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Tezele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român pentru Congresul al XI-lea

0 sinteză a grandioaselor obiective 
programatice, expresie concludentă 
a justeței liniei generale a partidului

întreprinderea de piese turnate din 
fontâ — Cimpina, unul din noile 
obiective industriale ole județului 
Prahova, intrat recent in funcțiune.

r —

Marea întrecere 

socialista 

în cinstea 

Congresului

Succese de prestigiu 
in cronice muncii

Au îndeplinit planul pe patru ani 
ai cincinalului

Comuniștii. toți oamenii muncii 
de la orașe și sate. întregul nostru 
popor au primit cu viu interes și 
deplină adeziune Tezele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român pentru Congresul al XI-lea 
al partidului. Urmind publicării, la 
începutul lunii august, a proiectu
lui de Directive cu privire la pla
nul cincinal 1976—1980 și liniile di
rectoare ale dezvoltării eoonomico- 
sociale a României pentru perioada 
1981—1990. iar la începutul lunii 
septembrie a proiectului Programu
lui Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, precum 
*i începerii dezbaterii acestor docu
mente in adunările generale de dări 
de seamă și alegeri in organizațiile 
de bază, publicarea recentului do
cument ilustrează intensa activitate 
creatoare. efervescența politico- 
ideologicâ, bogata activitate practică 
de pregătire multilaterală 3 Con
gresului al XI-lea. Pe bună drep
tate. se poate sublinia efortul deo
sebit, politico-organizatoric. pentru 
a se asigura o cit mai largă și mai 
profundă cunoaștere a obiectivelor 
Congresului și o cit mai amplă și 
directă participare a membrilor de 
partid, ca și a întregului popor la 
cristalizarea direcțiilor de acțiune ce 
vor fi stabilite de marele forum al 
comuniștilor.

Deosebita însemnătate a Tezelor<________

C.C. al P.C.R. constă în aceea că 
ele tac o analiză succintă a modu
lui in care ati fost îndeplinite pre
vederile Congresului el X-lea și 
Conferinței Naționale, indicind tot
odată, in lumina prevederilor pro

tive și sarcini. Tezele reprezintă un 
amplu document de lucru, caracte
rizat prin rigurozitatea spiritului 
analitic, prin capacitatea de sinteză 
și precizia cu care sint definite mo
dalitățile de îndeplinire a obiecti

„Tezele vor da prilejul întregului partid și popor să-și 
spună cuvîntul asupra activității desfășurate în această pe
rioadă, să releve realizările, experiența pozitivă dobîn- 
dită, cit și lipsurile și deficiențele ce se mai fac simțite în 
diferite sectoare de activitate și, totodată, să se pronunțe 
asupra sarcinilor de viitor, asupra modalităților de per
fecționare continuă a activității de portid și de stat, a 
muncii în toate compartimentele societății, să dea glas 
voinței lor de a face totul pentru traducerea în viață a 
Programului partidului".

(Din Tezele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român pentru Congresul al XI-lea al 
partidului)

iectului de Program și a proiectu
lui de Directive, căile de realizare 
a procesului vast și complex de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate . și înaintare a 
țării noastre pe calea comunismului. 
Oglindind îmbinarea intr-un ansam
blu unitar a acestor concluzii, obiec

velor economice, politice și sociale 
prevăzute in proiectul de Program 
și in proiectul de Directive.

Citim Tezele cu sentimente de în
dreptățită .satisfacție și mipdrie.pa
triotică produse de insuflețitoâreie 
rezultate obținute în toate compar
timentele vieții economico-sociale

In înfăptuirea hotăririlor Congresu
lui al X-lea. Fie că subiectul de 
referință il constituie roadele po
liticii partidului de dezvoltare și 
modernizare a bazei tehnico-mate- 
riale a societății și de ridicare a 
nivelului de trai al poporului, preo
cuparea continuă a partidului pen
tru perfecționarea relațiilor de pro
ducție și dezvoltarea democrației 
socialiste, întărirea continuă a orin- 
duirii sociale și a statului socialist, 
perfecționarea activității politico- 
ideologice a partidului, a muncii 
educative de formare a omului nou, 
promovarea principiilor eticii și 
echității socialiste sau activitatea 
internațională a partidului și sta
tului — perioada marcată de Con
gresul al X-lea și de Conferința 
Națională apare ca fiind cea mai 
fertilă din întreaga istorie a patriei, 
cea mai bogată in împliniri. 
Niciodată țara noastră nu a cunos
cut un ritm atit de trepidant al 
transformărilor novatoare ca acela 
oglindit in Teze, niciodată elanul 
revoluționar, energia și inițiativa 
creatoare ale poporului nu au fost 
atit de puternic stimulate și nu 
și-au găsit afirmare atit de largă ca 
in această perioadă.

Tocmai aceasta întărește convin
gerea, confirmată de viată, a po
porului că toi ca'proiCctSâZă’ pât-

(Continuare in pag. a Il-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:
• 25 de întrebări șl 

răspunsuri despre 
proiectul de Direc
tive : CE IMPORTAN
ȚĂ SE ATRIBUIE SI 
CE CĂI DE ACȚIUNE 
SE PRECONIZEAZĂ 
PENTRU REDUCEREA 
CHELTUIELILOR MA
TERIALE DE PRO
DUCȚIE?

© Azi încep la Bucu
rești lucrările Sim
pozionului interna
țional de ergonomie: 
ȘTIifITA MUNCII - 
ÎN FOLOSUL CREȘ
TERII EFICIENTEI 
MUNCII I

1 o Un număr dc 32 de întreprin
deri industriale din județele Sibiu și 
Brașov anunță îndeplinirea planu
lui pe patru ani ai cincinalului. 
Printre acestea se numără intre- 
prindcrile ..Rulmentul" si ..Tracto
rul" din Brașov. Întreprinderea de 
utilaj chimic Făgăraș. Filatura 
Ghimbav, „Indcpendența“-Sibiu. 
„Automecanica'-Mediaș. ..Mătasea 
rosie“-Cisnădie. Avansul obtinut va 
da posibilitate colectivelor acestor 
unităti frunlase să realizeze oină la 
sfirsitul anului o producție supli
mentară in valoare de aproape opt 
miliarde si jumătate lei.

• întreprinderea de sîrmă. cuie 
și lanțuri este a 13-a unitate in
dustrială din județul Galați care a 
raportat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe patru ani ai cincinalului. 
Devansarea îndeplinirii planului va 
•permite colectivului întreprinderii 
să realizeze suplimentar o nroduc- 
ție-marfă in valoare dc peste 90 
milioane lei. între unitățile indus-, 
triale din acest județ care au ra
portat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe patru ani ai cincinalului se 
numără întreprinderea „Laminorul 
de tablă", întreprinderea de mecani
că navală. ..Textila", întreprinde
rea pentru producerea uneltelor si 
plaselor de pescuit și întreprinde
rea „Electrocentrale". Cele treispre
zece întreprinderi fruntașe vor rea
liza peste prevederile planului pe 
patru ani o producție de aproape 
1,42 miliarde lei.

• Și docherii porturilor fluviale 
au îndeplinit sarcinile planului pe 
patru ani ai cincinalului la unul 
din principalii indicatori — volu
mul mărfurilor operat mecanic. Mai 
buna exploatare a capacităților 
portuare si a flotei a făcut ca pe 
ansamblul Comandamentului flotei 
fluviale NAVROM să poată fi obți
nut si tin alt important succes —

\__________________________

Îndeplinirea planului cincinal la 
beneficii.

• întreprinderea „Țesătura" din 
Iasi a îndeplinit sarcinile de plan 
la producția globală oe patru ani 
din cincinal. Pină la 31 decembrie, 
aici se va obține suplimentar o 
producție evaluată la 140 milioane 
lei. Succesul are la bază aplicarea 
unui complex de măsuri, intre care 
se remarcă cele referitoare la creș
terea indicilor de utilizare a utila
jelor.

o De asemenea, textilișții de la 
întreprinderea de postav din Bu- 
huși, autorii valoroasei initiative 
„Calitatea producției — o problemă 
de demnitate si patriotism", au ra
portat îndeplinirea planului pe 4 
ani ai cincinalului cu 130 zile mai 
devreme. Acest succes va permite 
harnicului colectiv de aici să atin
gă cotele finale ale actualului cin
cinal in mai puțin de 4 ani si ju
mătate. Potrivit calculelor. Dină la 
sfirsitul anului textiliștii vor reali
za suplimentar o producție in va
loare de 70 milioane lei. care se va 
materializa in circa un milion mp 
țesături de tip lină si bumbac. 300 
tone fire cardate si 120 tone fire 
pieptănate.

o In cartierul „Dacia" din muni
cipiul Deva s-a dat în folosință un 
nou bloc de locuințe cu 60 de apar
tamente. Numărul familiilor din 
oraș care s-au mutat anul acesta 
in locuințe noi este mai mare de 
500. Colectivul Trustului de con
strucții din localitate, care lucrează 
de aproape două luni in contul ul
timului an al cincinalului, a ridicat 
in perioada care a trecut de la în
ceputul anului 1 424 de apartamen
te in Valea Jiului, la Câlan. Orăș- 
tie și in alte centre urbane ale ju
dețului Hunedoara.

SOSIREA PRIMULUI MINISTRU

REZOLUȚIA
Conferințai cadrelor 

și activului de partid 
din învățâmîntul superior 
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AL REPUBLICII SRI LANKA, DOAMNA 
SIRIMAVO RATWATE DIAS BANDARANAIKE

O imagine emoționantă la început de an școlar: intilnlrea cu „Abecedarul",
Foto : 8. Cristian

A început 
noul an 

de învățămînt
Zi de sărbătoare pentru școa

la românească : a început un 
nou an de invățimini 1

Flori. gesturi pline de căldură 
au intovârâșit primii pași in 
viata de școlari a ..bobocilor" 
din clasa I. 472.000 la număr 
— promoție record in istoria in- 
vâțămintului nostru general. 
$;-au deschis pentru prima 
dată cursurile 174 de licee de 
specialitate. marcind concret 
generalizarea primei trepte a 
invdțămintului liceal. Peste 
70 000 de elevi și-au reluat ac
tivitatea școlară in clădiri noi. 
Moderne laboratoare și ateliere, 
programe ăe rodnică activitate 
privind participarea nemijloci
ta la procesul de producție in 
întreprinderile de profil au 
prefigurat direcțiile principale 
de pregătire ale studențimii, in 
acest an universitar.

Anul de invățămint 1974—1975 
debutează sub auspiciile mobi
lizatoare deschise de documen
tele apropiatului Congres al 
partidului școlii românești.

Momentului festiv ii asociem 
urarea tradițională, adresată ce
lor mai bine de patru milioane 
și jumătate de elevi si studenți, 
celor peste 200 000 de cadre di
dactice : spor la muncă și suc
ces in noul an școlar I

Cum aș putea să compar 
înfățișarea satului meu de 
azi cu cea dinaintea elibe
rării patriei? Era o vreme 
cind satul reprezenta cea 
mai constantă dimensiune a 
peisajului și așezării uma
ne, un fel de imobilitate 
seculară unde părea că și 
arborii s-au stabilit in for
ma și locul lor de crește
re; ulițele aveau aceieași 
ocoluri prăfuite și oamenii 
se mișcau pe aceleași tra
iectorii ale obiceiurilor pa
triarhale, în țarcul unde-i 
închisese, cu cercuri de 
fier, rutina timpurilor. Miș
carea vieții era impercep
tibilă. A fost de ajuns o zi, 
încărcată de un suflu n«u, 
o zi revoluționară care ri
dica la suprafață alte di
mensiuni umane, alte do
rințe' și alte scopuri, alt 
chip al lucrurilor, ca a- 
ceaslă stagnare să se sfări- 
me și din toate părțile să 
răsară, in decursul marilor 
prefaceri socialiste, o nouă 
personalitate a oamenilor 
și locurilor.

Satul meu de naștere, 
Băbeni, din județul Vilcea, 
a intrat in acest proces pu
ternic. din care nimic nu 
l-a mai putut opri, astfel 
că astăzi se poate spune că 
posedă parcă altă fire ©I 
alt trup. Adincul pămintu- 
lui insuși a intrat in joc, 
revelind, la prima cerceta
re. masive zăcăminte de 
petrol care au adus, la su
prafață, o lume nouă, in
dustrială. mașini, drumuri, 
edificii și oameni de un fel 

L __

VIAȚA DE PARTID ÎN PREAJMA 
CONGRESULUI PARTIDULUI 
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La invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, luni la amiază a sosit in 
Capitală, intr-o vizită oficială in 
țara noastră, primul ministru al 
Republicii Sri Lanka, doamna Siri- 
mavo Ratwate Di.as Bandaranaike.

Pe aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceremonia oficială a sosirii, 
oaspetele a fost salutat cu cordiali
tate de primul ministru al guver
nului, Manea Mănescu, cu soția, de 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Ion Io- 
niță. ministrul apărării naționale, 
de alți membri ai guvernului, pre
cum și dc Petre Tănăsie, ambasado
rul României in Sri Lanka.

