLL con- 

un obiectiv central al

in 
noi,

asigurării unui ina’t 
competitivitate ; de 

va fi intensificată 
aparatură de măsură 

se vor perfecționa 
fabricație,

dreptate, .___
accentuează 
movării largi 
logii -----
triale — impunindu-se deci 
creșterea gradului de calificare 
In vederea însușirii acestora, 
concomitent cu asigurarea unei 
stricte discipline tehnologice.

In realizarea prevederilor din 
proiectul de Directive referitoa
re la Înnoirea și rpodernizarea 
producției industriale, ridicarea 
calității produselor, un mare rol 
revine cercetării științifice. în 
viitorul cincinal se va intensi
fica participarea cercetării ști
ințifice la crearea de noi ma
șini, utilaje și instalații pentru

cii sociale și, cu atit mai 
mult, competitivitatea mărfu
rilor românești pe piețele ex
terne sint legate in mod deter
minant de reînnoirea si mo
dernizarea producției, ca oro- 
ces permanent de îmbunătățire 
a calității, a caracteristicilor teh
nice, economice, funcționale și 
estetice ale produselor. Iată de 
ce aceste obiective trebuie să 
devină, in viitorul cincinal, o
cauză generală a tuturor oame
nilor muncii.

Prof. unîv. dr. ■
Marin MEHEDINȚU

_____ J
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UNIVERSITATEA POPULARĂ SĂTEASCĂ

ru

anau cu doi ani In urma 
universități 

comune, 
cursuri.

nostru 4 
orașe și 6 în 

BnroBDe 50 de 
institut!! in o- 
,ni. iar a celor 
xnerienta pozi- 

ndită ne-a condus de la bun 
a canclueia ră si In sate pot 

iniversități populare, că in 
uceril progresului 
ură $1 a generall- 
c a liceului, popu- 
îifestă din ce in ce 

pentru ridicarea 
pregătire profesională $i 

rulă. Toate acestea, 
«tea, ne-au determi- 
cu anul școlar 1973— 

m generalizarea aces- 
e invățămint popular In 
tdețului nostru.

cur. traducerea in viată n a- 
ăriri a necesitat măsuri po- 

mizatorice luate de 
? și organizațiile de 
ronducerea întregii ac- 

pentru îndrumarea si spri- 
perm3n?ntă a instituțiilor și 

intelor culturale cărora le-a 
rredintată această sarcină și 
unirea tuturor factorilor cu 

1 educaționale in vederea 
izăril rostului universității 

populare sătești, a determinării op
țiunii sătenilor pentru profilul 
cursurilor și cercurilor, a stabilirii 
programelor acestora, a selecționării 
Conducerilor și cadrelor necesare 
funcționării acestor instituții. Chior 
și numai sumara înșiruire a sarcini
lor de rezolvat la scara întregului 
județ evidențiază amploarea efortu- 
lui pentru o asemenea întreprin
dere.

Programele universităților popu
lare au fost grupate pe 27 categorii 
tematice : cultură generală, 
profesională si cursuri 
mână si de limbi 
mare. în satele din 
nat in anul școlar 
sități populare cu 
cercuri, organizate, 
tele mai mari ale

cultură 
de limbă ro- 

străine. Ca ur- 
iudet au funcțio- 
trecut 54 univer- 
558 cursuri și 
de regulă. In sa- 
comunei, in care

au fost cuprinși peste 15 000 
cur Minți.

Specificul local s-a reflectat 
In organizarea cursurilor

de
mai

____ ___ tch- 
ro-profesionale axate pe ramurile 
profil ale C.A.P. — creșterea ani

malelor. pomicultură, legumicultura 
etc., pe Învățarea unor tehnologii de 
cultivare a unor plante tehnice, chi
mizarea agriculturii, precum si n al
tor cercuri cu caracter aplicativ. Dc 
exemplu, sub auspiciile universității 
populare s-au organizat cursuri pen-

RXAti

lore sătești a ridic»! o scamă de 
probleme cu privire la asigurarea 
lectorilor, a spatiilor necesare si a 
materialelor didactice. Dc regulă, 
lectorii au fost recrutați din rin- 
dul intelectualilor din comună — 
cadre didactice, specialiști din agri
cultură. medici etc.. Iar pentru acti
vitățile aplicative — tehnicieni șl 
mniș ri. singura soluție posibilă în 
condițiile județului nostru. în ce pri
vește aparatura dc practică cultu
rală. așczămintele din comună dis-

O experiență interesantă și un mijloc util
de educare și ridicare a nivelului general 
de cunoaștere al țărănimii cooperatiste

tru conducerea tractorului șl a ma
șinilor agricole, croitorie etc. Ab
solvenții lor — după susținerea unor 
probe teoretice și practice In fata 
comisiilor de calificare — au primit 
un atestat pe baza căruia pot exer
cita meseria in unități economice de 
stat sau cooperatiste. Cunoscind ten
dința spre profesionalizare, consi
derăm că prin universitatea populară 
sătească s-ar putea realiza, de-a lun
gul mai multor semestre, califica
rea profesională a lucrătorilor din 
agricultura cooperatistă in meseriile 
de zootehnist, pomicultor, legumicul
tor etc.

Bilanțul activității de pină acum 
dovedește vocația universității popu
lare de a mijloci transmiterea și în
sușirea de către adult! a cunoștințe
lor dintr-un domeniu intr-un sistem 
coerent, pornindu-sc de la nivelul 
cunoștințelor cursantilor. Or, tocmai 
preocuparea pentru întărirea func
ției sale formative, dc transmitere 
sistematică a cunoștințelor prin 
cursuri organizate pe o perioadă de 
unul sau mai multe semestre, cu 
participarea acelorași cursanți, sint 
elemente esențiale care o deosebesc 
de ciclurile de expuneri sau confe
rințe organizate, de regulă, in ju
rul unei teme centrale.

Generalizarea universității popu-

pun de magnetofoane, diascoape, re
ceptori TV., stații de amplificare, 
diapozitive și diafilme. planșe 
care se folosesc și in procesul 
structiv-educativ de către școli, 
altfel. înseși cursurile s-au desfășu
rat In sălile de clasă ale școlilor de 
cultură generală sau ale liceelor din 
localitățile rurale, deoarece ele ofe
reau nu numai un cadru adecvat, o 
atmosferă de studiu, ci și posibilita
tea de folosire a materialului didac- 
tic prezent aici, a altor condiții ma
teriale.

In majoritatea lor. cursanțil au 
fost țărani cooperatori și muncitori 
car? domiciliază in sate. Cei mai 
multi au frecventat cu regularitate 
cursurile universității populare, ceea 
ce nc-a determinat să considerăm că 
există un corespondent intre ac
țiunea întreprinsă și ecoul său edu
cativ. Discuțiile cu cursanții au evi
dențiat intr-un șir de comune, prin
tre care Surduc. Nușfalău. Almaș, 
Zimbor, Virșolț, Românaș. Horoa- 
tul Crasnei. Letca și Ileanda, că au 
dobindit cunoștințe despre lucruri 
care-i interesează, că și-au lărgit 
orizontul, că ii ajută in invățarea 
unei meserii, in formarea unor de
prinderi pentru activități practice.

Fără îndoială, in activitatea uni
versităților populare sătești au exis-

etc. 
in- 
De

lat o seric do lipsuri. Astfel, tn co
munele Benesat, Bocșa, Fildu, l’lopiș, 
Zalba au functional un număr 
rostrins de cursuri șl acestea pe 
profil do cultură generală. In alte 
sale, unele cursuri și cercuri n-au 
fost deschise sau au fost abandonate 
pe parcurs. Bunăoară în 17 comune, 
printre care Crasna. Sărmășng, Ip și 
Gîlgău, cursurile de mecanizare a 
agriculturii nu s-au deschis pentru 
că n-am reușit să asigurăm deplasa
rea cursantilor din comunele ve
cine la sediile S.M.A.. unde se ți
neau lecțiile teoretice și practice. In 
comunele Lozna $1 Zalha cursurile 
de pomicultură sau in alte 15 co
mune. precum Agrij. Bălan, Ilida, 
Rus, Samșud, cursurile „Știința in 
slujba vieții" s-au dizolvat pe par
curs, in principal, datorită modului 
neinteresant și nivelului necorespun
zător in care au fost transmise cu
noștințele de către lectori.

Controalele efectuate au evidențiat 
că mai ales la lectorii care nu sint 
cadre didactice se simte absența cu
noștințelor de pedagogie in general 
si a celor dc pedagogia adultului in 
special. Studiul individual se reali
zează numai dc citiva cursant! din 
cauza lipsei bibliografiei la un ni
vel accesibil și in număr suficient 
de exemplare.

Evaluarea critică a experienței 
noastre ne-a permis să formulăm 
concluzia că universitatea popu
lară sătească este un cadru adecvat 
pentru ridicarea nivelului general de 
cunoaștere, că ea poate răspunde ce* 
rintelor muncii cultural-educative și 
dorințelor cetățenilor, că poate con
tribui plenar la formarea și dezvol
tarea multilaterală a personalității 
umane. Nutresc convingerea că nici 
o altă instituție a ............
nu poate contribui 
făurirea — cum 
Nicolae Ceaușescu 
nou, cu cunoștințe
pabil să înțeleagă, să interpreteze 
si să folosească just legile obiec
tive ale dezvoltării sociale în fie
care etapă a evoluției societății, să 
acționeze cu fermitate pentru trans
formarea revoluționară a lumii";

Comitetului regional
pentru Europa

al O.M.S

Pictorii din Plovdiv
Supranumit in mod 

semnificativ „Oraș al 
pictorilor*4, Plovdivul 
este astâzi unul din ce
le mai importante nu
clee ale picturii bulga
re contemporane. Nu 
numai că numărul de 
artiști ce lucrează aici 

ci, 
ca- 
lor.

este remarcabil, 
in primul rind. 
litatea picturii 
investigarea neobosi
tă a unora din cele 
mai variate modalități 
de exprimare plastică 
pe care acești artiști o 
întreprind. Lucrările 
pictorilor din Plovdiv, 
așa cum se prezintă 
ele publicului româ
nesc in expoziția din 
sălile Ateneului (str. 
Franklin nr. 2) Înfăți
șează personalități pre
cis conturate in tot a- 
titea direcții omologate 
in cursul firesc al is
toriei artei.

Tradiția artei secole
lor XVIII și XIX. pu
ternic dezvoltate la 
Plovdiv, ca și amin
tirea picturii lui Za- 
harii Zograf, unul din 
cei mai cunoscuți re
prezentanți ai Renaște
rii bulgare, care a 
trăit pe aceste melea
guri. este încă prezen
tă in conștiința artiș
tilor contemporani. Că
utările lor. s-au în
dreptat cu precădere 
spre valorificarea aces
tei fertile moșteniri. 
Pictori ca Kr. Stancev, 
D. Decev sau ca artis
tul poporului ZI. Boia- 
gicv au recurs in arta 
lor la un realism care 
— evocind aspecte din
tre cele mai variate 
ale orașului lor, ale 
marilor complexe in
dustriale sau pitores
cul împrejurimilor — 
relevă, in același timp, 
in interiorul lor. pre
zența unor atitudini 
bine precizate față de 
pictură și de mijloa
cele ei de exprimare.

in

Desigur, punctul de 
inserție nu este unul 
singur. Situat la în
trepătrunderea și me
tamorfozarea unor c- 
nergii spirituale dife
rite. el se situează pe 
un teren pregătit de 
tradiția culturală la 
care ne refeream. A- 
ceastă atitudine armo
nioasă, acest mod de a 
integra arta in viață 
răzbat din lucrările 
tuturor artiștilor ce fi
gurează in sălile Ate-

CARNET

neului Român. Fie că 
este vorba de D. Ki
rov. de Kr. Stefanov, 
de G. Bojilov sau de 
I. Leviev, artiști care 
și-au inceput activita
tea in jurul anilor ’60, 
se poate vorbi in ega
lă măsură de contura
rea, cu mijloace mo
derne. a unui univers 
de ginduri și senti
mente specifice. Pei
sajul sau natura stati
că, extrem de frecven
te in actuala expozi
ție, mai rar portrelul 
sau compoziția pe te
me ale muncii coti
diene — au constituit, 
pentru artiștii bulgari, 
tot atitea prilejuri de 
a-și manifesta indivi
dualitatea creatoare. 
Stilul exact, fără pe
danterie, o anume ega
litate și acel aer de si
guranță pe care-1 con
feră deprinderea lucru
lui întreprins cu regu
laritate sint. desigur, 
apanajul experienței, 
al meșteșugului artis
tic. Limbajul înflo
rat. ceremonios, pe 
care-1 folosesc cei 
mal multi pictori, ac-

centuează asupra va
rietății aspectelor sur
prinse. Fără a ajunge 
la dezinvolturi excla
mative, dar nu lipsite 
de o anumită vervă, a- 
ceste lucrări prezintă 
adesea un delicat și e- 
chilibrat ritm cromatic. 
Exprimarea mobilă, 
cursivă, elegantă a lu
crărilor lui Tomov, Pa- 
șev, Semergiev sau 
Zaprianov are la bază 
experiența directă a 
peisajului, cunoașterea 
lui imediată. Există e- 
lemente, moduri de a 
construi un spațiu ce 
revin, stăruitor uneori, 
cristalizind observații, 
fixind momente, as
pecte ale unor trasee 
parcurse. Nu numai 
lucrările unor pictori 
monumentaliști ca Ki
rov. Stefanov, G. Bo- 
iangiev, dar și pictu
rile de mai mici di
mensiuni semnate de 
Pironkov, Docev sau 
Sgalevski, consemnind 
lumea densă de gin
duri și sentimente a 
fiecărui artist sint, In 
ultimă instanță, expre
sia concentrată, mai 
metaforică sau mai di
rectă, a unor sensibi
lități artistice speci
fice.

In ansamblul lor, lu
crările pictorilor 
Plovdiv, 
cheate în 
consacrată 
sării a trei _ . 
nii de la eliberarea 
Bulgariei, mărturisesc 
pulsația unei vieți ar
tistice intense. Semni
ficativă din punctul de 
vedere al nivelului ac
tual al creației artis
tice bulgare, manifes
tarea prilejuiește o mai 
bună cunoaștere a rea
lizărilor spirituale din 

vecină și prie-

din 
inmănun- 
expoziția 

aniver- 
dece-

Marina PREUTU

Expoziții de artă plastică

Realitatea socială,
izvorul de sevă

al literaturii militante

culturii de masă 
atit de mult la 
arată tovarășul 
— a unui „om 
multilaterale, ca-

Ioan CHIOREANU
președintele Comitetului de cultură 
și educație socialistă Sălaj

în zilele de miercuri și joi a con
tinuat dezbaterea problemelor înscri
se pe ordinea dc zi a celei de-a 
24-a sesiuni a Comitetului regional 
pentru Europa al O.M.S., ale cărei 
lucrări se desfășoară la București.

în intervențiile pe marginea pro
gramului de activitate al comitetu
lui. particlpanții au evidențiat efor
turile acestuia de sprijinire a state
lor membre in înfăptuirea obiecti
velor majore ale programelor lor sa
nitare, în funcție de necesitățile o- 
crotirii sănătății ale fiecărei țări, de 
caracteristicile serviciilor din acest 
domeniu. In acest context s-a rele
vat interesul manifestat pentru o 
colaborare mai strinsă intre statele 
membre ale comitetului, ceea ce va 
contribui la rezolvarea cu succes' a 
problemelor sanitare prioritare In 
această zonă a lumii.

Dezbaterile privind programul pe 
termen lung în domeniul luptei con
tra poluării mediului înconjurător au 
evidențiat eforturile întreprinse de 
țările europene in găsirea unor so
luții și mijloace cit mai eficace de 
soluționare a acestei probleme de 
interes vital pentru Întreaga ome
nire, precum și necesitatea dezvol
tării și adincirii cooperării interna
ționale pe acest plan. Relevind im
portanța deosebită pe care guvernul 
țării noastre o acordă problemelor 
poluării, asigurlnd atit baza legală 
cit și mijloacele materiale cerute de 
o eficientă protecție a mediului am
biant, Alexandru Calomfirescu. prim- 
adjunct al ministrului sănătății, 
membru al delegației române la 
lucrările sesiunii, a subliniat, in a- 
celași timp, strinsa colaborare din
tre România și comitetul regional în 
acest domeniu.

.ROMÂNIA - FILM" prezintă»*■

i

CASA PĂPUȘILOR"

(Agerpres)

Orice produs artlstic-llterar Înzes
trează conștiința socială cu un mod 
de confruntare cu realitatea istorică 
in care această conștiință se află 
angajată și deci sporește perceperea 
luminoasă și eficiența acestei reali
tăți. In acest fel produsul arlistic-li- 
terar se dovedește in esență un fac
tor de cunoaștere și propulsiune so
cială. Arta lucrează cu simboluri șî 
reprezentări d? diverse feluri, care 
izvorăsc din necesitate și cuprind 
sintetic realitatea. Ea recurge la a- 
ceste căi diferite din nevoia de a 
surprinde realitatea cit mai subtil, 
mai cuprinzător și de a urmări șl 
sesiza elementele cele mai ascunse 
in care se poate învălui actul social 
de viață, In esența și semnificația 
lui spirituală.

La orice analize am recurge, 
trebuie să ne dăm seama de 
rostul și Însemnătatea conștiinței 
sociale in structura operei de artă 
sau literare. Con
tactul cu societa
tea este contactul 
cel mal vital al 
naturii umane. 
Este firesc ca in
terpretarea critică 
a produsului ar- 
tistic-literar să ridice probleme de 
ordin diferit, constatindu-se tocmai 
complexitatea sa de structură.

Cită vreme substanța operei lite
rare sau de artă e constituită in 
fond de realitatea socială care ne 
imprejmuiește și care fecundează 
toate năzuințele individuale, este fi
resc ca perspectiva predominantă, 
justă și nimerită in care poate fi pri
vită opera literar-artistică spre a-și 
revela compoziția și conținutul sub 
semnul valoric să fie perspectiva so
ciologică. Este bine ca evoluția cri
ticii literare curente să nu sg înde- - 
părteze de acest punct elementar da 
vedere practicat cu strălucire in tre
cut, pe însuși terenul literaturii ro
mâne, ci dimpotrivă, să-l intensifice 
și să-1 sistematizeze. Proiectul de 
Program al partidului, relevînd sar
cinile criticii literare, sublinia toc
mai obligațiile acesteia de a acționa 
ferm de pe pozițiile filozofiei mate- 
rialist-dialectice și istorice, pentru 
sprijinirea și promovarea literaturii 
cu caracter revoluționar, militant și 
totodată pentru combaterea unor lu
crări lipsite de valoare ideologică și 
artistică, precum și a unor tendințe 
negative in creația literară, a unor 
idei confuze, greșite. Datoria criticii 
de artă este aceea de a nu tolera sub 
nici o formă promovarea unor lu
crări literare care, in loc să contri
buie la elevarea morală, spirituală 
a omului, la ridicarea conștiinței so
cialiste, pot exercita prin conținutul 
lor o influență negativă, pot polua 
conștiința cititorilor.

Elementele de bază ale lămuririi 
secretului elaborării operei literar- 
artistice se află la o întindere de 
mină, in însăși realitatea Imediată. 
Ocolirea lor nu poate căpăta decît 
numele de intelectualism, de exco- 
gitare abstractă, a unor drumuri și 
sensuri rezultate din surplusul unei 
anumite preocupări, îndepărtate de 
contactul direct cu lumea experien
ței practice la care participă întrea
ga societate românească. Conștiința 
noastră socială cunoaște un dina
mism care l-a dat o lărgime și o 
complexitate materialist-dialectică 
de puncte de vedere ce caută să a- 
jungă la o exprimare sintetică nece
sară. Nu e vorba de a căuta aici 
un alt fel de realități, ci numai de 
a pune in raport pe cele obținute in 
procesul elaborării artistice. Dina
mismul construcției sociale cuprinde

dc Ia sine Impulsul Iul dc a fi In
terpretat artistic si prezentat Intr-o 
modalitate superioară. Prezentarea 
aceasta, llterar-artlstică, nu este alt
ceva dccit sporul spiritual ce tre
buie exprimat, al noii realități. Ex
plicarea critică cuvenită a acestei 
realități este subordonată faptului 
însuși șl. totodată, primei exigențe 
a societății noastre in momentul ei 
istoric actual. Această condiție depă
șește orice studiu teoretic aprofundat 
al legitimității perspectivei sociolo
gice in interpretarea operei iiterar- 
adistice. In acest sens se exprimă 
atit de des valoarea literaturii mi
litante șl a criticii care o secondea
ză. Este vorba de elucidarea mo
mentelor nodale ale conștiinței so
ciale, In dialectica ci complexă, de 
participarea la dezbaterea activă a 
spiritualității colective care ne gu
vernează și care 
istoric al omului.

puncte de vedere

făurește destinul 
A izola opera lite
rară sau de artă 
dc această finali
tate înseamnă a 
o scoale din ros
tul ei suprem, a o 
secătui de sens, 
a o readuce la un 
Dur subiectivism 

capricios șl fără Ieșire.
Conștiința socială amplifică si le

gitimează valorile, unele in raport 
cu altele. Ea dă sens tendințelor 
etice care definesc nivelul inalt a- 
tins de orice activitate umană. A 
descoperi aceste procese înseamnă a 
dezvălui taina creației și a spori e- 
fectul ei, legind-o de necesitățile 
unitare de viață ale omului. Altmin
teri, interpretarea operei literare și 
de artă se transformă intr-o specu
lație formală care nu atinge conți
nutul exprimat, lăsindu-1 in obscuri* 
tate și necunoscut.

Romanele clasice ale secolului al 
XIX-lca, ale lui Balzac, Tolstoi, 
Stendhal, Dostoievski au constituit 
o materie aptă pentru ilustrarea unor 
procese sociale din zbuciumul cărora 
s-a născut întreaga civilizație mo
dernă și care explică cotitura deci
sivă făcută de umanitate in secolul 
XX. A ignora acest sens al lor în
seamnă a le reduce la semnificația 
secundară a unor opere de pur di
vertisment, situate in afara conștiin
ței sociale active în care au apărut. 
A lipsi opera literară sau de artă 
de interpretarea sociologică Însem
nează a diminua literatura de presti
giul pe care și l-a ciștigat, prin o- 
glindirea și chiar anticiparea dina* 
micei istorice. Poezia lui Eminescu, 
Interpretată in substanța ei umană 
— de exteriorizare a sensului isto
riei noastre — n-a făcut altceva de* 
cit să descopere natura intimă a unul 
popor pe care l-a împins la conștiin
ța de sine.

A dezvălui cu atenție resorturile 
sociale ale bogatei literaturi care 
și-a făcut apariția In ultimii treizeci 
de ani al țării noastre Înseamnă a 
scruta fantezia și inteligenta scrii
torilor in lumina efectivă, materia
list-dialectică, a realității care ne-a 
dominat, înșeamnă a promova ideal 
valoarea acestei realități, a-i spori 
puterea de eficacitate in viitor, a da 
avint și consistentă unei conștiințe 
sociale noi și complexe. în măsură 
să amplifice si să stimuleze elanul 
creator si mișcarea constructivă ce 
trebuie să ne definească ca entitate 
netă in sinul lumii contemporane. 
Altfel, pentru ce scriem, pentru ce 
am scris ?

Drago» VRANCEANU

Numeroase expoziții de artă 
plastică, consacrate Congresului al 
XI-lea al partidului, s-au deschis. 
In aceste zile, in diferite localități 
ale țării. In comunele Dămuc, 
Agapia. Ceahlău și Grumăzești, 
din județul Neamț, au fost verni
sate expoziții cu tema „Momente 
din lupta Partidului Comunist Ro
mân pentru construirea societății

socialiste 
tică". iar ... _ ____ _ __________
Bâlțătești, Bodești și Grințieș au 
fost organizate expoziții ale artiș
tilor plastici cu lucrări Inspirate 
din munca comuniștilor, a oameni
lor muncii pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

reflectate in arta plas- 
la Tupilati, Bistricioara,

(Agerpres)

cinema
• Rial rojn : SALA PALATULUI
— 19.30 (sena de bilete — 5169) ,
PATRIA — 8; 12; 15; 18;
BUCUREȘTI — 8,45: 11.30;
17.30; 20.15, la grădină — 
FAVORIT — 9.30; 12,15; 15;
*0.30.
• Nn este timp : LUMINA 
11 15; 13.30; 16; 18.15; 20,30.
© Program de desene animate 
pentru copil — DOINA — 9.45.
• Neînfricatul Ataman : DOINA
— 11,15; 13,15; 15,45.
© Planeta sAJbatlcă : DOINA — 
18 ; 20.
• Piele de mâgar : FLAMURA —
9. 11.15; 13.30: 15,45; 18: 20.15,
CENTRAL — 8.15; 1130; 13.45; 16; 
18.15; 20.30.
• în căutarea unul zid (Săp’.ă- 
rrdna filmului din Statele Unite 
Mexicane) : CAPITOL — 8.30; 11; 
13,30*. 16; 18.30; 21.
© Goana după aur : SCALA — 
9 11; 13! 15; 17: 19; 21. FESTI
VAL — &; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la

21, 
14.30; 
19.30, 
17.45;

— »;

t
ț

t

Coproducție anglo-franceză, cu : Jane Fonda David War-

ner, Trevor Howard, Delphine Seyrig. Regia : Joseph Losey.

După piesa „NORA" de Henrick Ibsen.

PROGRAMUL I
16,00 — 17.00 Teleșcoală.

Atlas geografic.
16.30 Pagini din dramaturgia con

temporană : „Trei generații" 
de Lucia Demetrius.

17.30 Emisiune in limba germană. 
Programul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României 
spre comunism.

19,10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri. Clovnul Bozo.
19.30 Telejurnal © Documentele

Congresului al XI-lea in 
dezbaterea comuniștilor, a
tuturor cetățenilor patriei.

20,00 România de astăzi. România 
de miine... Revistă social-po- 
lltlcă TV.

20,40 Film artistic : „Oichl în pri
mejdie". O producție a stu-

grădină — 20. GRADINA DINA
MO — 19.15. GRADINA LUCEA
FĂRUL — 19.30.
© Raportul agentului nr. 36 (Zi
lele filmului din Republica Popu
lară Democrată Coreeană) : CA
SA FILMULUI — 10; 12,30; 15,45;

LIR Ă — 15.30; 18, la grădină — 
19,45.
© Fluturii : VITAN — 15,30; 18. 
© Vandana : DACIA — 9; 12,30; 
16; 19,30, FLACARA — 10: 14.30; 
17,15; 20,15, GRADINA VITAN
— 19,30.

18; 20.15. © Joe Limonada : ARTA — 13.30;
© „Stejar44 — extremă urgență. : 17,30; 19,30, la grădină — 19.45.
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, © Cazul Astrld : GIULEȘTI —
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 15,30; 18; 20,15.
16; 20.15, la grădină — 19. FERO © Luminile orașului : UNIREA —
VIAR - 9: 11.15; 13.30: 16; 18.15; 15,30; 17,30, la grădină — 19,30,
20.15. GRADINA TITAN — 19.30. © Mary Poppins : VIITORUL —
© Tunurile din Navarone : VIC 15; 17,45.
TORIA — 9; 12.30; 16; 19,30, FLO- © Proprietarii : VIITORUL —
REASCA — 15,30; 19. 20,30.
© Apașii t BUZEȘTI — 9; 11.15: • Trecătoarele iubiri : POPULAR
13,30; 16; 18,30; 20,30, la grădină — 15.30; 18: 20.15.

© Represalii la Roma : MIORIȚA
— 9: 11.15: 13,30; 15.45; 18: 20,15.