Primul ministru al Republicii Sri 
Lanka este însoțit în această vizită 
de Tissa Wijeratne, secretar general 
in Ministerul Afacerilor Externe. 
C. E. S. Weeratunge, ambasadorul 
Republicii Sri Lanka la București, 
N. Balasubramaniam, director in Mi
nisterul Afacerilor Externe, de alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

deosebit, energici, cu alte 
deprinderi decit cele ale 
vechiului păstor de oi su
pus ritmului anotimpuri
lor. O pădure înaltă și sub
țire de sonde de metal s-a 
așternut peste aceste În
tinderi. unind cu un alt
fel de codru pădurea de

rit, pină în marginea Ol
tului tumultuos, a luat naș
tere în cimpie cooperativa 
de producție, enormă tablă 
de desfășurare sistematică 
a recoltelor, tăiată drept 
de șoseaua asfaltată către 
Drăgășani, pe unde un tra
fic intens pulsează din zori

că: aici, un tren de linie 
îngustă descarcă zilnic buș
teni uriași aduși de la gu
rile Bistriței, de sub Car- 
pați, unde ii mină apele 
repezi ale riului din locuri 
profunde și sălbatice, din 
văgăunile sonore ale mun
telui.

Scriitori pe meleagurile natale

Satul ca o pagină
de istorie

margine a Stejereluluî cu 
marginile comunei insăși.

In partea de nord, vechi
le vaduri ale riului Bistri
ța s-au spart ca de la sine, 
impreunind ultimele rami
ficații ale uriașului combi
nat chimic de la Govora cu 
viața 
tr-un 
ne o 
care 
unor 
rești.

însemnări de
Drago; VRÂNCEANU

satului, atrăgind .în
șir de meserii moder- 

mulțime de oameni 
au inaugurat suita 

generații muncito- 
în partea de la răsă-

pină in seară, umplind de 
ecouri de viață activă, di
namică, curțile gospodari
lor. Iar în sud, in preajma 
gării, multiplele construc
ții ale unei unități de In
dustrializare a lemnului au 
creat o zonă muncitoreas

încercuit in toate părțile 
de această redimensionare 
economică și socială, cen
trul satului s-a concentrat 
in jurul șoselei asfaltate, 
luminată cu electricitate, pe 
firul căreia au răsărit clă
diri noi, ca sediul Schelei 
petroliere Băbeni. Cine mai 
poate recunoaște in aceas
tă localitate, dinamizată 
de ritmurile industrializă
rii socialiste, vechiul sat 
păstoresc al Băbenilor,

'x 
unde singura mișcare era 
adusă de tranzitul de 
toamnă al turmelor de oi !
din munți spre vale și din > 
întoarcerea lor molcomă de 
primăvară spre culmile de | 
pășunat ale munților, in
tr-o pendulare seculară?

Schimbarea la față a sa
tului meu natal este 
flexul marilor _.l.... ......
înnoitoare ale întregii țări, 
trezită din somnul letargic 
ca viteazul din poveste, și 
crescind mai departe, ver
tiginos, sub semnul strălu
citelor perspective ce i se 
deschid prin participarea 
însuflețită a întregului po
por la înfăptuirea progra
mului partidului comunist.

In această înflorire rapi
dă și organică, simburele 
noii conștiințe umane, so
cialiste, dă roade tot mal 
bogate. Cultura, pornită 
cindva de la faza alfabe
tică, a ajuns intr-o etapă 
superioară, pe măsura ce
rințelor satului ce se apro
pie de oraș, ale muncii a- 
gricole ce se apropie de ni
velul activității industriale. 
Opt școli și un liceu lu
crează și ele intens pen
tru realizarea acestor obiec
tive importante ale progre
sului societății noastre, 
turnind in. plămada noilor 
generații razele vieții vii
toare. ale trecerii spre co
munism.

Și astfel, miine, pentru 
copiii noștri satul păsto
resc al Băbenilor va rămi- 
ne pagină de istorie, pagi
nă de veche legendă...

re-
schimbări

începerea convorbirilor 
oficiale

Luni după-amiază. la Palatul din 
Piața Victoriei, au început convorbi
rile oficiale intre cei doi prim-mi- 
niștri.

La convorbiri participă Florea Du
mitrescu. ministrul finanțelor. Ion 
Cosma. ministrul turismului, Ion St. 
Ion. secretar general al guvernului, 
Cornel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere economi
ce. ambasadorul țării noastre la Co
lombo.

Iau parte, de asemenea, Tissa Wi- 
jeratne. secretar general in Minis
terul Afacerilor Externe. C. E. S. 
Weeratunge, ambasadorul Republicii 
Sri Lanka Ia București. N. Balasub-

ramaniam. director în Ministerul A» 
facerilor Externe.
_ In cursul convorbirilor, desfășurat» 
intr-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă, au fost apreciat© 
progresele realizate în ultimii ani in 
colaborarea dintre cele două țări, a- 
nalizindu-se noi posibilități de dez
voltare a cooperării în diverse do
menii, precum și căile concrete pen» 
tru realizarea de noi acțiuni de coo
perare .economică, in interesul ce
lor două țări și popoare.

Au fost abordate, de asemenea» 
unele aspecte ale situației interna, 
ționale.

(Agerpres)

© Dineu oferit in onoarea primului 
ministru al Republicii Sri Lanka

9 Toasturile rostite
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FAPTUL
ECOUL ANCHETELOR „SClNTEHu

DIVERS
Geanta
de pe bancă

Coincidența a făcut ca in ziua 
In core nc-a sosit scrisoarea Va- 
Filicăî Constantinescu din Bucu
rești (Str. Stefan cel Marc nr. 
I) să primim la redacție fi ri- 

venit fi 
:ă tin tare 
și pe aceas

tă cale binefăcătoarei melc. In 
timp ce mă aflam cu soțul 
tratament la Câlimânești. 
uitat 
avecn 
CEC

la
. . am 

pe o bancă geanta in care 
n toti banii noștri, libretul 
., actele fi toate obiec

tele mai de preț pe care le lua
sem cu noi. Geanta a fost găsită 
de Eugenia Tifă din București, 
strada Griviței nr. 212. De o- 
ccea. fin neapărat să-i mulțu
mesc din toată inima, că nici 
nu rd tnchtpuif: ce marc bucu
rie ne-a făcut". Ne închipuim...

Depanarea 
în pană

Autoatelierul I T.A. Cluj nr. 
31-CJ-5459 a fost trimis pc șo
seaua Cluj-Turda pentru re
pararea unui autocamion ră
mas in pană. La întoarcere, co- 
borind pe dealul Feleacului. au
toatelierul a început s-o ia la 
goană, amenințător, spre oraș. 
La un moment dat. ncmaiputind 
stăpini volanul. 
Pop a Intrat cu 
intr-un magazin 
intr-un imobil, 
mai spunem că 
stricăciuni și că 
s-a făcut praf, șoferul 
ca prin minune. Cauza : auto
ci'panarea avea frina defectă. 
Și cind te gindești că-i „depa
na" pe alții...

șoferul loan 
atelier cu tot 
alimentar și 
De prisos sâ 
s-au produs 

autoatelierul 
scăpind

Unde
aruncați
cenușa ?

Eca- 
Băl- 

și
Scoțind cenușa din sobă, 

terino Zamisnicu din satul 
tem (Iași) a ieșit din casă . 
a aruncat-o lingă un maldăr de 
stuf. In cenușă mat mocnea încă 
jar. In curind, stuful s-a făcut 
scrum. și tot scrum s-au făcut 
gardul și lemnele de foc, si era 
cit pc-aci sâ se mistuie toată 
gospodăria femeii șt altele din 
jur. dacă nu interveneau pom
pierii voluntari și cei militari. 
Din păcate, in județul lași, ca
zul E. Z. nu este singular. In 
ultimul timp, tot din cauza ce- 
nușei cu jurat.c aruncată la in- 
timplare au izbucnit incendii și 
in alte localități. Așadar, aten
ție la cenușă.

Abonat la
abonamente

Pentru economisirea timpului 
lucrătorilor de la Combinatul de 
fibre 
Florea 
țat. ca 
stringă 
pentru 
Om

sintetice Săvinești. lui 
Cojocaru i s-a incredin- 
atribuție de serviciu, să 

banii de abonamente 
transportul pe C.F.R. 

..stringător". Cojocaru a 
început să confunde buzunarul 
oamenilor cu propriul Iui bu
zunar. El este învinuit de însu
șirea. într-un timp record. a 
unei sume de 22 920 lei. Toată 
din abonamente de călătorie. 
Găsindu-i-se ac de... cojoc, 
va „abona" și el la o altfel 
călătorie care, sperăm. îl 
duce la drumul cel bun.

se 
de 
va

Improvizație
| fatală
I .,Ce-f mare lucru o legătură 

electrică ? Simplu ca bună-ziua- 
Legi două fire. și..". Așa a zis 
ft Stefan Zahiu din comuna Ui
meai. județul Buzău, care voia 
cu tot dinadinsul să-și conec
teze, cum l-o tăia capul, tele
vizorul la priză. Improvizația, 
făcută împotriva celor mai 
lementare reguli tehnice, 
dovedit 
bine sâ 
Zahiu 
mortal.

e- 
s-a 

fatală. Nici n-a apucat 
conecteze aparatul, că 
a și fost electrocutat

Unicate
muzeistice

între exponatele Muzeului ju- 
dețean de istorie Galati se află 
și citeva unicate. Unul din ele: 
o rișniță de lemn pentru decor- 
ticat mei. ingenios construită, 
singura de acest fel descoperi
tă pină acum in țară. Prove
niența : comuna Brăhășești. 
Meșterii ei — locuitorii aces
tor meleaguri. Un alt exponat 
unicat : o amforă romană, din 
secolul al III-lea. descoperită 
pe raza comunei Schela, jude
țul Galați, la o adincime de 4 
metri, in urma unor excavați!. 
Amfora conține ulei de măsli
ne. care se mai păstrează 
acum sub forma unui lichid 
gru. viscos.

și
ne-

Rubrlcâ redoctotâ de
Petre POPA
șl corespondenții ^Scinteii'

r

La Iași — important centru eco
nomic. cultural și științific — se 
desfășoară in aceste zile, ca 
și in întreaga țară, adunările 
generale de dări de seamă și ale
geri in organizațiile dc bază. Am 
asistat la o asemenea adunare care 
a avut loc zlhlo trecute la Insti
tutul de matematici, prcstiRio~sâ 
instituție științifică ieșeană. Ex- 
primindu-și deplina adeziune și 
hotărirea fermă de a milita neo
bosit pentru traducerea in viață a 
istoricelor documente ce vor fi 
supuse aprobării Congresului al 
Xl-lea al partidului — proiectul 
de Program și proiectul de Direc
tive — comuniștii din organiza
ția de bază a institutului au acor
dat. cum c și firesc, in cadrul adu
nării lor generale pentru dare de 
seamă și alegeri, o atenție deose
bită analizei atente și concrete a 
propriei activități din ultima pe
rioadă.

Ca o idee majoră a dezbaterii s-a 
evidențiat necesitatea unei mai 
strânse legături cu viața, cu cerin
țele practice ale dezvoltării ccono- 
mlco-sociale.

— Cu deplin temei precizează 
proiectul de Program că știința, 
constituie factorul primordial al 
progresului contemporan — arăta 
cercetătorul Ion Pintilci. Matema
tica e chemată, alături de fizică, 
chimie, să îndeplinească, așa cum 
se arată in Program, un rol de 
avangardă, să fundamenteze bazele 
teoretice ale întregii activități de 
cercetare, intr-o organică legătură 
cu cerințele practicii. Țocmai de 
aceea cred că organizația noastră 
de bază va trebui să aibă și tuai 
mult in atenție înarmarea cercetă
torilor cu dorința de a-și pune in 
valoare cunoștințele bogate pe 
care le stăpinesc prin lucrări care 
contribuie Ia rezolvarea unor pro
bleme ridicate de dezvoltarea so
cietății noastre.

In aceeași ordine de idei. dr. 
Nicolae Pavel spunea : „Rolul con
ducător al organizației noastre de 
partid trebuie să se manifeste pe 
planuri multiple, dar in special 
prin înaltul exemplu educativ pe 
care sint chemați să-1 ofere comu
niștii in activitatea lor cotidiană, 
prin dăruirea cu care iși îndepli
nesc sarcinile de cercetare și ob
ștești. Totodată, avem datoria să 
combatem cu mai multă con
secvență tendințele de a considera 
matematica exclusiv sub aspectul 
ei teoretic, ruptă de cerințele vie
ții. sâ acționăm mai hotărit pentru 
orientarea fermă a cercetărilor

V_______

LA C.P.L.-PITEȘTI

£TL (Corespondentul 
•ii". Gh. Cirstea). — Ro
la Combinatul de prelu- 

Pitești 
o mo- 
modu-

PITEȘTI.
„Scinteii" 1 
cent, lc - --------
crare a lemnului de la 
a fost dată in funcțiune 
dernă fabrică de mobilă . . 
lată, in care, datorită gradului 
inalt de tehnicitate, productivi
tatea muncii pe fiecare munci
tor este dublă in comparație cu 
productivitatea ce se obține in 
unitățile de mobilă din țară. 
Noua unitate economică, con
struită in regie proprie, mai pre
zintă următoarele avantaje : va
lorifică mai bine deșeurile din 
lemn, transformate de combinat

F

(Urmarb din pag. I)

tidul iși găsește materializarea in 
înfăptuiri care schimbă mereu, din 
bine in mai bine, înfățișarea țării, 
condițiile de viață ale celor ce 
muncesc. Oamenii au astfel deplin 
temei să fie încredințați că, așa 
cum prevederile Congresului al
X- lea și-au găsit împlinire in rea
litățile de azi, tot astfel minunatele 
perspective conturate in documente
le Congresului al Xl-lea privind 
înaintarea României spre culmi tot 
mai înalte ale civilizației socialiste 
și comuniste iși vor găsi împlinire 
in realitățile de miine.

Reflectând asupra Tezelor, oame
nii muncii dobindesc noi temeiuri 
spro a-și întări convingerea că toa
te marile succese dobândite. ca și 
perspectivele strălucite prefigurate 
in documentele Congresului al
XI- lea sint indisolubil legate de 
înaltul spirit de responsabilitate 
comunistă și patriotismul fierbinte 
cu care Partidul Comunist Român 
iși îndeplinește rolul dc forță politi
că conducătoare a societății noas
tre, de contribuția determinantă, 
decisivă a tovarășului Nicolac 
Ceaușescu la fundamentarea stra
tegiei și tacticii revoluționare a 
partidului. Iși găsesc expresie in 
cuprinsul Tezelor trăsăturile defi
nitorii ale modului de acțiune și 
gindire ale secretarului general al 
partidului — capacitatea de a anali
za in mod științific cerințele esen
țiale ale dezvoltării vieții economice 
și cociale, investigarea lucidă a 
realităților și gindirea cutezătoare 
fertilizată prin permanenta confrun
tare a teoriei cu practica, energia 
și consecvența in deschiderea de 
căi largi noului, progresului con
tinuu și accelerat.

Larga dezba’pre publică a Teze
lor pentru Congresul al Xl-lea, 
precum și a proiectelor de Pro
gram și Directive ilustrează o 
dată mai mult practica demo
cratică promovată cu consecvență 
de partidul nostru de a-și elabora 
linia politică împreună cu masele 
largi ale poporului, consultindu-se 
cu comuniștii, cu ceilalți oameni ai 
muncii. Viața a confirmat că din 
această circulație a ideilor in dublu 
sens — de la partid la popor și de 
la popor la partid — din osmoza 
experienței partidului și a maselor 
populare iși trag izvorul atit rea
lismul. cit și adeziunea unanimă și 
însuflețirea cu care le înfăptuiesc 
oamenii muncii de la orașe și sate.

noastre spre probleme Impuse de 
necesitățile progresului continuu 
al societății socialiste".

Cu prilejul dezbaterii s-a ncor- 
dat o deosebită atcnfic aspectelor 
Integrării activității de cercetare cu 
producția. In acest sens, mai mulți 
vorbitori au propus ca biroul orga
nizației să ia măsuri pentru accele
rarea încheierii de contracte cu în
treprinderi șl instituții, care au 
menirea nu numai să asigure ren
tabilizarea activității Institutului^ 
cl și o mai strinsă legare de impe
rativele concrete ale producției in
dustriale și ale vieții sociale. Tot-

Directive. bunăoară, se vorbește 
despre sarcinile cercetării științi
fice in sprijinirea acțiunilor în
dreptate spre îmbunătățirea cali
tativă a vieții, spre protecția me
diului inconiurălor. Cred că unii 
dintre noi pot fi antrenați să par
ticipe la activitatea unor colective 
de cercetători din diferite sectoa
re. in vederea rezolvării cu forțe 
comune a marilor probleme pe 
care le ridică crearea unui mediu 
ambiant protejat do efectele po
luării. favorabil vieții și creației 
omului".

— Trebuie să ne Intereseze în

de bazam organize

odată, s-a relevat că deși multe 
dintre cele peste 50 de lucrări pu
blicate in ultimii ani de membrii 
colectivului s-au bucurat de apre
cieri — adesea concretizate in acor
darea de distincții in țară și peste 
hotare — o analiză exigentă a acti
vității și mai ales a resurselor po
tențialului uman existent arată că 
aportul institutului la rezolvarea 
unor probleme de acut interes prac
tic ar putea crește considerabil. 
Adina Curteanu. autoarea unui ci
clu de lucrări in domeniul anali
zei numerice, cu aplicație di
rectă pc mașinile de calcul, a 
subliniat necesitatea ca insti
tutul să inițieze intilniri periodice 
cu cercetători din felurite domenii 
ale științei, cu participarea direc
tă și activă a specialiștilor din în
treprinderi, intilniri in cadrul că
rora să se facă un schimb temei
nic de informații in ce privește 
obiectivele cele mai actuale ce Ic 
stau in față, obiective care pot fi 
soluționate prin realizarea unor 
programe speciale pentru calcula
toare. „Este necesar să participăm 
la tot mai multe cercetări multi- 
disciplinare. in cadrul unor pro- 
graipe ample — era de părere dr. 
Sender Solomon. In proiectul

mal marc măsură — sublinia cer
cetătorul Gheorgbe Chiorăscu — e- 
ficiența activității noastre de cer
cetare. In definitiv, matematica a 
avut și are dintotdeauna o dublă 
sarcină : să investigheze tărimuri 
'noi. fundamentale, proprii acestei 
științe, și să pună la dispoziția 
altor domenii de cercetare in
strumentele matematice necesare. 
Ca om care mă ocup de mecanica 
matematică, sint in prezent preo
cupat de aplicațiile acestei științe 
in chimie și biologie. Voi căuta, 
imoreună cu colegii mei. să con
tribui la realizarea unor progra
me complexe, in cadrul 
pilot a institutului de 
„Petru Poni". pentru _____
mecanicii macromoleculare a poli
merilor.

Un rol însemnat 
discuții activitatea -
tivă a organizației de partid. In 
spirit critic și autocritic, vorbitorii 
au relevat insistent necesita
tea unei continue intensificări a 
activității politico-ideologice pen
tru modelarea profilului spiritual 
al omului de știință de tip nou, 
personalitate creatoare cu activita
te profund ancorată in realitățile 
vieții, militant politic activ, devo-

stației- 
chimie 

studierea

a ocupat în 
politico-educa-

in PFL și PAL realizează toate 
operațiunile de lucru centralizat 
și in flux continuu, prelucrează 
părțile componente ale garnitu
rilor de mobilă sub formă de 
pachete, fapt ce ridică substan
țial eficiența mijloacelor pentru 
transportul produselor la benefi
ciari. In același timp, noua fa
brică a impus creșterea gradu
lui de specializare și calificare 
a foștilor tâmplari, in sensul că 
aceștia au devenit acum mași- 
niști policalificațl in meseriile 
de programare, reglare și între
ținere a utilajelor.

.4

Discutarea documentelor Congresu
lui al Xl-lea in cadrul conferințelor 
de partid județene, orășenești 
și municipale, in adunările or
ganizațiilor de bază, in presă, 
precum și cu masele largi de oa
meni ai muncii va da astfel între
gului popOr posibilitatea să-și spu
nă cuvintul asupra muncii desfășu
rate pină acum, precum șt a 
sarcinilor de viitor, a modalităților 
de perfecționare a activității de 
partid și de stat.

Principala trăsătură definitorie 
care se desprinde din citirea Teze
lor constă in justețea liniei gene
rale a partidului, care aplică in 

0 sinteză a grandioaselor obiective programatice
mod creator adevărurile fundamen
tale ale socialismului științific, legi
tățile universal valabile ale con
strucției socialiste la particularită
țile și condițiile specifice ale Româ
niei. în acest sens. pornind 
de la rolul determinant al dez
voltării bazei tehnico-materiale 
pentru progresul societății și con- 
cretizînd strategia de viitor a 
partidului definită in proiectul de 
Program — Tezele pun pe primul 
plan dezvoltarea puternică a forțe
lor de producție, care va asigura 
creșterea accelerată a întregii eco
nomii naționale, sporirea in ritm 
inalt a producției de bunuri mate
riale, satisfacerea cit mai deplină a 
necesităților de consum și a cerin
țelor generale ale țării -- cincina
lul 1976—1930 marcind o etapă im
portantă in reducerea decalajelor 
față de țările socialiste mai avan
sate economic, față de statele dez
voltate ale lumii. In concordanță cu 
obiectivul fundamental al rid’cării 
economiei noastre socialiste pe o 
treaptă superioară, Tezele enunță 
cu claritate opțiunea fermă a par
tidului pentru continuarea consec
ventă a politicii de industrializare 
socialistă, datorită căreia indus
tria iși va întări poziția conducă
toare in economia națională, deve
nind preponderentă in toate jude
țele. 

A

tat trup și suflet partidului șî 
poporului.

— Pe primul plan al activității 
ideologice in institut s-a situat 
Invățămintul de partid, care a a- 
tras in acest an un număr mal 
mare de cursanțl decit oricind — 
aprecia cercetătorul Vilalie Ghcor- 
ghiță, propagandist, E vorba insă 
și de o Importantă creștere cali
tativă. concretizată în Însușirea 
mai temeinică a materialismului 
dialectic și istoric, a politicii parti
dului. in participarea tot mai vie, 
mai activă a cursanților la dezba
terea temelor legate de proble
mele actuale ale edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
ale locului științei in cadrul acestei 
societăți. Pentru următorul an de 
învățămint politic, in miezul că
ruia se va afla studierea documen
telor ce vor fi adoptate de Con
gresul al Xl-lea al partidului, con
sider că e necesară folosirea unor 
forme cit mai variate și mai di
namice, de la expuneri ale propa
gandistului la informări și con
ferințe susținute de personalități 
ale vieții politice sl științifice, de 
la referate prezentate de cursanți 
la discuții libere în jurul cito 
unei teme care solicită o eluci
dare prin eforturi colective. Totul 
în strinsă legătură cu sarcinile 
prezente și de perspectivă ale in
stitutului nostru, așa cum se con
turează ele in lumina documente
lor congresului.

Aplicind întocmai criteriile adop
tate de Plenara C.C. al P.C.R. din 
iulie 1974, comuniștii de la Insti
tutul de matematică din Iași 
ales noul birou al organizației 
bază și au desemnat candidatul 
pentru comitetul organizației 
partid ierarhic superioare.

Membrii organizației de partid 
au adoptat, in încheierea adunării 
lor generale, o rezoluție in care 
iși afirmă adeziunea totală față 
de politica internă și externă a 
partidului, voința de neclintit de a 
face din Programul partidului pro
priul lor program de muncă și dc 
luptă, de a acționa consecvent 
pentru traducerea lui integrală in 
viață. Totodată, adunarea generală 
a adoptat, un plan de măsuri con
crete. cu termene și responsabili
tăți precise, menite să ducă la o 
continuă îmbunătățire a activității 
organizației de pârtia.

au 
de 
lor 
de

Victor BÎRLĂDEANU 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii

Cu prilejul dezbaterilor, fiecare 
organizație de partid poate și are 
datoria să desprindă concluzii prac
tice din cuprinsul Tezelor cu pri
vire la căile de înfăptuire a aces
tei orientări, analizindu-și propria 
activitate in ce privește accelerarea 
procesului de modernizare a struc
turii producției industriale, utiliza
rea intensivă a capacităților de pro
ducție, valorificarea maximă a re
surselor de materii prime, materia
le și energie, creșterea continuă a 
eficienței activității economice, con
centrarea eforturilor spre ridicarea 
productivității muncii, statornicirea 
unei ordini și discipline riguroase

in producție, asigurîndu-se fo
losirea integrală productivă a 
timpului de lucru, îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea 
cheltuielilor materiale.

Tezele constituie o călăuză pre
țioasă și pentru comuniștii și toți 
oamenii muncii de la sate. In con
cordanță cu prevederile proiectelor 
de Program șl de Directive este 
configurat programul vast de rea
lizare a unei agriculturi Intensive, 
de înaltă productivitate — program 
prin care, ca urmare a desfășurării 
unor largi acțiuni de irigații. îndi
guiri. desecări, a încheierii pro
cesului de mecanizare a lucrărilor 
agricole, extinderii chimizării agri
culturii. producția agricolă va înre
gistra, in viitorul cincinal, o creș
tere fără precedent. Dezbaterea 
documentelor Congresului al XI-Jea 
trebuie să prilejuiască in fie
care unitate agricolă o analiză 
aprofundată a căilor de utilizare 
tot mai eficientă a bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, de folosire 
cit mai rațională a fondului funciar, 
de creștere a calificării lucrătorilor 
din cooperative și I.A.S.-uri pentru 
obținerea unor randamente maxime 
in toate ramurile producției agri
cole.

Tezele precizează, in lumina prin
cipiilor enunțate in proiectul de 
Program, cadrul vastului ansamblu

de măsuri menit să asigure perfec
ționarea continuă a relațiilor de 
producție, dezvoltarea democrației 
socialiste, întărirea continuă a o- 
rinduirii noastre sociale și a sta
tului socialist. Fie că este vorba de 
acțiunile vizind întărirea unității și 
coeziunii societății noastre, de îm
bunătățirea muncii organelor de 
stat centrale și locale, de creșterea 
roiului Frontului Unității Socialiste, 
al organizațiilor de masă și obștești, 
măsurile preconizate in Teze sint 
străbătute, asemenea unui fir roșu, 
de grija statornică pentru aplicarea 
consecventă a principiului centra
lismului democratic, pentru dezvol

tarea cadrului organizatoric menit 
să asigure participarea întregului 
popor la conducerea vieții econo- 
mico-sociale, la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și sta
tului. Iși găsește expresie in aceas
ta concepția partidului privind le
gătura organică, indisolubilă a so
cialismului cu democrația, ideca 
majoră că adincirea democrației — 
in sensul de putere a poporului, de 
guvernare a ponorului de către po
por — reprezintă un factor esențial 
și o necesitate obiectivă in opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. In acest 
sens, o cerință de primă însemnă
tate este ca în dezbateri să se' ana
lizeze modul in care funcționează 
structurile organizatorice create in 
toate sferele de activitate pentru a 
se asigura o cit mai largă partici
pare a oamenilor muncii la elabo
rarea deciziilor de conducere so- 
cial-economică.