© Asediu cu surprize : BUCEGI © Capcana: RAHOVA — 16; 18;
— 16; 18. la grădină — 20. 20.
• In numele poporului italian : © Urmărește-mă : DRUMUL SĂ
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; RIT — 15.30; 18; 20,15.
18.15; 20.30. © Săptâmlna nebunilor : MUNCA
© Poliția sub acuzare : MELODTA
— 9: 11.15; 13.30: 16; 18.30; 20.45,

— 10; 12; 14; 16; 18: 20.
© Șapte păcate : FERENTARI —

MODERN — 9: 11.15; 13.30: 16; 14; 16; 18; 20.
12.30; 20,45, la grădină — 19,15. © 50 003 de dolari recompensa t
© De bună voie șl nesilit de ni PACEA — 15.3J); 18; 20,15.
meni... : COTROCENI — 14; 16; © Călărețul /âră cap : MOȘF OR
16; 20. — 15.30; 18; 20, la grădină —19,30.
© Fără un adio : GRI VITA — 9; © Hlbcrnatus : CRINGAȘI — 16;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, VOL 18,15.
GA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20. • Bâiatul cu un cal alb: COSMOS
© Aurul negru din Oklahoma 1 — 15,30; 18.

diourllor cinematografice ja
poneze. Premieră pe tară.

21,55 Bijuterii muzicale.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17.40 Film artistic : „Visul unei 

nopți de vară". Producție a 
studiourilor cehoslovace.

18.55 Crișule, Mureșule. 
jocuri populare 
Aradului.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 O viață pentru o 

mitrie Pompeiu.
20.30 Prelucrări de folclor In rit

muri moderne cu -------- ““
Nicu Dumitrescu.

20.40 Bucureștlul, azi.
20.55 Film serial : Un 2 

flăcări. Reluarea 
12 — „Fuga".

21,45 Biblioteca pentru totl : Pavel 
Dan.

Cintece și 
din zona

Idee : Dl-

formațla

August tn 
episodului

© Petrecerea : COSMOS — 20.13. 
© Ce drum să alegi : PROGRE
SUL — 15.30; 18; 20,15.
© Contesa Walewska : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
ia; 20,15.
• 3G dc ore : GRADINA AURO
RA — 19,30.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra14 (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor (spectacol de sunet și 
lumină) — 19,30.
© Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30. (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars 1 — 20.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ton Vasllescu" - « - - ■ 
bilă — 19,30.
o Circul de stat (in 
tan) : Circul Busch 
16; 20.

: O

Folosirea timpului de lucru
(Urmare din pag. I)

Care ar fi, in acest cadru, unele 
din căile de creștere a indicilor 
de utilizare a fondului de timp 
disponibil dc lucru ? Din capul lo
cului, se impune subliniată necesi
tatea eforturilor sporite pentru asi
gurarea forței dc muncă bine pre
gătite tehnic și profesional — ne
cesară in multe întreprinderi con
structoare dc mașini. In ultima 
vreme s-au depus eforturi reale 
In această privință intr-o sc
rie de unități, cum sint „Vulcan", 
Întreprinderea de mașini grele și 
întreprinderea de mașlni-unelte și 
agregate din București, Intreprin- 
defea de construcții de mașini Re
șița, întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila, întreprin
derea de vagoane Drobeta Turnu- 
Severin. Este imperios insă, ca 
măsurile întreprinse in vederea 
asigurării lucrătorilor calificați să 
fie intensificate, după cum impor
tant este ca atit noii angajați, cit 
și colectivele în ansamblul lor să 
obțină o productivitate a muncii 
superioară in cadrul orelor și 
schimburilor de lucru. Strict nece
sară se dovedește a fi, apoi, lichi
darea deficiențelor in cooperarea 
dintre unele unități, asigurindu-se 
onorarea riguroasă, integrală și 1» 
termen a obligațiilor înscrise in 
contractele economice. Pe această 
bază, in întreprinderea de autotu
risme din Pitești, întreprinderea 
de garnituri de frină și etanșare 
Rimnicu-Sărat, întreprinderea de 
utilaj chimic și forjă din Rimnicu- 
Vilcea ș.a. 
anumite !
la Indici 
fondului de timp disponibil de 
lucru al mașinilor-unelte. In fine, 
numeroase resurse pentru sporirea

puteau fi prevenite 
Întreruperi care au dus 
coboriți de utilizare a

producției pot fi valorificate In
tr-un șir de unități prin Înlătura
rea unor neajunsuri in fluxul de 
fabricație, prin asigurarea deca
lajelor dintre sectoarele calde și 
cele de prelucrare, a volumului ne
cesar dc semifabricate la nivelul 
capacității mașinilor-unelte — aces
te resurse fiind mai evidente la 
întreprinderea de autocamioane din 
Brașov, . ’ . ’
auto din Sibiu, întreprinderea de 
accesorii pentru mașini-unelte din 
Blaj ș.a.

Îmbunătățirea indicilor de utili
zare a mijloacelor tehnice trebuie 
să preocupe, desigur, colectivele 
clin toate ramurile industriei. Este 
drept, in trimestrul II, comparativ 
cu trimestrul I din acest, an, la in
stalațiile pentru producerea acidu
lui sulfuric, de pildă, la cuptoarele 
Martin, mașinile de tras geamuri, 
la excavatoarele cu roată pentru 
extracția lignitului in carieră s-au 
înregistrat sporuri mari, remarca
bile ale indicilor de folosire șj — 
ca rezultat — creșteri deosebite 
ale producției. Asemenea expe
riențe avansate, asemenea realizări 
se impun a fi cunoscute și genera
lizate — in funcție de particulari
tățile procesului de producție — 
și in unele sectoare din. chimie, 
din industria materialelor de con
strucții, Ia anumite linii tehnologice 
de încălțăminte din industria u- 
șoară.

Fie că este vorba de mașini- 
unelte sau de mașini și instalații 
tehnologice specifice unor ramuri 
ale industriei, hotăritoare pentru 
obținerea unor rezultate și mal 
bune in privința utilizării fondului 
de timp disponibil de lucru sint — 
așa cum dovedește viața — orga
nizarea judicioasă a producției și a 
muncii, întărirea ordinii și discl-

întreprinderea de piese

plinei Ia flecare mașină, In flecare 
secție, pe ansamblul fiecărei între
prinderi. Mijloacele tehnice, oricit 
de moderne ar fi, nu pot da ran
damentele scontate dacă se tole
rează deficiente in organizarea lu
crului la locul de muncă, in des
fășurarea aprovizionării tehnico- 
materiale și cooperării interuzl- 
nale ; ele nu pot produce la În
treaga capacitate, constant, dacă 
nu se respectă programul de lucru, 
disciplina tehnologică, prevederile 
„cărții tehnice'4 a fiecărei mașini și 
instalații, Sint probleme primor
diale, care trebuie să se afle per
manent in centrul atenției comite
telor și consiliilor oamenilor 
muncii.

Desigur, rolul hotărîtor In întă
rirea spiritului gospodăresc față de 
mașinile, utilajele și instalațiile 
din dotarea fiecărei întreprinderi 
îl au organizațiile de partid, che
mate să asigure, printr-o susținută 
muncă politică, dezvoltarea con
științei muncitorești, atitudinea pli
nă de responsabilitate față de mo
dul cum sint folosite mașinile șl 
utilajele întreprinderilor, aceste 
„arme ale progresului și bunăstării 
poporului". Este datoria comuniști
lor să cultive răspunderea fie
cărui muncitor, tehnician șl ingi
ner, a întregului colectiv pentru 
exploatarea în bune condiții, cu 
randamente tot mai Înalte, a mij
loacelor tehnice, să militeze pentru 
extinderea experienței înaintate și 
a inițiativelor valoroase in acest 
domeniu, in așa fel incit în toate 
întreprinderile să se asigure, în 
mod constant, folosirea judicioasă 
a capacităților de producție, a po
tențialului tehnic al industriei noas
tre socialiste, în interesul creșterii 
producției materiale, a avuției na
ționale, spre binele Întregii noastra 
societăți.

cartierul Ti- 
(R.D.G.) -

fată impost-

Noua casâ de culturâ a sindicatelor din Gheorgheni, județul Harghita

;r J
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APROBARE UNANIMĂ, 
ANGAJAMENT FERM DE A ÎNDEPLINI 

OBIECTIVELE PROIECTELOR 
DE PROGRAM Șl DIRECTIVE

Primire la primul ministru 
al Guvernului

Realizări remarcabile

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, a nrlmit. lot dunâ-amiazft, 
pe Ivo Kuștrak. președintele Comi
tetului Federal pentru Agricultură al 
R. S. F. Iugoslavia, care se află in 
vizită In tara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost relevată 
evoluția aAcrndentft a relațiilor eco
nomice romăno-iugoslave. evldenti- 
indu-se noi posibilități de lărgire »

colaborării și cooperării dintre cele 
două țări, îndeosebi In domeniul a- 
griculturll și Industriei alimentare 

La primire, desfășurată Intr-o am
bianță cordială, prietenească, a par
ticipat Angelo Miculescu. ministrul 
agriculturii, industriei alimentare și 
apelor.

A fost prezent Petar Dodik. am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

(Agcrpres)

timișeană

în ministere. Întreprinderi 51 Insti
tuții, in ședințe plenare al? activu
lui de nartid. continui dezbaterea nro- 
ir.-telor Programului partidului si al 
Directivelor Congresului al Xl-lea.

In telegrame adresate cu acest pr1- 
!“• Comitetului Central al P.C.R.. 10- 
vxr&sulul Nicolac Ceausescu, comu
nalii. toți oamenii muncii |$i expri
mă aprobarea unanimii $i adeziunea 
deplini faiâ de prevederile acestor 
istorice documente, strfiiucitâ Întru
chipare «'spiritului științific, creator 
si clarvăzător care definește intrenga 
politică a partidului nostru, angajin- 
du-se Îndeplinească cu abnegație 
si devotament sarcinile mobilizatoa
re ce stau In fața întregului popor, 
convinși fiind că numai in acest fel 
Hi vor onora și pe mai departe da
toria supremă fată de partid, popor

ți patria socialistă, fată da cauza 
socialismului și păcii.

Asemenea telegrame au adresat ac
tivele de nartid din . Ministerul in
dustriei Metalurgice. Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții. Marele Stat Major. Agen
ția română de nresă — Agcrprcs. U- 
nlunea Centrală a Cooperativelor de 
Consum. Academia militară. Radio- 
toleviziunca română. Asociația cine
aștilor, Consiliul Uniunii județene 
a C.A.P.-Argeș, Centrala indus
trială de echipament de telecomu
nicații $1 automatizări. întreprinderea 
de calculatoare electronice. Banca 
Română de Comerț Exterior. Procu
ratura Republicii Socialiste România, 
Consiliu) National pentru Educație 
Fizică și Sport.

(Agcrprcs)

„EREN 74“ și-a închis porțile
•Toi și-a Închis porțile Expoziția 

realizărilor economiei naționale — 
EREN ’74. amplă manifestare meni
tă să înfățișeze realizările obținute 
de România in decursul celor trei 
decenii care au trecut de la elibe
rarea țării noastre de sub dominația 
fascistă.

Concepția de organizare a expo
ziției. ce a avut in vedere prezen
tarea unei largi panorame asupra 
dezvoltării și perspectivelor vieții 
economice șl social-culturale in 
România, marea varietate și calitate 
• exponatelor infâtisate pe circa 8 
hectare — circa 90 000 de produse și 
sortimente, dintre care o bună parte 
au constituit premiere industriale — 
sir.t factori care au determinat o 
afluență mare de vizitatori români și 
străini.

Pe parcursul celor 27 de zile, cit 
a fost deschisă expoziția, s-au înre- 
g strat circa 300 000 de vizitatori.

Expoziția realizărilor economiei na
ționale a avut ca oaspeți șefi de stat

ți dc guverne, circa 100 delegații de 
parnd. de stat și guvernamentale, 
numeroase personalități de peste ho
tare. care s-au aflat in România 
pentru a participa la sărbătoarea zi
lei de 23 August, la reuniunile in
ternaționale găzduite de Capitala 
țării.

Dat fiind caracterul său general, 
deosebit de reprezentativ pentru toa
te sectoarele vieții economice și so
ciale a României. EREN *74 a fost 
vizitată de un mare număr de spe
cialiști și reprezentanți ai cercuri
lor de afaceri din zeci de țâri, intre 
care Algeria, Belgia. Marea Britanie, 
Bulgaria. Cehoslovacia. R.P. Chine
ză. Columbia. Cuba. Ecuador. Egipt, 
Elveția. Franța. Filipine. Finlanda. 
R.D. Germană. R.F. Germania. Gha
na. India. Indonezia. Irak. Iran. Ita
lia. Iugoslavia. Japonia. Liban. Libe
ria. Libia. Olanda. Polonia. Siria. 
Spania, Sri Lanka, S.U.A., Ungaria. 
U.R.S.S., R.D. Vietnam, Venezuela.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol de colaborare 
în domeniul agriculturii 

între România și Iugoslavia
în urma convorbirilor care au avut 

loc. joi a fost semnat la București 
Protocolul de colaborare economică 
sl tchnfco-științlfică intre Ministerul 
Agriculturii. Industriei Alimentare și 
Apelor și Comitetul Federal pentru 
Agricultură al R.S.F. Iugoslavia.

Documentul prevede colaborarea in 
domeniul cercetării și aplicării teh
nologiilor noi in agricultură si indus
tria alimentară, schimburi de infor
mații și documentații tehnice, coope
rarea intre organizații economice din 
cele două țâri in construcția de o- 
bicctive agroindustriale, schimburi

de material semlnccr și vizite re
ciproce de documentare ale specia
liștilor.

Protocolul a fost semnat din partea 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor de Angelo Mi
culescu. ministru. Iar din partea Co
mitetului Federal pentru Agricultură 
de Ivo Kuștrak. președinte.

A fost, de asemenea, semnat pla
nul de colaborare în domeniul agri
culturii și industriei alimentare intre 
cele două ministere pe perioada 
1974—1973.

(Agerpres)

TIMISOARA. (Coresponden
tul „Scinleii". Cezar Ioana). — 
în perioada can- a trecut din 
acest an. întreprinderile din In- 
dustrla locală din Județul Ti
miș au realizat o producție glo
bală suplimentară In valoare 
do peste 14 milioane lei. pla
nul la producția marfă fiind de
pășit cu 10 milioane lel. Cele 
mai de seamă realizări au fost 
obținute de colectivele combi
natului do industrie locală. În
treprinderilor „Extraceram* șl 
„Ilchlm" din Timișoara șl „Ti
mișul" din Lugoj. Aceste sub
stanțiale sporuri de producție 
au nermls livrarea. Dește plan, 
la fondul pieței, a unor impor
tante cantități de mobilă, ma
șini de gătit, sobe, produse a- 
limcntare etc. foarte solicitate 
de cumpărători. Demn de men
ționat este și faptul că. paralel 
cu sporirea producției, s-a ac
ționai și in direcția Înnoirii no
menclatorului de fabricație, in 
această perioadă fiind asimilate 
un număr de 99 de produse și 
sortimente noi, intre care se 
numără tipuri moderne de mo
bilă (dormitoare, biblioteci, ca
mere combinate). substanțe 
foto, articole din mase plastice, 
Jucării etc.

Cronica
La Ambasada Republicii Socialiste 

Cehoslovace a avut loc solemnita
tea inminării diplomei de membru 
de onoare al societății „Purkinje" 
prof. dr. Theodor Burghele. ministrul 
sănătății.

*
între 8 și 12 septembrie a.c., o de

legație de urbaniști ai orașului 
Poitiers (Franța), condusă de vice- 
primarul Raymond Bassard. a vi
zitat municipiul Iași.

Inscriindu-se in cadrul bunelor re
lații de prietenie dintre cele două 
orașe înfrățite, vizita la Iași a dele
gației de urbaniști francezi a pri-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ACTUALITATEA LA ATLETISM LA POALELE
• „Memorialul Zauli" • Record mondial la aruncarea ciocanului
• Tradiționalul concurs internațio

nal de atletism ..Memorialul Bruno 
Zauli- a reunit pe stadionul munici
pal din Cagliari (Sardinia) sportivi 
fruntași din Polonia. România. An
glia. R. D. Germană. S.U.A.. Elveția, 
Kenya. Franța, Italia și alte țări.

Proba masculină de 800 m a fost 
c-șugată de atletul român Gheorghe 
Ghipu cu timpul de l*47”9/10. Pe lo
cul doi s-a clasat Nicolae Onescu — 
1'4S”1TO. Sprintera poloneză Ircna 
Szewinska a terminat victorioasă in 
p-oba de 100 m plat cu timpul de 
lU'5/10. La săritura in înălțime fe
mei. pe primul loc s-a clasat atleta 
americană Jane Frederick — 1.75 m. 
Același rezultat a fost obținut de 
Virginia Ioan (România) și de Vale
rie Harrison (Anglia).

• în prima zi a concursului inter
național de atletism de la Miinchen. 
sportivul sovietic Aleksei Spiridonov 
a stabilit un nou record mondial in 
proba de aruncare a ciocanului cu 
performanta de 76.65 m. Vechiul re
cord era de 76.60 m și aparținea lui 
Reinhard Theimer (R. D. Germană). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Valentin Dmitrenko (U.R.S.S.) —
74.62 m și Manfred Huening (R. F. 
Germania) — 71.02 m. Recordmana 
mondială la disc. Faina Mclnik 
(U.R.S.S.), a participat la proba de 
aruncare a greutății ocuDind locul 
doi. cu rezultatul de 19.39 m. Victo
ria a revenit Nadejdei Cijova 
(U.R.S.S.) cu 20.20 m. Cu un rezultat 
bun s-a încheiat șl proba de trinlu- 
salt, ciștigată de sportivul sovietic 
Viktor Saneev cu 17,10 m.

IERI LA HANDBAL
în cea de-a treia etapă a campio

natelor naționale de handbal. ieri 
s-au înregistrat rezultate strinse. dar 
si unele scoruri de proporții. în ge
neral victoriile au fost stabilite către 
finalul partidelor, chiar si la meciuri 
în care pronosticurile indicau un 
cistigător sigur (la Galati. București, 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej). Iată 
acum rezultatele tehnice : feminin : 
Confecția București — Textila Bu- 
huși 12—13 (7—7). Progresul Bucu
rești — Universitatea Timișoara 
11—13 (5—7). Mureșul Tg. Mureș —

Universitatea Iași 13—12 (8—9). Spar
ta Mediaș — I.E.F S. 6—19 (3—9), 
Constructorul Timișoara — Voința 
Odorhei 12—9 (4—5) ; masculin : Uni
versitatea Craiova — Steaua 16—34 
(4—20). C.S.U. Galați — Dinamo 
București 12—13 (7—7). Independența 
Sibiu — Dinamo Brașov 19—18 (12—9). 
Universitatea Cluj — Știința Bacău 
11—10 (5—4). Carom municiDiul 
Gh. Gheorghiu-Dei — Minaur Baia 
Mare 19—12 (11—2). Universitatea 
București — Politehnica Timișoara 
15—13 (4—6).

IEZERULUI
De curind, la poalele masivului 

Iezer, la cițiva zeci de metri de lacul 
cu același nume, s-a dat in folosin
ță o cabană — denumită Refugiul 
Iezer. Construită prin munca patrio
tică a multor mii de cetățeni din 
Cimpulung Muscel, cărora li s-au 
alăturat sute și sute de alți îndră
gostiți ai alpinismului aflați in lunile 
iulie-august pe cărările de munte ce 
duc dinspre cabana Voina spre Fă
găraș, noua construcție (durată din 
piatră, ciment, var, timplărie meta
lică) dispune de dormitoare cu 70 de 
locuri, bucătărie, sală de mese. Ea 
a fost realizată in timpul record de 
numai 40 de zile. întrucit potecile 
ce duc spre Iezer nu sint accesibile 
mijloacelor de transport, materialele 
de construcție (peste 90 000 de kg) 
au fost cărate, In principal, in pungi, 
saci, rucsacuri, cu miinile și spinarea, 
in fiecare zi. vreme de 4—5 ore. cit 
durează parcurgerea in pieptiș a tra
seului pină la lacul Iezer.

Refugiul de pe Iezer, devenit acum 
bază de odihnă și reconfortare. des
chide multiple „porți" spre potecile 
munților din împrejurimi : masivul 
Păpușa, masivul Piatră Craiului, cul
mile mai îndepărtate ale Făgărași- 
lor.

Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Scîntell"

• B • zilei
lejuit un rodnic schimb de experien
ță. Oaspeții au vizitat o serie de în
treprinderi din zona industrială a 
lașului, cartiere de locuințe, edificii 
sociale șl culturale.

*
Joi a sosit in Capitală o delega

ție condusă de Pierre Mazeaud. se
cretar de stat pentru problemele ti
neretului și sporturilor din Franța, 
în aceeași zi, oaspetele a avut con
vorbiri cu ministrul român pentru 
problemele tineretului. Ion Traian 
Ștefănescu. Schimburile de opinii au 
fost consacrate căilor de dezvoltare 
a cooperării bilaterale in domeniul 
activității tineretului și sportului.

★
în Capitală au continuat — în 

cadrul a 33 comitete tehnice de spe
cialitate — lucrările celei de-a 39-a 
Reuniuni generale a Comisiei elec
trotehnice internaționale (C.E.I.), la 
care participă delegați din 34 țări 
membre, precum și reprezentanți ai 
Organizației internaționale a standar
dizării (I.S.O.), Comitetului Consul
tativ Internațional de Radio 
(C.C.I.R.), Federației Internaționale 
de Automatizări (I.F.A.C.) și ai al
tor organisme mondiale interesate.

Lucrările Reuniunii generale a 
C.E.I. continuă.

In același timp, delegați la Reu
niunea C.E.I. au făcut vizite teh
nice la Institutul de cercetări și 
proiectări electrotehnice, la între
prinderea de cabluri și materiale e- 
lectroizolante și la uzina „Electroa- 
parataj", toate din Capitală.

' (Agerpres)

I La întreprinderea I
I ------------------ I
I „Metalica"-0radea ț
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Noi produse de uz casnic j
întreprinderea „Metalica" din i 

Oradea s-a afirmat pe piața in- ’ 
ternă și externă cu o largă 1 
gamă de produse de uz casnic : . 
reșouri cu gaze, mașini de gătit ) 
(cu unul și două ochiuri și cup- i 
tor), nevii de măturat covoare ’ 
de diferite tipuri, uscătoare pen- 
tru rufe și altele. In prezent, 1 
specialiștii dc la ..Metalica" des- ' 
fășoară o fructuoasă activi- i 
tate pentru pregătirea pro- ' 
cesului de fabricație a produ- ) 
selor din colecția" anului 1975, t 
reproiectarea unor produse in ‘ 
vederea reducerii consumului l 
de metal și imbunătățirea pa- <’ 
rametrilor tehnico-funcționali. ) 
„Reșoul cu gaze, foarte soliei- 1 
tat de beneficiari — ne spune ’ 
inginerul Vasile Cristea, direc- 1 
torul întreprinderii — a fost re- 1 
proiectat in sectorul nostru de ) 
concepție. în afară de faptul că l 
s-a redus greutatea de metal ’ 
cu 2 kg de fiecare bucată, ceea 
ce duce la eliminarea pieselor < 
turnate, s-au îmbunătățit con- ‘ 
S’derabil sistemul de ardere și l 
aspectul”estetic'. Pentru produc-' 
ția anului 1975 a fost pregătită ) 
și omologată seria unui nou l 
sortiment de lustre, in trei va- < 
riante și 54 dimensiuni. care > 
pot fi utilizate in cele mai di- 
ferite tipuri de locuințe".

Dumitru GAȚA l
corespondentul „Scîntell"

Concurs suplimentar „PRONOSPORT"

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAH : Plecarea echipei 

ieminine a Romăniei 
la campionatul mondial

Echipa feminină de sah a Româ
niei a plecat in Columbia pentru a 
participa la camo.onatul mondial, 
programat la Medellin intre 15 sep
tembrie și 3 octombrie. Din formația 
țării noastre fac parte Elisabeta Po- 
Uhroniade. Gertrude Baumstark și 
Margareta Teodorescu. Antrenorul 
echipei este Sergiu Samarian.

JOCUR1LE SPORTIVE 
ASIATICE

TEHERAN 12 (Agerpres). — EchL 
pele R.P. Chineze au repurtat o du
blă victorie in turneul de tenis de 
masă din cadrul Jocurilor sportive a- 
s-.atice de la Teheran. In finala com
petiției masculine, formația R.P. Chi
neze a învins cu 5—4 reprezenta
tiva Japoniei, iar la feminin, jucă
toarele chineze au Întrecut cu 3—1 
echipa Coreei de Sud.

în concursul de atletism. India a 
obținut prima medalie de aur prin 
decatlonistul Vijay Singh Chauhan, 
clasat pe primul loc cu 7 375 puncte 
(nou record al Asiei). La săritura in 
înălțime femei a cistigat Orit Abra- 
movitz (Israel) — 1,78 m. urma'ă de 
Michiko Sone (Japonia) cu aceiași 
rezultat. Ștafeta feminină de 4x400 
m a revenit formației Japoniei in 
3’43"5OHO0.

După 11 zile de Întreceri în cla
samentul pe medalii conduce Japo
nia cu 57 de aur. 33 de argint si 35 de 
bronz, urmată de R.P. Chineză (23— 
34—14). Iran (22—17—9). R.P.D. Co
reeană (13—12—14) etc.

TENIS
Turneul international de tenis de 

la Cedar Grove (New Jersey) a pro
gramat primele partide din optimile 
de finală ale probei de simplu băr

bați. Iată rezultatele înregistrate : 
Juan Gisbert (Spania) — Moore 
(R.S.A.) 6—1. 6—1 ; Creal.v (Austra
lia) — Keldie (Australia) 6—4. 3—6. 
6—0 : Fassbender (R.F. Germania) 
— Stockton (S.U.A.) 4—6. 6—2. 6—4 ; 
Moore (Australia) — Graebner 
(S.U.A.) 6—3. 6—4.

BASCHET
în cel de-al cincilea med din ca

drul turneului pe care-1 întreprinde 
în S.U.A.. reprezentativa masculină 
de baschet a U.R.S.S. a intilnit la 
Greensboro (Carolina de Nord) se
lecționata țării gazdă. La capătul u- 
nei partide echilibrate, baschetbaliș- 
tii americani au obținut victoria la 
limită : 67—66 (32—30).

★
La Ciudad de Mexico au început 

Întrecerile celei de-a 8-a ediții a 
competiției masculine intercontinen
tale de baschet dotată cu trofeul 
..William Jones". în partida inaugu
rală. echipa italiană Ignis Varese, 
deținătoarea trofeului, a învins cu 
școru! de 67—63 formația braziliană 
Villanova Sao Paulo.

In cel mai spectaculos meci al zi
lei s-au intilnit formațiile Mary
land și Real Madrid. Baachetbaliștii 
americani au terminat învingători 
cu scorul de 98—37 (49—47). Aguas
calientes (Mexic) a întrecut cu 78—73 
pe Chihuahua (Mexic).

FOTBAL : „Cupa U.E.F.A."
La Setubal. in prezența a circa 

10 000 de spectatori, s-a disputat pri
mul meci dintre echipa locală Vitto
ria și formația spaniolă Real Sara
gossa. contind pentru turul I al „Cu
pei U.E.F.A." la fotbal Partida s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—0).
Gazdele au deschis scorul în minutul 
33 prin golul Înscris de Vicente. Cu 
șapte minute înainte de sfirșitul 
meciului. Arrua a adus egalarea 
pentru oaspeți.

Tirgul internațional 
de la Brno

Cea dc-a 16-a ediție 
a Tlrgului internațio
nal de mașini de 
la Brno s-a deschis 
miercuri — la pu
țină vreme de la fes
tivitățile ocazionate 
de cea de-a 30-a a- 
nlversarc a glorioasei 
insurecții naționale 
slovace. Cu această 
importantă aniversare, 
poporul cehoslovac a 
trecut In perioada 
care se va încheia 
In luna mai a anului 
viitor și care va cul
mina prin festivitățile 
cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei 
de sub dominația fas
cistă. Astfel, tirgul in
ternațional se va des
fășura in acest an in 
perioada unor eveni
mente jubiliare im
portante. printre care 
se numără si împli
nirea a 25 de ani de 
la crearea C.A.E.R.