Citirea și studierea Tezelor evi
dențiază pregnant importanța deo
sebită pe care partidul nostru o 
acordă perfecționării activității po- 
litico-idcologice și educative — por
nind de la fautul că ridicarea con
științei socialiste a maselor, înar
marea acestora, cu ideologia mar- 
xist-leninistă, înrădăcinarea și ge
neralizarea ‘principiilor eticii și 
echității socialiste, dezvoltarea gin-

Cititorul șl, firește, ziarul — in numele opiniei publice — au In
teresul «<i cunoască exact efectele cuvintului tipărit, cu ce se sol
dează practic popularizarea experienței bune sau consemnările critice. 
Cu alte cuvinte, analizăm răspunsurile primite de la autoritățile vi
zate sau pornim pc urmele materialelor publicate din dorința de c 
duce pivă la capăt lucrurile începute.duce piuă la capăt lucrurile

„ Vă mulțumim 
pentru sprijin"

...La redacție sosesc cu regulari
tate. din partea autorităților, răspun
surile cuvenite — in marca lor ma
joritate pertinente și bine documen
tate — in care sint precizate cu răs
pundere măsurile luate in urma se
sizărilor „Scinteii". E un fapt îmbu
curător pe care ,1 vom semnala me
reu cu cea mai marc satisfacție. 
Două exemple ilustrative : Cu pri
vire la articolul „Grija pentru sănă
tatea omului", conducerea Combina
tului chimic din Craiova ne comuni
că : „(...) In urma măsurilor luate, 
considerăm că incepind cu ultima 
decadă a lunii august muncitorii de 
pe întreaga platformă industrială 
vor beneficia de asistența de specia
litate (medicală — n.n.) pentru toate 
profilcle ; muncitorilor care vor să 
se aboneze la cantina combinatului li 
s-au programat mașini pentru trans
portul lor in oraș la ora 16 ; se vor 
amenaja microcantine la atelierul 
mecanic și la atelierul electric ; in
spectorii obștești din grupele sindi
cale au fost instruiți in probleme de 
protecție și legislația muncii : vom 
edita broșura — „Inspectorul obștesc 
cu protecția muncii in acțiune". Vă 
mulțumim pentru sprijin".

Iată și un răspuns, foarte exact 
(a cărui eficiență am verificat-o și 
noi, la fața locului), care începe cu 
o autocritică din partea Comitetului 
executiv al Consiliului popular jude
țean Buzău. Răspunsul a fost trimis 
redacției in urma apariției articolului 
„Sfirșit și început de semestru pe 
șantierele crcșelor și grădinițelor" : 
In semestrul I s-a înregistrat la noi 
(jud. Buzău — n.n.) un ritm dc lucru 
foarte slab. Aspectele arătate în ar
ticol sint deci perfect reale. Pentru 
recuperarea restanțelor înregistrate 
și realizarea obiectivelor in terme
nul planificat s-au luat o serie de 
măsuri printre care : reactualizarea 
graficelor de execuție la fiecare o- 
biectiv, stabilindu-se termene pen
tru recuperarea intirzierilor ; a fost 
mărit numărul de lucrători la obiec
tivele restante ; s-au executat toate 
prefabricatele necesare creșelor și 
grădinițelor și s-a procurat o macara 
de 10 tone pentru montarea lor ; au 
fost asigurate materialele necesare 
construirii acestor obiective.

Efectul
„Ordinului observator11

fit/... se observă
Nu de mult însă am orimit și un 

răspuns din partea Consiliului popu
lar al județului Ialomița. El se re
feră la articolul „Una e să fii nave
tist, alta e să fii pasăre călătoare", 
in care autorii criticau obiceiul unor 
medici din comunele județului de 
a veni la unitățile sanitare atunci 
cind pot și de a pleca atunci cind 
au primul tren la indemină. Ce ni

Invitație la 
Hanul Conachi"
Tot mai numeroșilor turiști 

care străbat frumoasele melea
guri gălățene, cooperația de con
sum le adresează invitația de a 
poposi la una din unitățile sale, 
care constituie un loc de odihnă 
reconfortant. Este vorba de „Ha
nul Conachi", amplasat pe dru
mul național 25 Galați—Tecuci, 
ia km 47. in decorul pitoresc al 
unei bătrine păduri de stejari și 
salcimi. „Hanul Conachi" dispu
ne de camere modern mobilate 
și încălzire centrală, iar in res
taurantul său se pot servi spe
cialități culinare specifice bucă
tăriei locale. Unitatea este des
chisă in tot timpul anului.

dirii revoluționare, ca șț a atitudinii 
înaintate față de muncă, față de in
teresele generale ale poporului con
stituie o parte componentă insepa
rabilă a programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Concomitent cu imperativul 
ca toate mijloacele de propagandă 
și educație să acționeze in direcția 
unică a formării omului nou. a dez
voltării conștiinței socialiste, este 
necesar ca in cadrul dezbaterii do
cumentelor Congresului al Xl-lea 
fiecare organizație de partid să 
analizeze cu toată exigența cum 
este transpus in viață in unitatea 
respectivă Programul ideologic al 

partidului, cum acționează comu
niștii pentru aplicarea fermă a 
principiilor eticii și echității socia
liste. să adopte o poziție intransi
gentă împotriva oricăror manifestări 
retrograde, a oricăror mentalități șl 
practici înapoiate, a tendințelor de 
nesocotire a intereselor societății, 
de comportări necorespunzătoare 
moralei socialiste în viața personală, 
ca și in viața publică, determinind 
astfel o puternică intensifioare a 
întregii activități educative.

Condiția esențială pentru ca dez
baterile să-si atingă telul, să con
tribuie in cit mai mare măsură la 
dinamizarea energiilor creatoare 
ale întregului nonor — constă in 
abordarea concretă a problemelor. 
In analizarea problemelor in strîn- 
sâ legătură cu realitățile din fie
care unitate economlco-socială. de 
Ia fiecare loc de muncă. Cadru de 
Iarnă afirmare a adeziunii totale a 
organelor si organizațiilor de 
partid, a comuniștilor si întregii 
noastre națiuni Ja prevederile pro
iectelor de Program și Directive, 
dezbaterile nu pot fi și nu trebuie 
concepute ca „seminarii teoretice" 
in care să fie enunțate Idei gene
rale si formulări abstracte, ci ca 
discuții cu caracter de lucru, me
nite a releva experiența pozitivă 
ce se cere generalizată. precum 
și lipsurile și deficiențele care tre

se răspunde ? „în vederea remedie
rii deficiențelor semnalate, s-a pre
lucrat articolul cu toți factorii de 
răspundere din spitale, iar pe centre 
— cu toți medicii. Tuturor medicilor 
arătați in articol li s-a aplicat sanc
țiunea ^ordin observator", atrăgin- 
du-li-so serios atenția asupra respec
tării programului".

înseamnă că e bîne — am gîndit 
noi. Șl Înseamnă că, în urma „ordi
nului observator", medicii .^râtați 
in articol", in loc să lucreze cite 
3—4 ore pe zi, intre două trenuri, 
iși fac conștiincios datoria In 
limitele întregului program. Ce-ar 
fi totuși să ne deplasăm din 
nou, măcar plnă intr-una din co
munele despre care am scris, pentru 
a vedea cu ochii realitatea 7 Și-am 
pornit. Cum am ajuns în comuna 
Căzăncștl de Ialomița, ne-am și pre
zentat la dispensar (și în 14 august 
și in 12 septembrie). Acolo 7 Țipe
nie ! Lipseau toate cele trei cadre 
medicale cu program. (în cele din 
urmă, am aflat că un medic se găs i 
Intr-adevăr, prin comună ; dar 
lalți ?) Părerea primarului și a v .. 
președintelui comitetului executive. 
„La început, imediat după ap .riția 
articolului, parcă se schimbase ceva. 
Acum insă, mai ales doctorițele, 
continuă să-și facă singure progra
mul de asistență medicală".

Cc concluzie putem trage ? Ori „or
dinul observator" dat de direcția de 

.specialitate a consiliului n-a ajuns 
încă la Căzănești, ori a ajuns, dar 
n-a fost luat in serios. Drept care, 
așteptăm din nou... răspuns.

...După publicarea notei „Poveste cu 
sticle și borcane goale", întreprinde
rea de colectare și valorificare a am
balajelor ne comunică : ....Analizind
temeinic, cu toți factorii de răspun
dere, aspectele ^semnalate au fost 
stabilite măsuri". Și... urmează mă
surile.

Am dat recent o raită prin citeva 
cartiere ca să vedem efectele măsu
rilor luate. Și ce să vezi (și să nu 
crezi) ? La centrele de pe șoselele 
Mihai Bravu, Ștefan cel Mare, de pe 
calea Rahovei, de pe... Parcă cetă
țenii care așteptau in rindurl Inter
minabile la ușă iși mai îngroșaseră... 
rândurile ! Iar ..centrașii" ? Ca „cen- 
trașii" ! în pofida măsurilor — pre
conizate, dar ncaplicate de I.C.V.A. — 
ba n-aveau bani sâ cumpere sticle, 
ba n-aveau lăzi unde să le pună, 
ba puseseră lacătele la ușă și ple
caseră... Unde ? în nici un caz la do
miciliul cetățenilor să colecteze sti
cle goale !

Na ieșit 
coșaru-n drum

R'sfoind alte răspunsuri ale Insti
tuțiilor și întreprinderilor de interes 
public am descoperit cu surpriză și 
că unele servicii din unitățile res
pective, in intenția vădită de a se 
eschiva de la orice responsabilitate 
și pentru a nu-și asuma nici o obli
gație viitoare, trimit redacției infor
mații cel puțin ciudate. în urma ar
ticolului „Mi-a Ieșit coșaru-n drum", 
spre exemplu, in care era semnalată 
lipsa de receptivitate a atelierelor 
pentru reparația aparatelor electrice, 
cooperativa „Radio-Progres" ne co
munică : ....Considerăm că greutățile
se riatoresc și faptului că o parte din 
cetățeni..." Iar, mai departe, condu
cerea cooperativei găsește explicația 
propriilor ei lipsuri de organizare 
in modul cum apelează cetățenii la 
serviciile atelierelor de depanat : u- 
nii cetățeni, de pildă, țin morțiș să 
fie serviți numai de anumiți specia
liști, alții apelează la serviciile coo
perativei după, orele... 16 (!), iâr o 
parte din soliciianți nu dau exact 
toate informațiile cerute de prof 
matori. De pildă, nu știu să dea f 
telefon... diagnosticul aparatului •' 
fect.

Un singur lucru mai rămine de 
spus : așteptăm din partea autorită
ților vizate in articolele, anchetele 
și notele noastre numai răspunsuri 
clare, măsuri serioase, concrete, care 
să contribuie efectiv la perfecționa
rea activității sectoarelor de interes 
public.

Gh. GRAURE

buie înlăturate, dezbateri încheiate 
prin adoptarea de măsuri concrete, 
care să asigure înfăptuirea cu succes 
a obiectivelor economice, politice și 
sociale stabilite de partid. In 
acest sens, pornind de la fap
tul că realizarea prevederilor do
cumentelor Congresului al Xl-lea 
se bazează ne îndeplinirea în con
diții optime a actualului cincinal, 
se impune ca dezbaterile sa acor
de o atentie deosebită aspectelor 
de care depind înfăptuirea rigu
roasă a sarcinilor economice si so
ciale curente — si in primul rind 
a planului ne anul 1974. realizării 
cincinalului înainte de termen.

Evident. pentru ca dezbaterea 
documentelor Congresului al Xl-lea 
să fie pretutindeni caracteri
zată prin spirit de lucru, pre- 
venindu-se orice tendințe de fes- 
tivism. este necesar ca atit dările» 
de seamă, cit și intervențiile par
ticipantelor la discuții să fie pă
trunse de un inalt spirit de exigen
tă si combativitate fată de lipsuri 
si rămineri in urmă. Numai ana
liza responsabilă, critică si auto
critică a muncii desfășurate de fie
care organizație de partid si colec
tiv de oameni ai muncii, numai 
promovarea unei atitudini princi
piale ferme sint in măsură să a- 
sigure ca dezbaterile să-si îndepli
nească cu succes funcțiunile mul
tiple — de a inlesni înțelegerea 
aprofundată a liniei generale șl 
obiectivelor Congresului al Xl-lea, 
însușirea spiritului in care trebuie 
să se lucreze pentru realizarea a- 
ccstor obiective, de progrese prac
tice imediate — să se transforme 
intr-o adevărată școală de educația 
comunistă, să contribuie la întă
rirea mai departe a partidului, la 
perfecționarea calitativă a activității 
tuturor organizațiilor de partid.