în anii care au tre
cut de la prima Iul 
ediție. Tirgul de ma
șini de la Brno a de
venit un important 
centru de tranzacții 
in domeniul comer
cial si tehnic intre 
specialiștii multor țări 
din lume. Participarea 
largă, in primul rind 
a țărilor socialiste, dar 
și a altor țări de pe 
glob, confirmă politi
ca de pace a Cehoslo
vaciei. exprimată si in 
cadrul tirgului prin 
deviza tradițională : 
„Tehnica in slujba 
progresului și păcii". 
Prin orientarea, am
ploarea. componența 
și nivelul exponatelor, 
tirgul se numără prin
tre cele mai însemnate 
manifestări de acest 
gen din Europa și din 
lume.

La tirgurile Inter
nationale de la Brno 
participants externi 
ocupă circa 60 la sută 
din spațiul de expu
nere. numărul expo
zanților fiind in iur de 
1 650. iar numărul vi
zitatorilor externi s-a 
stabilizat in ultimii 
ani la aproximativ 
40 000 de persoane.

Anul acesta Repu
blica Socialistă Româ
nia va fi reprezentată 
prin 8 întreprinderi de 
comerț exterior, expu- 
nind pe o suprafață 
totală do 1 320 mp pro
duse din sectoarele de 
mașini-unelte. mașini 
pentru prelucrarea 
lemnului, industriei de 
automobile, de produ
se electrotehnice, elec

tronice. locomotive 
Diesel și instalații de 
foraj. Cea de-a 16-a 
participare tradiționa
lă a Republicii Socia
liste România la Tirgul 
Internațional de la 
Brno din acest an 
confirmă Interesul În
treprinderilor de co
merț exterior din 
România și Cehoslova
cia pentru dezvoltarea 
in continuare a schim
burilor reciproce de 
mărfuri si cooperării 
economice intre țările 
noastre.

Relațiile comercia
le cehoslovaco-române 
sint caracterizate, atit 
in ce privește impor
tul. cit și exportul atit 
printr-o structură tra
dițională a schimbu
rilor unor materii pri
me și produse agro- 
allmentare de bază, 
prin achiziționarea de 
servicii turistice de 
către partea ceho
slovacă, orientate cu 
precădere spre litora
lul Mării Negre, cit, 
mai ales, prin dezvol
tarea impetuoasă a li
vrărilor reciproce de 
mașini și utilaje.

Pe baza rezultatelor 
obținute pină acum, 
este de așteptat că. in 
perioada anilor 1971— 
1975, exportul de ma
șini din România In 
Cehoslovacia aproape 
se va dubla. Aceasta 
constituie cu adevărat 
un mare succes pe 
care-1 Înregistrează 
industria și comerțul 
exterior din România 
pc piața cehoslovacă. 
Astfel, de pildă : ma
șinile și utilajele de 
extracție și de con
strucții, mașinile-u- 
nclte, tehnica agricolă, 
tractoarele, remorcile, 
vagoanele, excavatoa
rele, produsele indus
triei electronice si ale 
altor ramuri construc
toare de mașini se 
numără printre produ
sele ce constituie sor
timentul de export 
stabil din România in 
Cehoslovacia. Totoda
tă, R. S. Cehoslovaca 
se numără printre 
primii beneficiari ex
terni de produse noi 
ale României. Pentru 
ilustrare, pot fi date 
ca exemple : tractoa
rele, autocamioanele, 
autoturismele de teren 
și autoturismele „Da
cia". Din noul sorti
ment de produse la 
export ale României 
anar pentru prima 
oară la noi autocami
oanele DAC (camioa

ne normale sl bascu
lante) ; totodată, anul 
acesta vor fi livrate 
în continuare 4100 
autoturisme „Dacia" 
dc tip nou, Iar pe pla
ta din România vor 
sosi bine cunoscutele 
și apreciatele autotu
risme marca „Skoda". 

în ce privește dez
voltarea livrărilor din 
Cehoslovacia către 
România, pot fi ci
tate ca exemple : uti
lajele energetice, u- 
tilajele tehnologice 
pentru industria chi
mică, instalațiile de 
construcții șl acelea 
pentru industriile tex
tilă. a cauciucului și 
pielăriei, mașinile pen
tru industria alimen
tară și mașinile agri
cole. produsele indus
triilor electrotehnice, 
electronice, optice și 
ale tehnicii de repro
dus — pină la sectorul 
produselor cu caracter 
de consum. Sint im
portante și livrările 
din domeniul tehnicii 
de transport, cum sint 
autocamioanele, auto
buzele. tramvaiele etc.

O contribuție însem
nată la dezvoltarea în 
continuare a schimbu
lui reciproc de mașini 
o vor constitui, fără 
îndoială, acțiunile de 
cooperare și speciali
zare în realizarea u- 
nor sortimente de pro
duse și piese. Astfel de 
forme de cooperare 
directă in producție, 
cum este de pildă fa
bricarea osiilor din 
față pentru tractoarele 
cehoslovace ..Zetor", 
realizată de uzina din 
Brașov, pot constitui 
un nou aport prețios 
pentru dezvoltarea di
namică a relațiilor co
merciale intre Ceho
slovacia și România.

Este indiscutabil 
deci, că dezvoltarea 
relațiilor economice — 
iar in cadrul lor șl 
dezvoltarea relațiilor 
comerciale reciproce 
— va continua cu 
6ucces si în viitor. La 
aceasta contribuie si 
Tirgul de mașini de la 
Brno. ca și cel de la 
București, la care, po
trivit tradiției, urmea
ză să participe partea 
cehoslovacă.

Dr. Jăn STRACAR 
consilier comercial 
al Ambasadei
R. S. Cehoslovace 
la București

R. P. UNGARĂ

Orașele înnoite

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează miercuri 
18 septembrie un interesant 
concurs Pronosport suplimen
tar. in programul căruia figu
rează meciuri din primul tur 
în marile competiții europene 
rezervate echipelor de club — 
respectiv din „Cupa campionilor 
europeni", „Cupa cupelor" și 
„Cupa U.E.F.A.". La acest con
curs suplimentar „Pronosport" 
sint incluse și cele patru echipe 
din țara noastră — Universita
tea Craiova (in C.C.E.), Jiul 
Petroșani (in Cupa cucelor), 
Dinamo București și Steagul 
roșu Brașov (in Cupa U.E.F.A.). 
iată cum arată programul Pro
nosport suplimentar : I : Univer
sitatea Craiova — Atvidaberg 
(Suedia); II : Dundee United

(Scoția) — Jiul ; III : Besiktas 
Istanbul — Steagul roșu Bra
șov; IV: Boluspor (Turcia) — 
Dinamo București ; V : St. E- 
tienne (Franța) — Sporting Lisa
bona (Portugalia) ; VI : Levski 
Sofia — Ujpesti Dozsa; VII; 
Slovan Bratislava — Ander- 
lecht ; VIII : P.A.O.K. Salonik 
— Steaua Roșie Belgrad ; IX : 
Gwardia Varșovia — Bologna; 
X: Slavia Praga — Carl Zeiss 
Jena (R.D.G.); XI B.K. Copen
haga — Atletico Madrid; XII: 
A.C. Torino — Fortuna DUssel- 
dorf (R.F.G.); XIII: Gornik 
Zabrze — Partizan Belgrad. 
Concursul suplimentar din 18 
septembrie se va desfășura in 
conformitate cu regulamentul 
Pronosport actual și cu aceleași 
taxe de participare.

Cosmosul în slujba Terrei
„Încă in acest secol se va naște un copil pe Lună“ — pronostica 

reputatul savant american von Braun. Unor asemenea afirmații, sa~ 
vanții le conferă astăzi dimensiuni realiste. Se vorbește, de pildă, de 
explorarea universului extraterestru in scopul asigurării planetei 
noastre cu noi surse de energie și materii prime — aceasta implicind 
și posibilitatea colonizării sistemului solar. Clnd ? La sfirșitul acestui 
mileniu sau începutul celui viitor, răspund savanfit citați in articolul 
din revista vest-germană „DER SPIEGEL", din care reproducem;

„Avind in vedere viitorul incert al 
aprovizionării planetei noastre cu 
energie și materii prime, cercetăto
rii spațiali iși canalizează interesul 
pe un nou făgaș, cu finalitate prac
tică- Oamenii de știință sovietici și 
americani descoperă acum spațiul 
interplanetar ca o sursă de energie 
gratuită și preconizează utilizarea 
planetelor șl a Lunii ca furnizoare 
de materii prime pentru centrale 
atomice, de pildă, care să graviteze 
ca sateliți artificiali in Jurul Pă- 
mintului.

«Asemenea proiecte nu mai sint 
cituși de puțin fantastice- — asigură 
cosmonautul sovietic Vladimir Șata- 
lov. La conferința de la New York 
consacrată problemei materiilor pri
me. in cadrul Comisiei speciale 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice au fost 
dezbătute teme ca «Spațiul cosmic 
și țările in curs de dezvoltare», de
legații nronunțindu-se pentru utili
zarea tehnologiei spațiale in scooul 
rezolvării problemelor de pe Pă
mint.

Colonizarea spațiului extraterestru, 
Dină nu de mult subiect pentru lite
ratura siiintifico-fantastica, a con

stituit, recent, pentru prima dată, 
subiectul unei dezbateri științifice la 
Universitatea Princeton din S.U.A., 
la care au participat fizicieni și spe
cialiști in zboruri spațiale. Rezu- 
mind previziunile științifice, prof. 
Gerard K. O’Neill de la Universita
tea Princeton a spus : «In decursul 
unui secol, o mare parte a omenirii 
va trăi Intr-o rețea densă de stații 
cosmice, cărora le vor putea urma, 
puțin mai tirziu. primele colonii se
lenare. Am ajuns la un punct cind 
putem construi „in afară" locuințe 
mai confortabile și mai atractive»
— a spus el.

Perspectiva colonizării celorlalte 
planete fascinează tot mai mult pe 
savanți. Astfel. In cadrul congresu
lui de la Princeton a fost discutată 
posibilitatea construirii unor „co
mune spațiale" care, in final, ar pu
tea oferi de trei ori mai mult loc 
decit suprafața terestră. «Miliarde 
de oameni și-ar putea găsi loc aici»
— a adăugat prof. O’Neill. El este 
de părere că primele «cartiere ex
traterestre», bineînțeles încă ele
mentare, ar putea fi inaugurate 
deja la sfirșitul secolului. Locul de 
amplasare a acestora a |i fost găsit:

cele cinci puncte, calculate de ma
tematicianul francez Joseph Louis 
Lagrange (1735—1813), in care forța 
de atracție terestră și forța de a- 
tracție lunară se anulează reciproc. 
O asemenea stație cosmică ar avea 
forma unui cilindru lung de 25 km 
și greu de 500 000 tone. în vreme 
ce pe Pămint. peste cel tirziu 150 
de ani, fierul, cuprul, zincul, cromul 
vor putea fi exploatate doar de pe 
fundul oceanelor, prin procedee ex
trem de costisitoare, la cale de nu
mai patru zile de Pămint. pe Lună, 
aceste bogății minerale se găsesc 
din abundentă și sint mult mai ac
cesibile. Totodată, vidul cosmic de 
pe Lună face posibilă fabricarea 
unor seruri cu o puritate de sută la 
sută, precum și producerea unor su
prafețe metalice curate, fără mole
cule de gaz, care le diminuează ca
litatea.

Dar această fantezie, ale cărei 
aripi le constituie calculele matema
tice. poate merge și mai departe. 
Astfel, proiectele savantului Free
man J. Dyson, de natură să umple 
de invidie titanii mitologici; pot fi 
comparate cu o nouă geneză : El are 
fantastica viziune a unui sistem so
lar remodelat de mina omului. As- 
teroizil — acele uriașe fragmente de 
rocă șl fier dintre Marte și Jupiter 
— ar putea fi aduși mai aproape de 
Pămint și transformați in lumi lo
cuibile. Sau. dhn uriașa masă a Iul 
Jupiter ar putea fi catapultate (con
form unor formule deja calculate) 
38 de noi lumi de mărimea Terrel 
sau 3 000 de mărimea Lunii...*.

Am avut prilejul. în 
ultima vreme, să po
posesc intr-un șir de 
orașe și zone indus
triale. să vizitez unele 
din șantierele care 
impinzesc meleaguri
le Ungariei socialiste. 
Peste tot se constru
iește, se ridică noi fa
brici și obiective so
cial-culturale. La 
Paks. pe malul Dună
rii. constructorii a- 
șează temeliile pri
mei atomocentrale e- 
lectrice din Ungaria : 
la Belapatfălva se 
află in construcție o 
uzină de ciment : la 
Leninvăros se ridică o 
fabrică pentru pro
ducerea policlorurii de 
vinii ; se află, de ase
menea. în construcție 
o conductă de petrol, 
alta de gaz și multe 
alte obiective.

O mare atenție se 
acordă construcțiilor 
de locuințe. Tovarășul 
Bondor Jozs6f, minis
trul construcțiilor și 
dezvoltării urbanistice, 
care a avut amabili
tatea să ne primeas
că. ne-a informat pe 
larg despre rezultatele 
obținute pină acum in 
acest domejiiu. Intre 
altele, a arătat că in 
perioada 1961—1965 in 
Ungaria s-au construit 
282 000 de locuințe, iar 
intre anii 1966—1970 
s-au dat in folosință 
377 000 de apartamen
te. ritmul acestor rea
lizări fiind mai mare 
in actualul cincinal.

...Era un timp cind 
mulți nici nu puteau 
concepe un șantier de 
locuințe fără... tradi
ționalele stive de că
rămizi. Au apăruț 
însă „fabricile de 
case", cum sint numi
te aici întreprinderile 
de prefabricate din 
beton. Primele locuin
țe din prefabricate au 
fost ridicate cu ani in

urmă la Pecs și Du- 
naujvâros. Ce e drept, 
arată interlocutorii 
noștri, acestea nu 
erau prea arătoase, 
dar marcau totuși ce
va calitativ nou.