Fără îndoială că. prin întreaga el 
desfășurare, larga dezbatere a Te
zelor, ca și a proiectelor de Pro
gram și Directive va determina o 
nouă și puternică manifestare a 
unității și coeziunii întregului po
por în jurul partidului, a conduce
rii sale, creșterea avintului și ho- 
tăririi maselor populare, ale tutu
ror oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, dc a înfăptui 
neabătut politica sa Internă și ex
ternă, de a asigura accelerarea 
mersului înainte al României pe ca
lea edificării ( societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comu
nismului.
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In n doua jumătate a lunii Iunie 
n * avut k>.~. la întreprinderea 
de aluminiu din Slatina. plrnara 
romltrtului de partid ru activul. !n 
cadru! cârc ia — pp baza indicațiilor 
< 'iT5ucerii partidului — au fast sta- 
bihte măsuri t»?ntni îmbunătățirea 
a'tlvitftiii in âttvU mare unitate 
industrială. Dr la ședința de ana- 
l’xâ au trecut aproape trei luni. 
Cum «-au aplicat in acest răstimp 
măsurile «tahilitc ? Care este efi- 
rlrnta lor? Cum re duc la îndepli
nire programelr elaborate de minis
ter ?

De la bun Început, trebuie preci
zat că. in prima jumătate a anului 
1 '74. la întreprinderea de aluminiu 
la organizarea fabricației și' gospo
dărirea bunurilor materiale, s-a to- 
l?rat lipsa de planificare in repara
ția cuv.lor. in exerutarca unor re
parații capitale — toate acestea 
a vind repercusiuni asupra realizării 
sarcinilor de plan. Ca atare, plenara 
comitetului de partid a adoptat mă
suri corespunzătoare — tehnico- 
organizatorice $i politico-educatr- e 
— centru îmbunătățirea generală a 
activității, pentru recuperarea res
tantelor și îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan prevăzute. în le
gătură cu modul de aplicare concretă 
a programelor stabilite și rezultatele 
obținute pină acum am discutat cu 

șui inginer l'lrodor Popescu, 
directorul general al Centralei in
dustriale pentru metale neferoase și 
rare de la Sla’ina. care ne-a spus ;

— Acțiunile întreprinse sini multi
ple. Au fost respectate opririle pla
nificate la instalațiile mecanice, s-a 
areentuat ritmul de reparare a cu- 
vclor. astfel incit numărul celor ce 
nu funcționează să fie cit mai m-c. 
a fost întărită disciplina In muncă, 
s-a organizat mai bine asistența teh
nică pe schimburi, s-a urmărit mai 
atent fluxul de producție pentru 
a 'licarca tehnologiilor moderne de 
fabricat e. De mi nționat că. pentru 
mai buna funcționare a intreurin- 
drrii, s-a adoptat o nouă orcanicra- 
mâ. prin înființarea a două uzine 
( ’na de electroliză si alta de repara
ți! si întrețineri) fără personalitate 
juridică, dar fiecare cu cite un ingi-

AZI ÎNCEP la bucurești lucrările simpozionului internațional de ergonomie

STIINTA MUNCII- 
în folosul creșterii eficienței muncii!

Țara noastră găzduiește, timp de 4 zile, incepind de astăzi, 17 sep
tembrie. lucrările Simpozionului internațional cu tema : Aplicațiile 
practice ale ergonomiei în industrie, agricultură și exploatări forestiere, 
organizat de Biroul Internațional al Muncii. împreună cu Ministerul 
Muncii si in colaborare cu alte ministere, academii, organisme centrale 
ș a. Pr:n numărul mare de participanți. aproape 300 specialiști străini 
d;n 38 de țări de pe toate continentele și circa 400 specialiști români — 
medici, ingineri, arhitecți. fiziologi. psihologi, sociologi, economiști, re
prezentanți ai unor institute de cercetări și de invățămint, ai unor în
treprinderi — această manifestare internațională este cea mai amplă 
fată d? cele similare care au precedat-o. în legătură cu scopul și sem- 
nificația acestei prestigioase reuniuni internaționale cu caracter știin
țific, președintele Comitetului de organizare, dr. ing. CORNEL HIDOȘ, 
adjunct aJ ministrului muncii, precizează :

— Ergonomia, acest domeniu de 
activitate interdisciplinar. este in 
măsură să contribuie din ce in ce 
mai mult la crearea unor condiții 
optime de lucru. Drin varietatea de 
soluții pe care ea le oferă pentru 
adaptarea utilajelor, metodelor si 
mediului ambiant la capacitatea fizi
că și psihică a omului.

— Vă rugăm să exemplificați 
prin citeva rezultate.

— Prin reducerea zgomotului în 
anumite hale de la tesătoria „Victo
ria" din Iași s-a realizat o creștere 
a productivității muncii de peste 5 la 
sută. Un scaun conceput după prin
cipii ergonomice poate determina o 
sporire a productivității muncii cu 
23—30 la sută. Prin reproiectarea sis
temului de lucru, a amplasării mași
nilor si a muncitorilor in raport cu 
ele. ca și pe baza eliminării miscări- 
]-;• inutile, productivitatea muncii 
fizice se poate mări cu 30—60 la 
sută. Desigur, exemplele pot conti
nua. deoarece cele circa 100 de lu
crări din programul de lucru al sim
pozionului se referă la diferite cate
gorii de factori : fizici, psihici, so
ciali. ca și la lămurirea unor proble
me cu caracter metodologic la nivelul 
întreprinderilor. Un accent deosebit 
se va pune ne aspectul practic al 
ergomomici în industrie, agricultură 
ei exploatări forestiere. Aș dori să 
fac si precizarea pentru cei interesați 
că. pe lingă lucrările ce se desfășoară 
pe bază de tematici și conduse de 
reputati specialiști din 14 țări, două 
grupe de lucru vor aborda obiectivele 
ergonomiei si invătămintul in dome
niul ergonomiei. De asemenea. In ca
drul unei ..mese rotunde" va fi dezbă
tut locul ergonomiei in țările in curs 
de dezvoltare.

— Care tint direcțiile către 
care tind să se deplaseze in 

ner-jef. roalizlndu-se astfel un con- 
t -?t n»i direct Intre factorii de con
ducere și locurile de muncă.

— în ce constă eficiența aplicării 
acestor măsuri ?

— în realizarea «I depășirea «arcl- 
nllnr de plan pe lunile Iulie șl au
gust. ca și pe prima decadă a lunii 
septembrie. Concret. d« la 1 Iulie »i 

LA ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU DIN SLATINA

CANTITATEA $1 CALITATEA 
PRODUCȚIEI AU CRESCUT

...rămîne deschisă problema 
pieselor de schimb

pină anim am obținut peste plan 
mai mult de 150 tone aluminiu. îm
bunătățind totodată și calitatea aces
tuia. Practic, am ajuns să proiucem 
la capacitatea maximă a uzinei de 
electroliză. Depășirile la producîia- 
martă. de exemplu, in aceeași pe
rioadă. însumează peste 20 milioane 
Ici.

— Dar ceilalți indicatori ?
— Toii sint realizați și depășiți, 

r.i excepția celor care privesc con
sumurile de energie și materie pri- 
r ă. S-a redus mult atit consumul 
dn energie electrică, cit și cel de 
alumină, dar nu pină la nivelul pla
nificat. Secțiile I și III au înregis
trat bune rezultate in acest dome
niu. in încadrarea in consumurile

prezent preocupările din dome
niul ergonomiei ?

— în întreaga lume au avut loc. In 
decursul ultimilor ani. diferite depla
sări de orientare a preocupărilor in 
funcție de obiectivele urmărite de 
țările respective. Tematica simpozio
nului evidențiază preocuparea pentru 
locul de muncă, cu toate cerințele pe 
care acesta le formulează față de om. 
Si invers : cerințele omului față de 
locul de muncă, interacțiunea dintre 
om. mijloacele de muncă, obiectele 
muncii si mediu. S-a dovedit că ve
dica relație om — mașină — mediu 
trebuie completată in sensul acesta, 
întrucit și obiectele muncii, luate 
distinct. constituie teme de studiu 
pentru ergonomie. La noi in țară, 
acesie preocupări, ca și cele privind 
capacitatea de muncă. timpul de 
muncă, oboseala și odihna, se situea
ză pe un loc prioritar, urmarea fi
rească a caracterului profund umani
tar al relațiilor socialiste de pro
ducție.

— Cum apreciați că este re
prezentată in tematica simpo
zionului valorificarea studiilor 
ergonomice legate de folosirea 
judicioasă a forței de muncă, 
factor determinant in procesul 
de producție ?

— Ceea ce caracterizează actualul 
simpozion este orientarea lui spre 
latura aplicativă. De aceea, sl pro
blema forței de muncă este oglindită 
astfel. Din rapoartele și comunicările 
ce vor fi prezentate reiese, cu clari
tate. că prin introducerea pe scară 
largă a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnologiei, prin dezvol
tarea și modernizarea unui număr 
impresionant de capacități si obiec
tive industriale, se ajunge la o creș
tere a varietății solicitării organisj 
mului. Ca atare, o evaluare realistă 
și o continuă perfecționare a relațiilor 
umane in cadrul fiecărui colectiv sau 

gpectflco. Vom acționa cu mal multă 
hotărira pentru diminuarea. In con
tinuare. a consumurilor, pentru Îm
bunătățirea întregii activități econo
mice. Cerem Insă Întreprinderilor 
de comerț exterior să acorde o mal 
mare Atenție asigurării ritmice cu 
materie primă, iar Industriei chi
mice să urgentez» asimilarea și li

vrarea sărurilor de fluor necesare. 
Sint restanțe față de graficele sta
bilite și in ceea ce privește punerea 
In funcțiune a unor capacități, în
deosebi a noilor cuptoare de la tur
nătorie, pentru care solicităm mai 
mult sprijin din partea constructo
rului. Oportună este și asigurarea 
pieselor de schimb la nivelul cerin
țelor.

în legătură cu această problemă, 
tovarășul inginer Matei Dănilă ne 
înfățișează graficele privind asigura
rea pieselor de schimb necesare în
treprinderii de aluminiu, pe baza pro
gramului aprobat de toate forurile 
dp resort. Anumite întreprinderi au 
mari restanțe in livrarea pieselor de 
schimb, ceea ce determină ca, la 

secție, deci o urmărire atit a aspec
telor tehnice si tehnologice, cit și a 
celor legate de forța de muncă, de 
asigurarea unui regim optim de lu
cru. dau rezultate foarte bune.

Perspectivele dezvoltării economiei 
noastre, in lumina proiectului de 
Program al partidului, a proiectului 
de Directive, reclamă o valorificare 
deplină a întregului potențial uman 
și tehnic existent. Ca urmare, soco
tim că există incă multiple posibili
tăți pentru a asigura o tot mai largă 
dezvoltare a cercetărilor care au ca 
obiect relația dintre om și celelalte 
elemente ale locului de muncă, cit 
și extinderea și generalizarea orga
nizată a rezultatelor bune ce șe ob
țin in domeniul aplicațiilor practice 
ale ergonomiei.

— Ce ne puteți spune In le
gătură cu alegerea Capitalei ță
rii noastre ca gazdă a simpo
zionului ?

— Această opțiune are la bază. în 
primul rind. aprecierea deosebită dc 
care se bucură pe plan internațional 
politica externă a țârii noastre, pre
cum si relațiile bune pe care le avem 
cu O.N.U. și B.I.M. (Biroul Interna
țional al Muncii). In al doilea rind, 
consider că s-a avut in vedere faptul 
că in tara noastră s-au efectuat, o 
serie de studii si cercetări cu carac
ter aplicativ, in numeroase institute 
de cercetări științifice, laboratoare 
uzinale de ergonomie, unități produc
tive care, prin rezultatele obținute, 
ne situează in rindul țărilor cu pre
ocupări avansate in acest domeniu 
științific.

In condițiile actualelor perspective 
de dezvoltare a economiei naționale, 
cind ergonomia capătă o importanță 
practică deosebită in procesul de 
perfecționare a organizării muncii, 
este necesar să creăm o opinie de 
masă in jurul acestor probleme. Pro
movarea studiilor ergonomice trebuie 
să constituie preocupări atit ale spe
cialiștilor — ingineri, medici, psiho
logi, economiști, pedagogi, so
ciologi — cit si ale conducătorilor de 
unități economice. organizatorilor 
procesului de producție, ale colective
lor largi de oameni ai muncii. în 
acest fel. gama măsurilor ergonomice 
va putea fi mult mai mare in viitor, 
in folosul creșterii productivității 
muncii si. in ansamblu, a eficientei 
muncii sociale.

Interviu consemnat de
Elena MANTU 

unele locuri de producție, utilajele 
să nu funcționeze normal, la întreaga 
capacitate. întreprinderea de utilaj 
chimic din Găcști, bunăoară, este in 
restanță cu 44 repere, unele dintre 
ele pentru podurile F.C-L de la elec
troliză, de care depinde huna func
ționare a acestora : Întreprinderea 
metalurgică Alud. din 93 repere nu 
a livrat 80 : I.C.M. Reșița — 22,
l.C.M.  Bocșa — cu toate cele 15 re
pere stabilite a se fabrica aici. Mai 
mult decit atit, di și in nota comună 
a Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașlnl-Unelle și Electro
tehnicii și Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele s-a 
stabilit ce întreprinderi specializate 
să fabrice unele piese de schimb, 
unele dintre ele refuză producerea 
acestora. Este razul întreprinderilor 
..Balanța" din Sibiu, „Unlo" Saiu- 
Marc, I.M.U.T. Moroni. V.M. I’lo- 
peni. ..Progresul" Brăila. Redăm ex
trase din adresa nr. 29110 a între
prinderii „Progresul" din Brăila : 
..Urmare la adresa dv. nr. 37 281, < 
prin care solicitați contractarea a 
20 bucăți coroană dințată, vă comu
nicăm : in 1971 nu putem onora ce
rerea dumneavoastră...". Și. in final, 
se spune : „Comanda dumneavoastră 
este scoasă din evidențele noastre".