De atunci s-au con
struit și alte „fabrici 
de case", atit la Buda
pesta. cit și in provin
cie, iar blocurile înăl
țate din prefabricate 
sint tot mai frumoase 
și mai variate. In pre
zent. pe această cale 
se pot realiza 13 ge
nuri diferite de clă
diri. Există, in genere, 
preocuparea de a di
versifica nu numai for
mele arhitectonice, ci 
si culorile folosite în 
construcția de locuin
țe. Din acest punct de 
vedere, Zuglo poate fi 
dat ca exemplu, unul 
dintre cele mai fru
moase și elegante car
tiere noi din Buda
pesta, caracterizat 
printr-o mare varieta
te de clădiri origina
le. Unele panouri au 
fațada din piatră co
lorată. ceea Le econo
misește alte lu.rări 
exterioare.

..Fabricile de case" 
realizează in prezent 
80 la sută din lucră
rile de construcții. In 
aceste întreprinderi se 
fixează ușile, ferestre
le și tot aici se con
struiesc și camerele 
de baie. care, cind 
sint aduse pe șantier 
au totul gata instalat: 
vana, chiuveta etc., 
instalatorii urmind 
doar să facă racordă
rile la apă, canal și 
lumina electrică. Deși 
pe șantierele respecti
ve se execută astăzi 
numai 20 la sută din 
lucrări (parchete, zu- 

igrăveli, tapete) există 
o permanentă preocu
pare pentru reducerea 
în continuare a lucră
rilor „la fața locului".

Budapesta oferă un 
exemplu al ritmului 
crescmd în care se 
realizează construcții
le de locuințe in 
R. P. Ungară. Ince- 
pind din 1957 și pină 
in prezent. Buda
pesta s-a îmbogățit 
cu 194 000 de locuințe. 
In această perioadă au 
apărut cartiere noi. 
printre care : Jdzsef 
Atila, Zuglo — amin
tit mai sus — Ujpa- 
lota, Angyălfold și al
tele. în cartierul cu
noscut pe vremuri sub 
denumirea de „orașul 
barăcilor" trăiau in 
cocioabe insalubre zeci 
de mii de oameni. As
tăzi, pe aceleași 
loouri se află blocuri 
modeme, magazine u- 
niversale, școli, grădi
nițe.

în cursul întreve
derii, ministrul Jdzsâf 
Bon dor a evocat cu 
satisfacție planul a- 
doptat in 1960 de Par
tidul Muncitoresc So
cialist Ungar privind 
construirea in țară, 
intr-o perioadă de 15 
ani. a unui milion de 
apartamente. Pe a- 
tunci, unora, un astfel 
de plan, care însem
na, in fapt, ca o trei
me din populația Un
gariei să se mute in 
case noi. li se părea 
utopic, nerealizabil. 
Dar iată că acum, 
cind scadența prevă
zută se apropie, se 
dovedește că planul a 
fost realist. Căci entu
ziasmul și abnegația 
cu care muncesc con
structorii unguri ofe
ră garanția că ej va 
fi nu numai îndepli
nit. ci — așa cum es
tima ministrul con
strucțiilor și dezvoltă
rii urbanistice — va fi 
chiar depășit cu 
20 000 de apartamente.

Aurel POP

vremea
Ieri in tară : vremea a fost în ge

neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Innorări persistente s-au semnalat 
in județele Argeș si Prahova, unde 
in cursul dimineții a plouat slab. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă intre 14 grade la Cimpulung 
și Cimpina și 24 grade la Calafat, 
Băilești și Banloc. In București : 
vremea a fost in general frumoasă, 
cu cerul variabil. Vintul a suflat po
trivit. Temperatura maximă a fost 
de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 șl 16 septembrie. In tară : 
vremea va fi răcoroasă Ia începutul 
intervalului, mai ales noaptea si di
mineața. apoi se va încălzi ușor. în- 
cepind din sud-vest. Cerul va fi va
riabil. Se vor semnala ploi izotate, 
mai ales in nordul tării, precum si 
în zona de deal si de munte. Vint 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 6 si 16 grade, izolat 
mai coborite in depresiuni, iar maxi
mele intre 18 și 28 grade. In Bucu
rești : vremea va fi în general fru
moasă. cu cerul schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată, la începutul 
intervalului. Vint potrivit. Tempe
ratura va crește ușo&
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Schimbări în conducerea Etiopiei TUNIS

ANKARA 1

Președintrlr KorOIOrk a adresat 
ralde mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru interesul manifes
tat fati de rezolvarea situației din

rare l-a
partea șefului

Cipru și a exprimat convingerea că 
relațiile prietenești dintre “ 
și Turcia vor cunoaște o 
dezx ollare.

Reprezentantul român a 
•sernenri. nrimit do premii 
Bulent Ecrvit. cu caro a av......v„..
vorbire asupra situației actuale din

România 
continuă

în aceeași zi au avut loc discuții 
cu ministrul afacerilor externe ni 
Turciei. Turan Giineș. I41 intilniri a 
participat ambasadorul României la 
Ankara, George Marin.

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

Preocupări pentru accelerarea activității 
mentelor finale

do redactară a docu-

PT

GENEVA 12 — (Corespondență de 
L- C. VJad). — Atenția participanți- 

onferința pentru securitate 
■are in Europa se concen- 
t mai mult asupra căilor de 
n organele de lucru in care 
a de redactare a textelor

finale s-a desfășurat mai lent. Ast
fel. in comisia a treia, care se o- 
cuoă de aspectoie generale ale coo
perării pe plan umanitar și are in 
subordine subcomisiile pentru cultu
ră. educație, contacte umane si in
formații. a avut loc o dezbatere lar
gă și constructivă in cadrul căreia 
s-a exprimat in unanimitate dorința 
de a se ajunge cit mai curind la so
luții acceptabile tuturor in proble- 
m- le care au rămas nerezolvate. Fă- 
cind unele propuneri concrete de 
îmbunătățire a metodelor de lucru, 
reprezentantul Franței a relevat fap. 
tul că hotărîtoare râmine voința po- 
litică 3 statelor. în același sens s-au 
pronunțat și ceilalți vorbitori, ac- 
centuind asupra necesității de a se 
manifesta realism și de a se depu
ne maj multe eforturi pentru lua- 
rea ir. considerare a pozițiilor ex
primate de delegațiile participante 
la negocieri. A fost subliniată, de 
asemenea, necesitatea folosirii mai 
eficiente atit a ședințelor oficiale cit 
Și a contactelor neoficiale cu sco
pul dc a se realiza o cotitură in re
dactarea textelor.

în cuvintul său. reprezentantul ță
rii noastre, Romulus Neagu, a sub
liniat din nou necesitatea dc n ob
ține documente complete, clare și 
precise in toate sectoarele conferin
ței. împărtășind opiniile exprimate 
de participanți cu privire la ridica
rea eficientei activității in organele 
de lucru ale conferinței, el s-a pro
nunțat pentru asigurarea condițiilor 
necesare ca pe tot parcursul proce
sului de negocieri n textelor, pre
cum și la definirea hotăririlor, să ia 
parte toate delegațiile. astfel incit 
documentele finale să reflecte cu a- 
devărat pozițiile și interesele tuturor 
statelor participante.

In finalul dezbaterilor, participan
ts s-au pronunțat pentru transpune
rea in practică a ideilor enunțate 
In cadrul reuniunii comisiei, atit in 
organele subsidiare cit și in cursul 
contactelor dintre delegații, care ur
mează să se intensifice in această 
perioadă.

ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). — Comitelui 
forțelor armate din Etiopia a anunțat joi Intr-o 
zatâ dc postul de radio Addh Abeba șl reluată de 
rA impârAtul Halle Selassie a fost detronat și că, ___ ___ ...
administrație militară provizorie » fost Instaurată Ia conducerea țării. 
Titlul dc rege al Etiopiei va fi asumat de prințul moștenitor 
Woosem. fiul lui Hallo Selassie. - ■ • 
precizează, nu va as ca nici un 
politica țării.

După cum se Arată In proclamR- 
țle, cele două camere ale parla
mentului au fost dizolvate plnă la 
organizarea de noi alegeri, ' 
stituțla a fost suspendată, 
organizarea de noi alegeri ... _
doptată o nouă constituție șl va fi 
format guvernul. Pe această perioa
dă. conducerea Etiopiei va fi asu
mată de Comitetul de coordonare al 
forțelor armate — se menționează 
in încheiere in document.

Postul de radio Addis Abeba și-a 
întrerupt in repetate rinduri emisiu
nea pentru a transmite comunicate 
prin care informează că interdicția 
de circulație, aflată deja In vigoare 
do la ora 23,00, a fost extinsă, ince- 
pind dc la ora 19,30 ora locală, că 
toate comunicațiile Intre Etiopia și 
exterior au fost întrerupte ca măsură 
dc securitate și că aeroportul din 
Addis Abeba a fost închis. S-a anun-

> țat, de asemenea, instituirea unui tri- 
'bunal militar special.

Potrivit agențiilor de presă. Haile 
Selassie a fost arestat și dus, după 
cum declară surse diplomatice, la 
cartierul general al Diviziei a IV-a. 
Ceilalți membri ai familiei regale 
sint deținuți in Palatul Național.

Tntr-un comunicat anterior, Comi
tetul do coordonare arăta că împă
ratul Haile Selassie a refuzat colabo
rarea cu comitetul și readucerea în 

: țară a unor Importante fonduri de 
bani și aur depuse in străinătate.

dc coordonare al 
proclamație dlfu- 
agențtilc de presă, 
tncepind de joi, o

...__ __  . Asta
aflat In prezent in Elveția. Acesta, se 
fel de autoritate In administrația și

iar con- 
Pină la 
va fi a-

Comitetul de coordonare al forțelor 
armate a precizat inf.r-un comunicat 
radiodifuzat că In domeniul politicii 
externe Etiopia va continua să adere 
la Carta O.N.U. și la Carta Organiza
ției Unității Africane, va da curs 
obligațiilor sale Internaționale pe 
baza respectului reciproc și egalității. 
Pe plan extern, sc subliniază, țara va 
promova o politică de nealiniere. 
Te de altă parte. Etiopia va face 
totul pentru sprijinirea popoarelor 
aflate incă sub dominație colonială, 
pentru a-și doblndi independenta. In 
sfirșlt, se declară că Etiopia va men
ține relații strlnse șl prietenești cu 
toate țările africane, in special cu 
Egiptul și Sudanul, cele două țări 
riverane Nilului, precum si cu cei 
doi vecini apropiațl — Somalia și 
Kenia.

★
Postul de radio Addis Abeba, reluat 

de agenția France Pressc. informea
ză că generalul Aman Michael An- 
dom a fost numit oficial șef al Co
mitetului militar de coordonare, șef 
al guvernului, ministru al apărării, 
și șef al Statului Major al armatei 
etiopiene. Fostul premier Michael 
Imru este numit ministru al infor
mațiilor, iar Zaude Gcbre Selassie 
i?i păstrează postul de ministru al 
afacerilor externe. Ceilalți membri 
ai guvernului militar vor fi numiți 
ulterior, s-a precizat in comunicatul 
difuzat de postul de radio.

Indonezia se pronunță
pentru dezvoltarea

relațiilor economice
cu tarile socialiste

DJAKARTA 12 ___
Ind cuvintul la ceremonia numirii de 
noi ambasadori, președintele Indone
ziei, Suhario. a declarat că țara sa 
este interesată să dezvolte relații e- 
conomice și comerciale cu țările so
cialiste. „Indonezia, a spus el. do
rește să stabilească relații de priete
nie cu toate țările, independent de 
sistemul lor politic și social. In pre
zent, explorăm noi posibilități pentru 
extinderea colaborării economice cu 
țări din Europa de răsărit*', a decla
rat președintele Suharto.

(Agerpres). — Lu-

Deschiderea Congresului

Partidului Socialist Desturian
Mesajul Comitetului Central al Partidului Comunist Român

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Joi 
s-a încheiat vizita oficială in Israel 
a ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu, efectuată la invitația 
viceprim-ministrului și ministrului 
afacerilor externe al Israelului, Yigal 
Allon.

Încheierea reuniunii de la Buenos Aires

Spre intensificarea cooperării 
între țările latino americane
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 

In capitala argentineană au luat sfir- 
șit cele trei zile de dezbateri din 
cadrul reuniunii țârilor sanmartinie- 
ne și bolivarienc. Intre alte proble
me înscrise pe ordinea de zi a figu
rat pregătirea viitoarei intilniri a 
președinților țărilor respective, pre
văzută să se desfășoare la Lima, 
intre 7 și 9 decembrie 1974. Particl- 
panții la reuniune au adoptat „De
clarația de la Ayacucho" (localitate 
unde acum 150 de ani a avut loc o 
bătălie istorică pentru înlăturarea 
dominației spaniole in America Lati
nă). document care urmează să fie 
supus spre aprobare celor opt șefi de 
state reprezentați la Buenos Aires. 
Declarația se referă la principalele 
măsuri ce pot fi adoptate in vederea 
consolidării independenței economice 
a țârilor de la sud de Rio Grandc, 
și ’la promovarea relațiilor de coope
rare pe multiple planuri, la nivel 
continental. La propunerea delega-

ției argentinene, în textul Declarației 
a fost inclus un paragraf relativ la 
adeziunea tolală a acestor țări la 
principiile autodeterminării popoare
lor. neintervenției și integrității teri
toriale a statelor, cooperării interna
ționale, respectării drepturilor uma
ne, interzicerii recurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța, a oricăror 
forme de agresiune economică sau 
financiară în relațiile dintre state.

De asemenea, in cursul dezbateri
lor din capitala Argentinei, repre
zentanții statelor participante — ,cu 
excepția delegatului chilian — s-au 
pronunțat in favoarea propunerii 
prezentate de Venezuela in legătură 
cu convocarea Conferinței la nivel 
înalt a tuturor țărilor Americii Lati
ne. care să fie găzduită, in 1975, de 
orașul Caracas.

In timpul vizitei, 9—12 septembrie, 
ministrul român al afacerilor externe 
a fost primit de Efraim Katzir, pre
ședintele statului Israel, și de Yitzhak 
Rabin, primul ministru. De asemenea, 
au avut loc convorbiri cu Yigal Allon, 
viceprim-minist.ru și ministru al afa
cerilor externe, cu Haim Bar-Lev, 
ministrul comerțului, industriei și 
dezvoltării.

în cursul convorbirilor, cei doi mi
niștri de externe au examinat as
pecte ale stadiului actual al relațiilor 
dintre cele două țări, perspectivele 
dezvoltării acestora, precum și 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale, îndeosebi referi
toare la Orientul Apropiat. Cei doi 
miniștri s-au informat reciproc asu
pra poziției guvernelor lor și au a- 
preciat utilitatea intensificării con
tactelor dintre ei.

Vizita in Israel a ministrului ro
mân de _____ _ _T. ,1 __
avute s-au desfășurat intr-o atmo
sferă cordială, sinceră, in spiritul 
relațiilor existente intre cele două 
țări.

TUNIS 12. (De la trimisul nos
tru special A. Bumbnc). — La 
Palalul Congreselor din Monastic 
s-au deschis, Joi, lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului So
cialist Desturian, partid dc guver- 
nămint al Tunisiei. Participă peste 
680 de delegați, precum și numeroși 
Invitați de peste hotare. Partidul Co
munist Român este reprezentat 
tovarășul Iosif Uglar, membru 
picant al Comitetului Executiv, 
cretar al C.C. al P.C.R.

Pe ordinea de zi a congresului se 
află, printre altele, raportul de ac
tivitate a partidului, precum și as
pecte ale dezvoltării economice și 
sociale nle țării, probleme privind 
structura partidului, unele propu
neri de amendare a Constituției 
țării.

în cadrul ședinței de deschidere, a 
luat cuvintul președintele Habib 
Bourguiba. care a rostit un ampiu 
discurs privind activitatea partidului 
in decursul celor 40 de ani de exis
tență.

In ședința de după-amiază au 
fost adresate mesaje ale delegațiilor 
străine invitate la congres.

în mesajul transmis congresului, 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român a adresat delegațiilor 
și invitaților, tuturor militanților par
tidului șl poporului tunisian prieten, 
un cald salut din partea P.C.R., a se
cretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a Întregului 
nostru popor, odată cu cele mai bune 
urări de succes în desfășurarea lucră
rilor congresului. Poporul român — 
se arată în mesaj — salută cu senti
mente de solidaritate eforturile po
porului tunisian pentru construirea 
unei vieți noi, de bunăstare și prospe
ritate și ii urează noi succese in acti
vitatea ce o desfășoară sub condu
cerea Partidului Socialist Desturian, 
pentru dezvoltarea economică și so
cială, pentru consolidarea indepen
denței naționale.

In continuare in mesaj se arată 
că în condițiile in care in viața na
țională și socială a popoarelor, in 
viața politică internațională au loc

de 
su- 
se-

profunde mutații. Apare mal nece
sară ca oriclnd intensificarea acțiu
nilor unite ale tuturor popoarelor 
pentru n impune cursul pozitiv 
spre destindere, cooperare șl secu
ritate in Europa și in Întreaga lume, 
pentru convocarea cit mar urgentă a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare europeană, cu participarea 
statelor la col mai înalt nivel, pen
tru o largă colaborare, p? bază de 
egalitate. Intre statele continentului, 
pentru crearea condițiilor ca toate 
națiunile să se poată dezvolta li
ber. la adăpost de orice agresiune și 
amestec din afară, in conformitate 
cu interesele și năzuințele lor.

După ce reafirmă poziția consec
ventă a țării noastre in problema 
Orientului Mijlociu, in reglementa
rea politică a crizei din Cipru, In me
saj se subliniază că România apre
ciază că trebuie acționat cu toată vi
goarea pentru întărirea combativită
ții șl unității tuturor forțelor demo
cratice. progresiste, antiimperialiste 
în lupta pentru lichidarea deplină 
s colonialismului in Africa și in alte 
părți ale lumii, pentru curmarea ra
sismului, împotriva forțelor reacțio
nare. a imperialismului și neocolo- 
nialismului. pentru triumful idealuri
lor libertății, independenței naționale, 
păcii și progresului.

Relevindu-se faptul că între Româ
nia și Tunisia s-au dezvoltat, de-a 
lungul anilor, raporturi bilaterale de 
colaborare și prietenie, o conlucrare 
fructuoasă pe plan Internațional, se 
exprimă satisfacția pentru evoluția 
ascendentă a acestor relații. Dorim, 
totodată, să reafirmăm hotărirea 
partidului nostru — se spune in me
saj — de a acționa consecvent pen
tru dezvoltarea colaborării româno- 
tunisiene pe plan politic, economic, 
tehnico-știlnțific și în alte domenii, 
pentru extinderea și adincirea, în 
continuare, a raporturilor de priete
nie și respect reciproc statornicite 
între P.C.R. și P.S.D., in folosul po
poarelor noastre, al cauzei păcii, În
țelegerii și colaborării internațio
nale. \

Mesajul a fost subliniat in repe
tate rinduri cu aplauze.

externe, cit și convorbirile

★
La plecarea de pe aeroportul Lod, 

oaspetele român a fost salutat de 
Yigal Allon, de funcționari supe
riori ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al Israelului. Au fost prezenți 
Yochanan Cohen, ambasadorul statu
lui Israel la București, și Ion Covaci, 
ambasadorul României in Israel.

Evoluția situației7 >

MARGINALII
Reluarea dialogului

indo-pakistanez
„Comanda de armament

a secoluluiC(

„A doua tinerețe" a Bizertei
o

„Starfighter". avio
nul militar care și-a 
cistizat o tristă faimă 
prin coeficientul re
cord de accidente, a- 
jungind să capete 
porecla de „sicriul 
zburători*, urmează să 
fie scos din dotația 
forțelor militare aeri
ene ale Olandei, Bel
giei. Norvegiei și Da
nemarcei. 440 aparate 
vor fi înlocuite. Cu 
ce ? Problema a de
clanșat o febrilă com
petiție intre firmele 
concurente și. in pa
ralel, o ampla activi
tate diplomatică. Miza 
financiară este consi
derabilă. După ziarul 
,.Le Monde", 
vorba de 300 
rate livrate 
termen scurt 
300 intr-un 
mai mare. Plus piese
le de schimb. Valoa
rea livrărilor s-ar ri
dica la cifre de ordi
nul a 4—5 miliarde 
mărci (..Die Welt"). 
Nu intimplâtor ziare
le vest-europene apre
ciază operațiunea
drept „contractul de 
armament al secolu
lui".

Luarea unei decizii 
este insă grevată de 
multiple considerente 
politice, de interese și 
strategii bugetare spe
cifice ale țărilor res
pective. legate Îndeo
sebi de inflație și 
ficite cronice in 
lanța comerțului 
ter i or.

După consultări 
tre reprezentanții 
rilor direct interesate, 
duminică, miniștrii a- 
părării din Olanda, 
Belgia, Norvegia și 
Danemarca au fost 
oaspeții colegului lor 
francez. Jacques Souf- 
flet Nu a constituit 
nici un secret faptul 
că amabila invitație a 
oferit prilejul unei 
prezentări a avionu
lui „Mirage F-l“. a- 
flat in concurența cu 
aparatele americane 
„YF 16“ sau „YF 17 
Cobra**. Ieri, cei pa
tru miniștri au traver
sat Atlanticul pentru a 
conferi cu secretarul

ar fi 
de apa- 
intr-un 

și alte 
răstimp

de- 
ba- 
ex-

în- 
tâ-

american al aDărării. 
James Schlesinger. 
Concepute a avea un 
caracter exploratoriu. 
de documentare, cele 
două reuniuni minis
teriale nu vor deter
mina decizii imedia
te. Acum cîteva zile, 
Belgia și Olanda au 
adresat un chestionar 
autorităților de resort 
franceze și america
ne, interesîndu-se în
deosebi de garanțiile 
oferite in ceea ce pri
vește stabilitatea pre
țurilor. precum și ob
ținerea unor compen
sații pentru industriile 
naționale.

Poziții diferite exis
tă nu numai in rin- 
dul ofertanților, dar și 
al clienților potenți
ali. Belgia a anunțat 
că va ajunge la o ho- 
tărire in următoarele 
săptămini, in timp ce 
guvernul olandez nu 
va lua o decizie înain
te de începutul anu
lui viitor. „Neîndoiel
nic — scrie „Die 
Welt“ — guvernul de 
la Haga are o situație 
dificilă. El trebuie să 
apere cu strășnicie 
veniturile statului. în 
condițiile ir. care bu
getul apărării va fi 
drastic redus. Pe de 
altă parte, țara dispu
ne de o industrie, ae
ronautică de 
randament, care 
buie să fie cointere
sată în a profita cit 
mai bine cu putință 
dintr-o producție co
mună".

în asemenea împre
jurări, disputele ge
nerate de înlocuirea 
avionului ..Starfigh
ter- tind să depășeas
că sfera „ ’'
propriu-zise. „Fără 
ajunge la a pune 
cauză apartenența O- 
landei la N.A.T.O. — 
transmite din Haga a- 
genția France Presse 
— in cercurile parla
mentare se aud voci 
care opinează că O- 
Landa ar putea sâ se 
mulțumească cu pro
iecte mai modeste și 
să-și doteze aviația 
militară cu aparate 
mai puțin costisitoare

inalt 
tre-

problemel
a 

in

decit ..Mirage*' sau 
„Cobra".

Nu lipsesc insă pre
siunile din afară. în- 
tr-o declarație făcută 
ziarului „De Volks- 
krant", deputatul Re- 
lus Ter Beek, membru 
al partidului premie
rului Den Uyl, atri
buie S.U.A. intenția 
de a reduce drepturile 
companiei aeriene o- 
landeze „K.L.M." pe 
teritoriul Statelor U- 
nite. in cazul opțiunii 
pentru un aparat ne
american. Procedeul 
— amintește ziarul — 
a fost folosit in 1960 
pentru _ __ '
Olanda să aleagă a- 
vionul

Competiția nu se 0- 
prește doar la țările 
menționate. Firmele 
interesate de peste O- 
cean n-au 
speranța in 
proiectului 
200", aparat pe 
R.F.G. ar dori 
construiască in 
borare cu uzinele din 
Anglia și Italia. In a- 
cest caz. forțele aeri
ene vest-germane 
ajunge 
din 
care 
„Starfighter". „Nu va 
fi ieftin — precizează 
„Die Welt" — dimpo
trivă : costul pe buca
tă este evaluat la 12— 
15 milioane dolari (30— 
37 milioane mărci)“. 
Proporțiile afacerii a- 
limentează o luptă a- 
cerbă.

Contribuabilul 
țările respective

a determina
,.Starfighter**.

pierdut 
eșecul 

„Panavia 
care 
să-l 

cola-

ar 
să cumpere 

S.U.A. avioane 
să Înlocuiască

din 
___  ___r__  . este 

in drept să se între
be : nu ar fi 
mai cuminte 
s-ar ajunge la conclu
zia că asemenea su
me uriașe, in loc să 
fie cheltuite pentru 
..sicrie zburătoare**, 
să fie alocate atitor 
altor nevoi stringente 

planul anihilării 
ridicării

oare 
dacă

pe 
inflației, 
standardului de viață 
al populației, lichidă
rii fenomenului de 
subdezvoltare pe con
tinentele vitregite ?

Petre STANCESCU

ISLAMABAD 12 (Agerpres). — La 
Islamabad a început, ieri, o nouă 
rundă de convorbiri indo-pakistaneze, 
in vederea continuării normalizării 
relațiilor bilaterale. Se discută pro
bleme referitoare la restabilirea le
găturilor de telecomunicații și poș
tale, precum și la facilități de călă
torii. Cele două delegații sint condu
se de miniștrii secretari de stat pen
tru problemele externe. In ajunul 
reluării dialogului indo-pakistanez, 
presa din cele două țări a consem
nat „atmosfera favorabilă** adoptării 
de hotăriri corespunzătoare soluțio
nării problemelor care fac obiectul 
acestor noi tratative.

LOURENQO MARQUES 12 (Ager
pres). — Un reprezentant al condu
cerii Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (FRELIMO), care a participat 
la recentele negocieri de la Lusaka, 
a adresat — prin intermediul postu
lui „Radio Club Mozambic" — un 
apel la calm către întreaga populație 
mozambicană. El a cerut locuitorilor 
din Lourențo Marques și din cele
lalte localități ale țării „să înceapă 
să construiască împreună viitorul 
Mozambicului". Cuvintul de ordine al 
zilei — a spus reprezentantul 
FRELIMO — este munca și progre
sul in libertate.

Un comunicat al Președinției Con
siliului de Miniștri al Portugaliei, di
fuzat la Lisabona, face cunoscut că 
incidentele din ultimele zile, care au 
avut loc in Mozambic, s-au soldat 
cu moartea a 100 de persoane

în prima zi de iunie a anului 1956, 
orașul Bizerta a dat semnalul între
gii țări in vederea acțiunilor menite 
să ducă la eliberarea Tunisiei.

Continuind șirul prefacerilor înnoi
toare ce au urmat proclamării inde
pendenței tării, tot Bizerta a dat 
semnalul desprinderii Tunisiei din 
starea de subdezvoltare moștenită de 
la colonialism. în puternicul complex 
metalurgic Menzel Bourguiba" din 
acest oraș plămădindu-se primele 
tone de fontă șl oțel ale țârii. Și tot 
Bizerta a consemnat înscrierea țării 
pe calea dezvoltării de sine stătătoa
re. prin prelucrarea primelor tpne de 
țiței extrase din subsolul Tunisiei. 
Astăzi, moderna rafinărie de petrol 
a Bizertei, ce iși etalează din depăr
tare coloanele sale argintii, prelu
crează anual 1,5 milioane tone de 
țiței, această capacitate urmind a se 
dubla in anii următori.

Prin crearea acestor principale 
unități industriale, simboluri ale Tu
nisiei contemporane, Bizerta își fău
rește o „a doua tinerețe", după cum 
s-a exprimat guvernatorul local, care 
ne-a vorbit cu legitimă mindrie de 
trecutul, dar mai ales de prezentul 
orașului. Perimetrul său industrial 
s-a extins astăzi peste platourile în
conjurătoare, cuprinzind și alte uni
tăți — ateliere pentru repararea na
velor, uzine de prelucrare a fosfați- 
lor, fabrici de ciment și alte mate
riale de construcție, întreprinderi ale 
industriei ușoare șl alimentare.