Este știut că fără asigurarea pie
selor dc schimb necesare, instalațiile 
nu pol funcționa la parametrii pro
iectați. De aceea, colectivul între
prinderii din Slatina face un apel 
ferm la muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la întreprinderile ce ur
mează a livra piesele dc schimb 
pentru a depune toate eforturile in 
vederea fabricării și expedierii aces
tora la termen, conform programelor 
stabilite. Măsurile adoptate dc ple
nara comitetului de partid, care, in 
marea lor majoritate, au și fost apli
cate, trebuie să duqă la realizarea 
tuturor indicatorilor de plan. înce
putul este bun. Revirimentul tre
buie consolidat, astfel incit, atit la 
consumurile specifice, cit și la cei
lalți indicatori, întreprinderea să 
obțină realizări *dc prestigiu, potrivit 
sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteil"

succese

metalurgic, 
Semnifica-

DEVA (Corespondentul 
teii", Sabin Ionescu). — Acționînd 
cu fermitate pentru realizarea și 
depășirea obiectivelor cuprinse in 
chemarea la întrecere pe care au 
lansat-o in acest an către toate 
colectivele din industria metalur
giei feroase, siderurgiștii hunedo- 
reni raportează in aceste zile reali
zarea suplimentară a unui volum 
de producție marfă vindută și în
casată in valoare de peste 176 mi
lioane lei, materializată in zeci de 
mii de tone de cocs 
fontă, oțel și laminate, 
tiv pentru amploarea dezvoltării 
activității din marele combinat hu
nedorean este faptul că in prezent

IA RECOLTAREA CARTOFILOR
în această perioadă, pe lingă celelalte lucrări de sezon, o atenție 

deosebită trebuie" acordată recoltării, transportului șl depozitării car
tofilor. Este vorba de o producție care însumează sule dc mii de tone 
șl care trebuie să fie strinsă șl păstrată cu cea mai mare grijă spre 
a fi asigurate in condiții cit mal bune cerințele de consum ale popu
lației șl alte necesități ale economiei. Din ultimele date centralizate 
la ministerul do resort rezultă că, pină la 13 septembrie, cartofii au 
fost recoltați de pe 25 Ia sulă din suprafețe. Se constată insă, In multe 
locuri, un decalaj intre cantitățile recoltate șl cele transportate. Deși 
in planurile dc măsuri privind desfășurarea campaniei agricole de 
toamnă s-a prevăzut ca toți cartofii recoltați in cursul unei zile să fie 
transportați si livrați in aceeași zi. In unele unități agricole, după re
coltare. cartofii sint lăsatl zile intregl pe cimp sl. din această cauză, 
încep să se deprecieze.

Aceste probleme au constituit 
în două județe mari cultivatoare

în județul BRAȘOV, de exem
plu. sint de recoltat cartofii de pe 
circa 10 000 hectare. Datorită mă
surilor luate din timn pentru pregă
tirea recoltării, livrării si depozitării 
cartofilor, in numeroase cooperative 
agricole — Codlea, Hălchiu. Hărman, 
Vulcan si altele — se realizează rit
muri ridicate de lucru, care oferă ga
ranția că recoltatul se va încheia 
pină la 25 septembrie. Dar. asa cum 
se apreciază si la direcția județeană 
agricolă, ritmul de recoltare pe an
samblul- județului este deocamdată 
nesatisfăcător.

— Adevărul este — ne-a relatat 
ing. Ghcorghe Dima, director adjunct 
al direcției județene agricole — că 
unele unități, mai ales din cele si
tuate in zona Făgărașului, nu s-au 
pregătit temeinic pentru începerea 
recoltării cartofilor si nici măcar 

aici se fabrică peste 300 mărci de 
oțeluri, mai mult de 57 la sută din 
producția totală constituind-o oțe
lurile cu caracteristici superioare. 
Totodată, de la începutul anului și 
pină acum s-au obținut beneficii 
suplimentare de peste 110 milioane 
lei. De menționat incă un succes de 
prestigiu al siderurgiș-ilor hunedo- 
reni : ci și-au îndeplinit sarcinile 
revenite la export pe întregul cin
cinal cu aproape un an și jumătate 
mai devreme. Pină in prezent, co
lectivul hunedorean a și livrat su
plimentar beneficiarilor de peste 
hotare diferite produse. îndeosebi 
laminate finite, in valoare de 36,2 
milioane lei valută. 

obiceiul unul rald-anchetă organizai 
do cartofi : Brașov și Neamț.

Lucră- 
și in 
Birsei, 

Pur-

acum nu iau măsuri pentru utilizarea 
tuturor mijloacelor mecanice de care 
dispun. Deși flecare unitate are re
partizate un număr suficient de 
mijloace mecanice, acestea stau in 
bună măsură nefolosite. în acest 
timp, in cooperative agricole ca cele 
din Ileni. Șinca. Hirseni și altele 
recoltatul se face cu furca.

Iată cum se prezintă situația pe 
teren. Deși timpul a fost deosebit 
de favorabil, viteza de lucru s-a 
menținut foarte scăzută și in ultime
le zile. Ea a fost de numai 140 hec
tare. față de 650—700 hectare cit ar 
fi trebuit să se realizeze, iar in une
le unități din zona Făgărașului aceas
tă viteză este șl mai mică. Pe an
samblul județului cartofii s-au recol
tei — pină in ziua de 15 sep
tembrie inclusiv — de pe 3 300 
hectare din cele 10 000 existente. 
Mcnținindu-se această viteză de
lucru înseamnă că recoltatul nu
se va încheia la 25 septembrie, 
așa cum s-a prevăzut. ’ ”
rile trebuie intensificate 
unitățile din zona Țării 
ca Feldioara, Țărlungeni, 
căreni, Teliu etc. Aici, important 
este să se organizeze mai temeinic 
lucrul, să se mobilizeze puternic coo
peratorii la recoltare, sâ se asigure 
un număr suficient de găleți, saci 
etc. Iată de ce se impune luarea 
unor măsuri energice pentru intensi
ficarea ritmului de recoltare, pentru 
livrarea și depozitarea In bune condi
ții a cartofilor. Nu trebuie uitat un 
mare adevăr îndeobște cunoscut și 
anume : timpul frumos nu așteaptă. 
De aceea, fiecare zi trebuie folosită 
din plin.

Și în județul NEAMȚ se lucrează 
Intens la stringerea recoltei de cartofi 
de pe cele 12 000 ha. La indicația bi
roului comitetului județean de partid, 
grupe de specialiști de la direcția 
agricolă și din unități au urmărit 
Îndeaproape evoluția vegetației la

LA „METALURGICA"-BUZAU

Modernizarea tehnologiilor
prin autoutilare

— întreprinderea „Metalurgi
ca" a parcurs in acest an o pe
rioadă fructuoasă in reprofila
rea activității sale pentru piese 
și subansamble de tractor — ne 
spunea Ghcorghe Chiță, inginer 
șef al unității. Reorganizarea 
fluxurilor, schimbarea tehnolo
giilor și completarea echipamen
tului de lucru au ridicat acțiu
nea de autoutilare la dimensiuni 
noi. Grupe specializate din ca
drul atelierului mecanic-șef, cu 
ajutorul documentațiilor primite 
de la producătorii de utilaje 
sau prin propriile proiecte, au 
desfășurat, intr-un ritm alert, o 
muncă pasionantă pentru reali
zarea dispozitivelor, instalațiilor 
și sculelor necesare fabricației 
noilor repere. Activitatea turnă
toriei de fontă, care reprezintă 
mai bipe de o treime din în
treaga " 
rii, a 
proces de modernizare. Au fost 
astfel executate uscătoare de 
dimensiuni mai mari pentru 
miezuri, uscătoare de nisip, ma- 
laxoare de capacitate sporită și 
altele.

Asimilarea reparațiilor pentru 
tractoare intr-un interval foarte 
scurt a impus colectivului de 

^producție a intreprinde- 
fpst supusă unui amplu

această cultură. în multe unități 
campania de recoltare a cartofilor h 
fost declanșată incă de acum o săp- 
lămlnă. Ca urmare, In cooperativa 
agricole ca cele din Timlșesti. Păstră- 
venl. Săbâoani. Davideni. Urecheni și 
altele, care sint mari cultivatoare do 
cartofi, recoltatul se află intr-o faza 
înaintată ; aici tuberculii sint strinși 
și depozitați de pe 20—35 la sută din 
suprafață. Este un merit al organi
zațiilor de partid si al ,co'?duccr2Sr din aceste unități că, inca din prima 
zl de recoltare, au organizat munca 
In flux continuu, că la această lucra
re au mobilizat puternic pe coopera
tori.

— Pe raza consiliului Intercoopera- 
tist din Tlrgu-Neamt — ne spune ing. 
Mircca Agapescu, președintele aceB- 
tui consiliu — au fost constituite 
echipe speciale pe faze de operațiuni 
Incepind de la dislocarea meranicâ 
mu manuală a cartofilor sl pină la 
insllozarea sau transportul lor in ba
zele de preluare. Pe o suprafață de 
600 ha executăm recoltatul mecani
zat. Sintem mulțumiți de felul cum 
lucrează mecanizatorii care servesc 
cooperativele agricole din Răuceșli. 
Brusturi șl Timișești.

Se lucrează intens la recoltatul 
cartofilor si pe ogoarele cooperativei 
agricole din Girov. Drept rezultat, 
pină acum aici a fost strinsă recolta 
de pe aproape 30 la sută din supra
față. Cu totul altfel stau lucrurile in 
cooperativele agricole din comunele 
Cordun. Tămăgeni. Zănesti. Dulcești 
și altele, unde, deși au fost întocmite 
grafice minuțioase privind recoltatul 
cartofilor, totuși această acțiune nu 
6e desfășoară pe măsura cerințelor. 
De asemenea, unele unitătl din zona 
submontană abia au declanșat cam
pania de recoltare si cu toate acestea 
ritmul de lucru este nesatisfăcător. 
S-a creat, totodată, un mare deca-- 
laj intre cantitățile recoltate și cele 
transportate. Această situație este 
determinată și de lipsurile din ac
tivitatea întreprinderii de transpor
turi auto, unitate care este chemată 
să asigure transportul recoltei din 
cimp. Pe de altă parte, bazele de 
recepție din Săbăoani și Roman nu 
funcționează potrivit programului 
stabilit pentru această campanie. 
Este de datoria organelor județene 
de partid șl de stat, a organizațiilor 
de partid și a conducătorilor de uni
tăți agricole să la măsuri pentru ca 
recoltarea și transportul cartofilor 
să se facă pe bara graficelor Întoc
mite cu unitățile de valorificare.

Nlcolae MOCANU 
Ion MANEA 
corespondenții „Scînteli’

$

muncă reorganizarea fluxurilor 
de fabricație și dotarea cu utilaje 

* noi a atelierelor principale. Dacă 
ne oprim, spre exemplu, la re
perele tractorului S-1500, pentru 
realizarea lor au trebuit să fie 
executate o serie de dispozitive 
necesare pregătirii fabricației, a 
căror valoare este de circa 
600 000 de lei.

Deși noul profil de producție 
a concentrat în cea mai mare 
măsură eforturile colectivului 
de muncă, vechile produse nu 
au fost neglijate, ci s-a acționat 
mereu pe linia modernizării 
tehnologiilor și instalațiilor de 
lucru. Așa, spre exemplu, la u- 
nelte forjate și aparate de stins 
incendii, gama sortimentală a 
cunoscut o imbunătățire consi
derabilă, prin introducerea in 
fabricație a unor noi repere cu 
caracteristici superioare. Toate 
acestea au reclamat dotarea cu 
dispozitive, scule șl verificatoa
re, intr-un volum sporit între
gul set de SDV-uri a fost exe
cutat prin autoutilare, aducind 
Întreprinderii importante econo
mii.

Mihal BAZU
corespondentul „Scinteif

r
Ce impor
tantă se

1

atribuie și ce căi
de acțiune se pre
conizează pen
tru reducerea
cheltuielilor 
materiale de 

producție?
I’-------- ■

în cincinalul 1976—1980, po
trivit prevederilor proiectului de 
Directive, concomitent cu dez
voltarea in ritmuri rapide a 
producției materiale, un obiectiv 
esențial îl va constitui sporirea 
eficienței producției, ridicarea 
la un nivel calitativ înalt a în
tregii activități economico-so
ciale. Aceasta presupune să se 
acționeze cu hotărire nu numai 
pentru creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității 
producției, ci și pentru redu
cerea costurilor de producție, 
folosirea cu randament sporit a 
fondurilor fixe, a tuturor re
surselor materiale și financiare 
ale tării. Obținerea de producții 
maxime cu consumuri minime 
de materii prime si resurse e- 
ncrgeticc — adică cu cheltuieli 
materiale cit mai reduse — re
prezintă o condiție esențială a 
modernizării economiei noastre, 
a progresului Întregii societăți.

Dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale, ridicarea 
nivelului de trai al poporului 
sint condiționate, așa cum se 
știe, de creșterea venitului na
tional. Or. alături de sporirea 
productivității muncii sociale — 
definită ca venitul national creat 
de o persoană ocupată in sfera 
producției materiale — redu
cerea cheltuielilor de producție 
și, in primul rind, a celor ma
teriale reprezintă un factor de 
prim ordin, determinant pentru 
amplificarea venitului național : 
cu cit ponderea cheltuielilor 
materiale in produsul social va 
fi mal redusă, cu atit mai mare

va fi partea ce revine valorii 
nou create, adică venitului na
țional. Tocmai aceasta consti
tuie calea principală prin care, 
in viitorul cincinal, venitul na
țional va crește intr-un ritm 
mediu anual de 9—10 la sută, 
față de 8—9 la sută cit va spori 
produsul social ; creșterea veni
tului național intr-un ritm su
perior dinamicii produsului so
cial constituie o caracteristică 
esențială a întregii dezvoltări 
economico-sociale a țării noas
tre in perioada 1976—1980, care 
continuă, pe un plan superior, 
orientarea dată de 
Congresul al X-lea al 
partidului si realiză
rile din actualul cinci
nal.

Desigur. in înfăp
tuirea prevederilor 
proiectului de Directi
ve referitoare la di
minuarea cheltuielilor 
de producție si. in pri
mul rind. a celor ma
teriale. rolul principal il va avea 
industria. Calculele statistice 
comparative sint -concludente in 
acest sens. Dacă in cincinalul 
1971—1975, un procent de redu
cere a ponderii cheltuielilor 
materiale in producția industria
lă echivalează cu 12,2 miliarde 
lei. in următorul cincinal, va
loarea respectivă va însuma 
circa 21 miliarde lei. Aceasta 
Înseamnă aproximativ’ jumătate 
din venitul național al României 
in anul 1950, ceea ce relevă sin
tetic stadiul de dezvoltare a 
economiei noastre, modernizarea 
industriei socialiste, posibilită
țile ‘reale superioare ce se vor 
crea prin diminuarea cheltuieli

lor materiale de producție pen
tru creșterea potențialului eco
nomic al țării, pentru înfăptu
irea politicii consecvente a 
partidului de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a 
întregului popor.

Industria iși va accentua ro
lul principal in acest domeniu 
pe multiple căi — in primul 
rind, cum se precizează in pro
iectul de Directive, pe baza va
lorificării cit mai depline a re
surselor interne de materii 
prime, materiale și energie. 
Practic, aceasta va cuprinde,

înalte, competitive. Aceasta nu 
se va realiza oricum, ci in con
diții cit mai economice, cu con
sumuri de materii prime și ma
teriale cit mai reduse, la mini
mum posibil. în conformitate cu 
prevederile proiectului de Di
rective, prin realizarea unei 
structuri a producției care să 
valorifice în mod superior me
talul și prin reducerea accen
tuată a normelor de consum vor 
fi asigurate importante econo
mii de laminate feroase ; in 
industria constructoare de ma
șini, de pildă, consumurile

e întrebări și răspunsuri

mai profund decit pină acum, 
toate subramurile industriei și 
toate categoriile de resurse ma
teriale : hidrocarburi, extracția 
de minereuri, producția de me
tal. de sortimente ale industriei 
chimice, ale industriei ușoare 
ș.a. Concomitent, se- va accen
tua raționalizarea strictă a con
sumurilor materiale în toate ra
murile si domeniile de activi
tate.

Sint cunoscute, in acest sens, 
sarcinile ce revin industriei — 
și îndeosebi ramurilor el prio
ritare — în privința asimilării 
unor noi și noi produse cu 
însușiri tehnice și calitative

specifice medii se vor diminua 
cu circa 20 la sută. Se va mic
șora consumul de metale ne
feroase in industria electroteh
nică, electronică și alte ramuri. 
Valoarea producției industriei 
electrotehnice și electronice ob
ținute dintr-o tonă de semi
fabricate de cupru va spori cu 
25 la sută in 1980 față de 1975. 
„Aurul vercle" va fi, de ase
menea, mai bine gospodărit ; 
consumul de masă lemnoasă la 
1 000 lei producție în industria 
lemnului, hlrtiei și celulozei ur
mează să scadă cu cel puțin 20 
la sută in perioada viitorului 
cincinal.

O grijă deosebită se va acor
da, in coniinuare, economisirii 
combustibilului și energici elec
trice. Vor fi luate noi măsuri 
pentru introducerea in produc
ție a utilajelor și tehnologiilor 
cu randamente termice și ener
getice ridicate ; in anii urmă
torului cincinal, consumurile 
specifice medii se vor reduce 
cu cel puțin 20 la sută la com
bustibil și circa 12 la sută la 
energie electrică. Prin toate a- 
cestea, industria noastră socia
listă iși va ridica nivelul de 
eficiență șl potențialul de pre

lucrare si valorificare 
a resurselor materiale, 
de combustibil si e- 
nergie, îsi va consoli
da și adinei trăsăturile 
sale ■ moderne — in 
strinsă concordantă cu 
cerințele progresului 
tehnico-științifio con
temporan — ceea ce 
va accelera si mai 
mult creșterea apor

tului la amplificarea venitului 
național.

Un suport trainic pentru 
realizarea acestor obiective il 
reprezintă extinderea utilizării 
înlocuitorilor de metale, mate
rial lemnos, materii prime pen
tru industria ușoară și alte ma
teriale, adoptindu-se tehnologii 
care să permită folosirea efi
cientă a acestor înlocuitori. De 
asemenea, se va acorda o aten
ție sporită valorificării deșeu
rilor (fier vechi, oțel aliat, .cu
pru, anvelope reșapate și 
cauciuc regenerat, uleiuri mine
rale regenerate, hirtie, mase 
plastice ș.a.) pentru a contribui, 
lntr-o măsură mai mare, la asi-

gurarea resurselor materiale ne
cesare producției industriale. 
Totodată, comparativ cu anul 
1975, la finele viitorului cinci
nal se va utiliza un volum cu 
70—75 la sută mai mare de re
surse energetice secundare. A- 
ceste rezultate echivalează cu 
mari economii de mijloace ma
teriale și financiare — toate 
necesare efortului de dezvoltare 
raoidă a economiei, toate slu
jind la creșterea bunăstării În
tregului popor.

Așa cum se subliniază în 
proiectul de Directive, in vederea 
asigurării puternicului dinamism 
al dezvoltării economico-sociale 
a țării, obținerii in 1990 a unul 
venit național de 3,5—3,8 ori mai 
mare decit in 1975, un obiectiv 
principal îl vor constitui redu
cerea substanțială a cheltuielilor 
materiale de producție în toate 
ramurile, valorificarea superioa
ră a materiilor prime, dimi
nuarea consumurilor specifice, 
modernizarea structurilor eco
nomice ; în produsul social, 
ponderea cheltuielilor materiale 
va trebui să se reducă la circa 50 
la sută in anul 1990, asigurin- 
du-se pe intreaga perioadă spo
rirea mai rapidă a venitului 
național față de produsul so
cial, in concordanță cu cerințele 
dezvoltării economice și sociale 
accelerate a țării, sporirii veni
turilor reale, a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Pro!, unlv. dr. 
Constantin ENACHE

©
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Conferinței cadrelor și activului de partid 
din învățămîntul superior

Vizita președintelui Republicii liberia, 
William lolbert jr.

Tn iil?)e dr 12 ri 13 septembrie 
1974, din Inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceeujeecu, secretar gcnc- 
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialista 
România, a avut loc la București 
Conferința cadrelor si activului de 
partid din invățămintul superior.

Cei peste 3 OM de participant! la 
conferință — cadre didactice, stu
dent!, oameni d* 1' știință. cercetători, 
activiști de partid, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Întreprinderi 
economice, ai ministerelor si insti
tuțiilor centrale — $l-au exprimat 
satisfacția profundă fată de practi
ca consecvent democratică a condu
ceri i partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceau$cscu. de a se intilni periodic 
cu colective largi de oameni Ai mun
cii din toate domeniile dc activita
te. ceea ce stimulează creșterea con- 
tribuției lor la elaborarea si Înfăp
tuirea politicii partidului de Înflori
re a patriei noastre socialiste.

Campionatul diviziei A se va re
lua la 29 septembrie in condiții in 
care vom ști mai bine cum arată 
șansele de calificare ale echipelor 
noastre pentru etapa-retur din cupele 
europene (2 octombrie). Vom ști 
atunci citeva lucruri in plus și des
pre alcătuirea și capacitatea de joc 
a formației reprezentative a Româ
niei ca urmare a celor două partide 
de verificare — cu echipa națională 
de tineret (București, 22 septembrie), 
apoi cu echipa reprezentativă a Bul
gariei (Sofia. 2a septembrie).

Ultima etapă, cu scoruri relativ 
strinse la majoritatea meciurilor, 
n-a determinat schimbări spectacu
loase in clasamentul general, deși ea 
ar trebui remarcată pentru regru- 
pările produse prin infringerea pri
melor cinci echipe — Dinamo. Poli
tehnica Timișoara. Olimpia. Steagul 
roșu și Jiul 1 Totuși, nu aceasta am 
vrea să desprindem din desfășurarea 
celei de-a VII-a etape, ci faptul că 
unele partide ne-au confirmat exis
tența ținui potențial fotbalistic incă 
insuficient pus in valoare la echi
pele noastre. Astfel, formația stu
dențească bucureșteană, in curs de 
maturizare, a luptat exemplar pen
tru apărarea unui fragil avantaj ; de 
partea cealaltă, la dinamoviști. s-a 
evidențiat o stare de spirit ambi
țioasă. jucătorii neimpăcindu-se nici 
un moment cu ideea de a fi învinși, 
luptind cu dăruire pină la fluierul 
final. Trăsături asemănătoare de 
înotă pe terenul sportiv am deslu
șit, pentru prima dată atit de preg
nant. și la echipa Steaua in partida

VOLEI. — Selecționata feminină de 
volei a orașului Pekin, aflată ■ in 
turneu în țara noastră, a jucat ieri 
la Iași cu formația locală Penicilina. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 3—0 
(15—12, 15—2, 15—9) in favoarea spor
tivelor chineze.

HANDBAL. — Ieri. In campiona
tul feminin, I.E.F.S.-Conîeeția 
13—11 (10—3).

ȘAH. — In sala teatrului „Pablo 
Tobon" din orașul columbian Me
dellin a avut loc festivitatea de des
chidere a celei de-a 6-a ediții a 
Campionatului mondial feminin de 
șah pe echipe, la care participă se
lecționatele a 25 de țări. România 
este reprezentată de Elisabeta Poli- 
hroniade. Margareta Teodorescu și 
Gertrude Baumstark. Olimpiada șa- 
histă feminină, cum măi este denu
mită această importantă competiție, 
a fost deschisă de președintele 
F.I.D.E., dr. Max Euwe.

FOTBAL. — în etapa a 2-a a cam
pionatului de fotbal al Turciei, echi
pa Boluspor Bolu, adversara de 
miercuri a formației Dinamo Bucu
rești in ..Cupa U.E.F.A.'1, a ciștigat cu 
1—0 meciul, in deplasare, cu Altay 
Izmir. Besiktas Istanbul, care va 
juca. în cadrul aceleiași competiții 
europene, cu Steagul roșu Brașav, 
a terminat la egalitate (1—1), 
teren propriu, cu Ankaragiicii.

BOX. — Campionul mondial __ 
box la categoria grea. George Fore
man. care se pregătește la Kinshasa 
in vederea meciului cu Cassius Clay, 
a fost rănit la ochiul drept de un 
sparing partener, in cursul unui an
trenament efectuat ieri după-amiază. 
Se află, totodată, că organizatorii nu 
vor putea accepta o eventuală cerere

18.20 Recitalul pianistului Corne- 
llu Gheorghiu.

18.40 „Slavă partidului I" — Cin- 
tece revoluționare șl patrio
tice in interpretarea corului 
de amatori din comuna Bu- 
tenf, județul Arad.

1150 Legile tării — legile noas- 
■tre 1 Rolul statului și dreptu
lui socialist in lumina do-

, cumentelor celui de-al XI- 
lea Congres al partidului.

19.00 Teleglob.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Programul par

tidului — strălucită sinteză a 
experienței șl responsabilită
ții comuniste.

20.00 Revista economică TV.
20.30 Gala maeștrilor. Intilnlre cu 

Dan Iordăchescu.
21.15 Teatru TV. „Pentru ca mili

oane de candelabre" — de 
Dan Costescu șl Val. Moldo- 
veanu. Premieră pe țară. In 
distribuție : Valeria Seclu, 

Desfășurată In atmosfera de pu- 
■rnic entuziasm cu care Întregul 

popor ■ sărbătorit cea de-a XXN-a 
aniversare a eliberării României de 
sub dominația fascistă si intimpină 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, conferința și-a ex
primat, in numele tuturor cadre
lor didactice din Învățămîntul su
perior si al întregii studentimi, de
plina adeziune la politica internă și 
■ xternă a partidului fi statului, ho- 
târirea nestrămutată de a înfăptui 
si in viitor această politică, spre bi
nele și fericirea poporului român.