Bizerta — ne spunea guvernatorul 
municipal — exemplifică mutațiile 
economice și sociale din perioada care 
s-a scurs de la proclamarea inde
pendenței țării și prefigurează ele
mente ale viitorului Tunisiei — un 
viitor căruia Congresul al IX-lea al 
■partidului Socialist Desturian, care

își desfășoară lucrările in aceste zile, 
îi elaborează, traiectoriile de dezvol
tare.

Descoperindu-se noi rezerve de ți
ței in jurul Bizertei. o a doua rafină
rie de petrol urmează a fi construită 
aici in perioada actualului plan cva- 
drienal de dezvoltare economică și 

• socială a Tunisiei. Necesitățile cres- 
cinde de metal ale țării urmează a 
fi. acoperite în mai mare măsură de 
complexul metalurgic ..Menzel Bour- 
guiba'1. care își va dubla capacitatea. 
Se înalță un al treilea combinat, 
pentru' materiale de construcții. 
Prind contururi noi întreprinderi ale 
industriei ușoare. Bizerta. fiind și 
unul din principalele porturi, la Me- 
diterana, ale Tunisiei și Întregii 
Africi, cunoaște o spectaculoasă dez
voltare și din acest punct de vedere, 
urmind a prelua in curind o parte 
a intensului trafic maritim din portul 
capitalei. La scara dezvoltării actuale 
a orașului se are în vedere șl con
strucția unui aeroport internațional.

Apariția unor importante uzine in 
perimetrul industrial al Bizertei a 
deschis largi perspective extinderii 
acestui oraș. Alături de vechile con
strucții se ridică noi blocuri cu o 
arhitectură modernă. Pe colinele de 
la marginea orașului, în apropierea 
Monumentului Eroilor ce și-au jertfit 
viața pentru libertatea țării, au fost 
construite cartiere noi pentru si- 
derurgiști și mineri. Se înalță școli, 
instituții de artă și cultură, mărturii 
revelatoare ale vieții și preocupărilor 
actuale ale populației tunisiene. In 
epoca celei „de-a doua tinereți", Bi
zerta constituie o mărturie elocventă 
a năzuințelor de progres ale Întregii 
Tunisii.

• EPISOD PREELEC
TORAL NEOBIȘNUIT, 
în climatul politic din Marea 
Britanie, dominat de iminența 
unor alegeri generale anticipate 
— care vor avea loc, după toa
te probabilitățile, in prima ju
mătate a lunii octombrie — s-a 
înregistrat, marți, un episod cu 
totul neașteptat. Trei mari coti
dian® — „Financial Times", 
„Guardian", ..Daily Mirror** — 
au publicat extrase din mani
festul electoral al partidului 
conservator de opoziție, al că
rui conținut ar fi trebuit in 
mod normal sâ rftmină secret 
pină in momentul anunțării 
datei alegerilor. Conservatorii, 
care s-au văzut nevoițl să pu
blice textul integral al docu
mentului. au inițiat o anchetă 
asupra împrejurărilor care au 
dus la deconspirarea documen
tului. Așa cum remarcă obser
vatorii politici, iritarea parti
dului de opoziție se explică 
prin faptul că divulgarea anti
cipată a manifestului conserva
torilor riscă să compromită 
serios șansele partidului in a- 
proniata confruntare electo
rală.

• PREMIERA ȘTIINȚI
FICĂ. Reactorul nuclear in
stalat la Doderwaard (Olanda), 
cu o putere de 54 megawați, a 
fost dotat recent cu patru ele
mente combustibile. Pentru 
prima oară In lume, aceste ele
mente folosesc uraniul Îmbogă
țit produs prin procedeul de 
ultracentrifugare. Acest proce
deu. studiat de mai mult timp 
de un grup industrial format 
din firme din R.F.G.. Anglia și 
Olanda, concurează procedeul 
actual așa-numit de difuziune 
gazoasă. Pe baza noului proce
deu a fost instalată o uzină- 
pilot in Anglia, la Capenhurst, 
și o alta in Olanda, la Almelo. 
Uraniul îmbogățit care va fi 
„ars" la Doderwaard a fost 
produs la uzina Almelo ; astfel. 
Olanda fabrică pentru prima 
oară elemente combustibile cu 
uraniu îmbogățit pregătit tot in 
această țară.

•PE TERITORIUL 
HRADULUI DIN PRA- 
GA, o echipă de arheologi a 
descoperit resturile unei așe
zări. a cărei vechime este a- 
preciatâ la aproximativ 6 000 de 
ani. Descoperirea a fost făcută 
in cadrul lucrărilor pentru cer
cetarea teritoriului Hradului, 
planificate pe o perioadă de 
mai lungă durată. Rezultatele 
de pină acum ale acestor lu
crări permit să se presupună 
că, în zona actualei capitale 
cehoslovace, au existat si alte 
așezări omenești cu multe mi
lenii înaintea erei noastre.

• PRIMUL ABECEDAR
RUS a împlinit nu de mult 400 
de ani. Timp de două secole el 
a fost manualul de câpătii al 
copiilor ruși care învățau să 
descifreze tainele literelor. Re
cent, editura sovietică „Pros- 
vescenie" a scos o nouă ediție 
a manualului tipărit in 1574. 
Astăzi, editurile din U.R.S.S. 
scot, anual 5 milioane de abe
cedare in 90 de limbi. Numai 
abecedarul destinat cbpiilor es
chimoși are un tiraj de 1 000 
exemplare.

M. S. IONESCU
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rile aeriene civile dintre România și 
Albania a fost semnat la Tirana.

R.F. Germania, Walter Scheel, și a 
avut o întrevedere cu președintele 
Partidului Social-Democrat. Willy 
Brandt.

Convorbiți bulgaro-sirie- 
jjg. Joi au început la Sofia convor
birile dintre Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, și Hafez El Assad, secretar 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene, aflat intr-o vizită oficială in 
Bulgaria.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Vietna
mului de Sud 3 dat 
ții o nota adresată guvernelor țări
lor participante la Comisia interna
țională de control și supraveghere, 
in care se arată că regimul Thieu 
extinde atacurile cu aviație și artile
rie asupra unor regiuni aflate sub 
controlul Guvernului Revoluționar 
Provizoriu. De la semnarea acordu
lui de la Paris — se precizează in 
notă — asupra localităților din re
giunile eliberate au fost lansate pes
te 15 000 de bombe de mare calibru.

Primul ministru al Re
publicii Sri Lanka, Sirlmavo 
Bandaranaike, care a întreprins o 
vizită oficială in R.F.G., și-a încheiat 
joi convorbirile cu cancelarul Helmut 
Schmidt. In cadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme ale colaboră
rii politice, economice și comerciale 
între cele două țări, precum și unele 
aspecte ale situației internaționale de 
interes reciproc. Sirimavo Bandara
naike a fost primită de președintele

La Erevan s-a deschis Expozi
ția de carte românească cuprin
zind aproape o mie de volume 
expuse — lucrări ale tovarășulut 
Nicolae Ceaușescu, documente 
ale Partidului Comunist Român, 
volume cuprinzind cercetări in 
domeniul științelor naturii, so
ciale, literatură beletristică și 
pentru copii.

La vernisaj au participat 
K. B. Udumanian, ministrul a- 
facerilor externe al R.S.S. Ar
mene, M. Akopian, vicepreșe
dinte al Prezidiului Asociației 
armene de prietenie șl relații 
culturale cu străinătatea, acti
viști ai C.C. al P.C. din Arme
nia, numeroși oameni de artă 
și cultură.

O expoziție de fotografii pe 
tema „Cultura și arta in Repu
blica Socialistă România" a fost 
deschisă la Baku, in prezența 
ministrului afacerilor externe 
al R.S.S. Azerbaidjene, T. A. 
Tairova. La vernisaj au vorbit 
despre relațiile de prietenie șl 
colaborare dintre România și 
Uniunea Sovietică A. G. Ibra- 
ghimov, președintele Tribuna
lului Suprem al R.S.S. Azer
baidjene, și ambasadorul Româ
niei in Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus.

La Alexandria (Egipt) a fost 
deschisă, joi, o expoziție de artă 
plastică contemporană româ
nească. Expoziția a fost inaugu
rată de Abdel Tawab Hodeib, 
guvernatorul orașului Alexan
dria, in prezența unui numeros 
public.

Comunicat cehoslovaco- 
lingăi» comunicatul privind
vizita ministrului de externe ungar, 
F. Puja, in R.S. Cehoslovacă se a- 
rată că, apreciind pozitiv situația de 
pe continentul european, cele două 
părți și-au exprimat convingerea că. 
prin eforturile comune ale tuturor 
participanților, cea de-a doua etapă a 
Conferinței de securitate și coope
rare in Europa va putea fi încheiată 
in cel mai scurt timp, convocîndu-se 
etapa finală la nivel inalt, la Hel
sinki.

Asociația țărilor din sud- 
estul Asiei <ASE A N > — °rsa- 
nizație din care fac parte. Indonezia, 
Filipine, Singapore, Malayesia și 
Tailanda — s-a pronunțat, in prin
cipiu, in sprijinul recentei propuneri 
pakistaneze cu privire la crearea 
unei zone fără arme nucleare in 
partea sudică a continentului asiatic.

Primul ministru al Japo- 
nici, ^^uei Tanaka, a început un 
turneu in Mexic, Brazilia. Statele 
Unite si Canada. Vizitele premieru
lui nipon au drept scop extinderea 
relațiilor pe diferite planuri dintre 
Japonia și aceste țâri.

Un meteorit pe “re specl3' 
liștii îl apreciază că ar fi mai greu 
de 100 de kilograme a căzut in lan
dul Baden-Wiirtemberg, intr-un 
punct incă neidentificat. Căderea 
meteoritului a fost înregistrată de 42 
de stații de observație ale Institu
tului din Heidelberg. Dacă aprecie
rile privind greutatea sa se confirmă, 
este vorba de cel mai mare meteorit 
ajuns pe Pămint în ultimii 11 ani.

Grecia s-a retras 
din Comitelui planurilor 
de apărare al N.A.T.O.

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
Gheorghios Mavros, vicepremier și 
ministru de externe al Greciei, a 
avut miercuri la Bruxelles o intreve- 
dere cu secretarul general al 
N.A.T.O., Joseph Luns. La sfirșitul 
întrevederii, Mavros a anunțat că 
Grecia s-a retras din Comitetul pla
nurilor de apărare ai N.A.T.O. Ma
vros a declarat, de asemenea, că pro
cesul de retragere a Greciei din 
toate organismele militare integrate 
ale N.A.T.O. trebuie să se încheie 
pină la sfirșitul acestui an.

REUNIUNEA MINISTERIALĂ
A O.P.E.C.

VIENA 12 (Agerpres). — La Viena 
s-a deschis, ieri după-amiază, reu
niunea miniștrilor petrolului din 
statele membre ale Organizației ță
rilor exportatoare de petrol. Pe a- 
genda reuniunii figurează, intre al
tele, problema punerii de acord a 
prețului petrolului cu ritmul mediu 
de creștere a inflației in țările oc
cidentale. In acest sens, un raport 
al comitetului experților O.P.E.C. 
recomandă majorarea cu 14 la sută 
a prețului afișat al petrolului brut, 
care să intre in vigoare in ultimul 
trimestru al anului in curs.

Va fi examinată, de asemenea, 
propunerea de creare a unui fond 
de capitalul căruia ar urma să be
neficieze țările in curs de dezvoltare 
care au de făcut față unor dificul
tăți economice sporite în urma creș
terii prețului produselor petroliere 
pe piața mondială.

• CEL MAI LUNG 
POD DIN FRANȚA. 
Măsurînd 3 356 de metri, podul- 
viaduct care va permite, iuce- 
pind din vara anului 1975. tre
cerea Loarei, intre Saint-Na- 
zairo și Saint-Brevin. va de
ține în Franța recordul de lun
gime in acest domeniu. Se poa
te vorbi chiar de un record 
mondial dacă se are in vedere 
partea centrală — susținură pe 
niște cabluri — care măsoară 
720 metri. Lucrarea, a cărei 
construcție va înmagazina 17 000 
tone de oțel și 80 000 tone de 
beton, se compune dintr-un pod 
metalic cu cabluri, prelungit pe 
fiecare mal cu două viaducte 
de acces. Construcția va avea 
Înălțimea necesară pentru a 
putea permite trecerea petro
lierelor de mare tonaj.

•IN URMĂRIREA 
TRAFICANȚILOR DE 
DROGURI. După îndelun
gate preparative. Serviciul fe
deral american de luplă contra 
stupefiantelor a lansat. In co
laborare cu poliția mexicană, o 
vastă operațiune vizind dez
membrarea unei bande de tra- 
ficanțl a cărei cifră de afaceri 
se ridica anual, prin comercia
lizarea clandestină pe piața a- 
mericană a unei cantități imense 
de tablete de amfetamina, la 
circa 1.6 miliarde dolari. Rai
durile efectuate in primele 24 
de ore in mai multe orașe ale 
celor două țări s-au soldat cu 
arestarea a aproximativ 123 de 
membri ai bandei, ceea ce de
termină autoritățile americane 
să califice operațiunea drept 
un important succes. De prove
niență europeană, drogul era 
transformat ifi tablete pe teri
toriul mexican, după care era 
plasat pe piața americană.

• O LARGĂ CAMPA
NIE ÎMPOTRIVA FUMA
TULUI va fi lansată, în urmă
toarele săptămini, în Marea 
Britanie. Cu acest prilej, pan
carte publicitare vor atrage a- 
tenția asupra pericolului pe 
care il prezintă pentru sănătate 
gudronul conținut in țigări — a 
anunțat Ministerul britanic al 
Sănătății. Se reamintește, tot
odată. că cererea Ministerului 
Sănătății ca pe pachetele de ți
gări să fie menționat conținu
tul de gudron al fiecărui tip de 
țigarete, alături de eticheta o- 
bligatorie — „Fumatul vă poa
te dăuna sănătății" — continuă 
să fie „studiată" de conducerile 
fabricilor de țigări.
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