Participanții la conferință au sub
liniat importanta covirșitoare a pro
iectului Programului Partidului Co
munist Român — elaborat sub con
ducerea și cu contribuția hotăritoa- 
re a tovarășului Nicolae Ceausescu 
— document de o mare forță ideo
logică, teoretica și politică. care, 
pe baza legităților generale ale dez
voltării sociale și potrivit condițiilor 
concrete ale țării noastre, stabilește 
liniile fundamentale de evoluție in 
perspectivă a societății românești pe 
toate planurile, de înfăptuire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și de înaintare spre comunism. 
Cu deosebită satisfacție, conferința a 
reliefat rolul important pe care pro
iectul de Program îl atribuie școlii 
in formarea cadrelor necesare econo
miei socialiste, in ridicarea nivelu
lui de civilizație materială și spiri
tuală a poporului. Participanții la 
conferință și-au exprimat in una
nimitate hotârirea fermă de a milita 
cu abnegație pentru înfăptuirea ma
rilor obiective stabilite de proiectul 
de Program al partidului, pentru 
dezvoltarea și perfecționarea invăță- 
mintului in spiritul ideilor clarvăză
toare ale acestui document, de a 
contribui cu toată priceperea lor la 
pregătirea cadrelor care vor traduce 
în viață mărețul program de înflo
rire a patriei noastre socialiste.

Conferința a scos în evidență grija 
cu care partidul se ocupă in perma
nență de rezolvarea problemelor fun
damentale ale invățămintului și a dat 
o înaltă apreciere contribuției de 
mare valoare teoretică și practică pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
aduce la elaborarea și înfăptuirea 
deciziilor de importanți hotăritoare 
pentru continua modernizare a in
vățâmintului. în dezbatere au fost 
relevate condițiile deosebit de favo
rabile pe care conducerea partidu
lui și statului lc-a asigurat învăță
mântului de toate gradele, prin gra
tuitatea studiilor, puternica dezvol
tare a bazei tehnico-materiale, creș
terea de la an la an a fondurilor 
alocate pentru burse.

Conferința a analizat cu exigență 
șl responsabilitate stadiul înfăptuirii 
hotăririlor Congresului al X-lea. ale 
Conferinței Naționale a P.C.R. și 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie 1973, privitoare la dezvoltarea 
si perfecționarea invățâmintului su
perior. A fost relevat faptul deosebit 
de important că școala superioară 
românească asigură cadrele de spe
cialiști necesare tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, celorlalte dome
nii de activitate. Au fost subliniate 
rezultatele pozitive obținute in creș
terea nivelului teoretic și științific 
al invățâmintului, in legarea mai 
strinsă a școlii superioare cu pro
ducția și cercetarea, in sporirea a- 
portului la rezolvarea unor probleme 
majore ale economiei și culturii 
noastre socialiste, in realizarea sar
cinilor In domeniul educației, pen
tru formarea unui tineret înarmat cu 
concepția materialist-dialectică des
pre lume. înzestrat cu înalte însușiri 
morale și civice, devotat patriei, 
partidului, cauzei socialiste. A fost a- 
preciată, de asemenea, seriozitatea cu 
care studenții se pregătesc, iși însu
șesc cunoștințele teoretice și practice 
necesare pentru a deveni buni specia
liști, utili societății, comportarea lor 
demnă, corespunzătoare eticii socia
liste, participarea activă la viața po
litică și obștească a țării.

Participanții la conferință au cri
ticat neajunsurile care mai persistă 
in activitatea instituțiilor de invăță- 
mint superior în ceea ce privește 
fărimițarea disciplinelor, caracterul 
abstract al unor cursuri și seminarii, 
insuficienta legătură intre invăță
mint, cercetare și producție, atitudi
nea refractară față de nou și conser
vatorismul unor cadre didactice, fo
losirea și gospodărirea necorespun
zătoare a bazei materiale, a labora
toarelor, a căminelor și cantinelor, 
participarea in mică măsură a stu
denților la activitățile de producție 
și de cercetare.

Au fost formulate. In spiritul pre
vederilor proiectului de Program și 
Directivelor celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
numeroase propuneri concrete pri
vind căile și modalitățile de îmbună
tățire in continuare a Invățâmintului 
superior, de creștere a eficienței lui.

Participanții la conferință iși însu
șesc cu puternic entuziasm conclu
ziile și sarcinile cuprinse In cuvin- 
tarea rostită la încheierea dezbateri
lor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe care le consideră drept propriul 
lor program de activitate viitoare și 
se angajează să acționeze cu toată 
hotârirea pentru a ridica școala noas
tră superioară la nivelul cerințelor 
conducerii partidului, al așteptărilor 
poporului român.

1 Participanții la conferință se an
gajează să îndeplinească in cele mai 
bune condiții sarcina fundamentală a 
invățâmintului superior de a forma 
cadre cu o temeinică pregătire teo
retică și practică in vederea asigură
rii satisfacerii depline a necesităților 
tuturor ramurilor economiei națio
nale, a celorlalte domenii de activi
tate socială, cadre capabile să infăp- 

sarcinile cincinalelor vuitoare. 

Politica partidului do dezvoltare so- 
ctAl-economicâ șl cultural.» a patriei, 
cire iși găsește o fundamentare știin
țifică strălucită in proiectele docu
mentelor celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

2. Senatele universitare și consilii
le profesorale, organizațiile de par
tid din institute și facultăți se anga
jează să-și intensifice eforturile pen
tru îmbunătățirea permanentă a con
ținutului invățâmintului superior, 
îmbinarea organică a acestuia cu 
practica, cu viața, pentru ca școala 
noastră superioară să-și desfășoare 
întreaga activitate pe baza concepției 
revoluționare a materialismului dia
lectic și istoric, să țină in permanen
ță pasul cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii modeme, alo cul
turii, in general. Subliniind juste
țea măsurilor pentru lichidarea spe
cializării Înguste in formarea ca
drelor. participanții Ia conferință se 
angajează să asigure atit o pregă
tire științifică, tehnică, culturală in 
profile largi, cit și o temeinică in
struire profesională, astfel ca absol
venții instituțiilor de invățămint su
perior să se poată integra rapid in 
activitățile sociale, să se poată a- 
dapta schimbărilor pe care le im
plică revoluția științifică și tehnică 
contemporană, dezvoltarea impe
tuoasă a patriei noastre.

3. Participanții la conferință au 
apreciat că problema fundamentală a 
perfecționării și modernizării in con
tinuare a invățâmintului superior, 
chezășia formării viitorilor specialiști 
potrivit exigențelor construcției so
cialiste este integrarea școlii supe
rioare cu producția și cercetarea 
științifică. Supunind unei ample dez
bateri materialele de lucru prezentate 
de Ministerul Educației și învățămin- 
tului, participanții la conferință au 
subliniat justețea orientărilor stabi
lite de conducerea partidului in reor
ganizarea fundamentală a invățâmin
tului pe o bază nouă, revoluționară 
— atit din punct de vedere al con
cepției, cit și din punct de vedere 
organizatoric, pe baza unității orga
nice a invățămintului, cercetării și 
producției.

Evidențiind necesitatea dezvoltării 
în noua concepție a activităților pro
ductive desfășurate de studenți, sub 
îndrumarea directă a cadrelor didac
tice, atit in unități de producție pro
prii ale instituțiilor de invățămint 
superior, cit și in întreprinderi eco
nomice, participanții la conferință se 
angajează să întreprindă neintirziat 
măsuri concrete pentru ca aceste ac
tivități să devină o componentă orga
nică a procesului instructiv-educa- 
tiv, astfel incit să se asigure patriei 
cadre bine pregătite pentru muncă și 
viață.

Ținind seama de locul important 
pe care il ocupă cercetarea științi
fică in noua concepție de dezvoltare 
și perfecționare a școlii noastre supe
rioare, dezbaterile au subliniat nece
sitatea utilizării integrale a potenția
lului de care dispune invățămintul 
superior, a unirii eforturilor cadrelor 
didactice cu cele ale specialiștilor din 
producție și cercetare in cadrul pro
gramelor coordonate de institutele 
centrale de cercetări și de academiile 
de științe, astfel incit instituțiile de 
invățămint superior, cadrele univer
sitare să aducă o contribuție sporită 
la soluționarea problemelor majore 
ale dezvoltării economiei, științei și 
culturii, la îndeplinirea obiectivelor 
cuprinse in documentele Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Instituțiile de invățămint supe
rior sint hotărite să dezvolte atit 
cercetarea fundamentală, cit și cea 
aplicativă, pentru a duce știința 
românească pe drumul progresului 
și pentru a face din aceasta, mai 
mult decit pină in prezent, un in
strument activ in dezvoltarea forțe
lor de producție, a economiei, cul
turii, a patriei noastre.

Participanții la conferință se an
gajează in fața conducerii partidu
lui să facă totul pentru a transforma 
instituțiile de invățămint superior in 
puternice centre de invățămint, pro
ducție și cercetare.

4. Conferința a examinat sarcinile 
mari care revin școlii in ceea ce pri
vește activitatea de educație comu
nistă a studenților, subliniind, in 
lumina prevederilor Programului 
partidului, necesitatea intensificării 
eforturilor pentru cultivarea in nn- 
dul tineretului a înaltelor calități 
moral-politice, a spiritului revoluțio
nar, marxist-leninist, a convingeri
lor militante ideologice și politice 
proprii omului nou, făuritor activ al 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Un rol important in această 
direcție revine științelor sociale, care 
trebuie să asigure însușirea profundă 
de către studenți a concepției mate
rialismului dialectic și istoric, a 
politicii partidului nostru, să fie un 
mijloc de formare a gindirii dialec
tice, de inarmare a tinerei genera
ții cu capacitatea de a ințelege și a 
aborda creator realitățile de azi și 
de miine ale țării noastre, ale epo
cii contemporane. Considerind că 
activitatea de educație a studenților 
este o înaltă îndatorire a comuniș
tilor, a tuturor cadrelor didactice, a 
organizațiilor de partid și tineret, 
participanții la conferință se anga
jează să nu precupețească nici un 
efort pentru formarea tinerei gene
rații in spiritul muncii neobosite 
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale politicii partidului nostru, al 
hotăririi nestrămutate de a apăra 
cuceririle revoluționare ale poporu
lui, in spiritul dragostei fierbinți față 
de patrie și partid, al solidarității 
internaționale cu forțele revoluțio
nare, inalntate, de pretutindeni, al 
idealurilor socialiste și comuniste. 
Va fi desfășurata o amplă activita
te politico-ideoiogică, in vederea în
sușirii și respectării neabătute de 
către studenți a principiilor și nor
melor eticii și echității socialiste, de 
formare a trăsăturilor morale inain- 
tate ale tineretului, cu o inaltă con
știință socialistă, de sporire a fer
mității și combativității lui revolu
ționare, pentru educarea tuturor ti
nerilor romani, maghiari, germani 
și de alte naționalități in spiritul u- 
nității și frăției, al datoriei de a în
văța șl munci împreună, de a par
ticipa tot mai acriv la înfăptuirea 
neabătută a programului de edifica-

"re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate ei înaintare spre co
munism. .

5. In dezbateri s-a subliniat că 
aplicarea politicii partidului nostru 
in domeniul invățâmintului superior, 
ridicarea continuă a calității proce
sului de invățămint sint nemijlocit 
legate de pregătirea profesională, 
științifică, tehnică |i politico-ideolo- 

gieft a cadrelor didactice, că îmbună
tățirea continuă a pregătirii acestora 
este mai necesară decit in orice alt 
domeniu de activitate. Pornind de ia 
această idee. Ministerul Educației și 
Invățâmintului. senatele universitare 
și consiliile profesorale vor adopta 
măsurile necesare pentru ridicarea 
continuă a gradului do pregătire pro
fesională, științifică, pedagogică, po- 
litico-ideologică a cadrelor didactice, 
pentru ca la promovarea acestora, in 
afară dc criteriile profesionale, de 
vechime și social-politice, să sc țină 
seama dc rezultatele concrete obți
nute in activitatea didactică, de cer
cetare științifică, do indrumare și 
conducere a studenților in munca 
productivă, de contribuția efectivă la 
realizarea unor lucrări cu eficiență 
economică sau socială,ridicată, care 
contribuie la rezolvarea unor proble
me științifice sau la aplicarea in 
practică a rezultatelor cercetării.

6. A fost subliniată necesitatea dc 
a sc întări aplicarea principiului 
muncii' și conducerii colective in toa
te unitățile și la toate nivelurile 
sistemului de invățămint superior, de 
a se perfecționa activitatea senatelor 
și consiliilor profesorale, care poartă 
răspunderea înfăptuirii integrării in
vățâmintului cu cercetarea și produc
ția, care au datoria să asigure con
sultarea largă a corpului profesoral, 
a specialiștilor din producție și cer
cetare, sâ creeze condițiile pentru 
participarea activă și eficientă a re
prezentanților asociațiilor studențești 
la rezolvarea tuturor problemelor 
majore ale vieții universitare.

Ministerul Educației și Invățâmin
tului trebuie sâ asigure înfăptuirea 
fermă a hotăririlor partidului, a pre
vederilor Programului și Directivelor, 
a obiectivelor care vor fi stabilite 
de Congresul al XI-lea al partidului, 
să introducă un spirit și o concepție 
nouă in orientarea și organizarea in
vățâmintului superior, să îmbunătă
țească activitatea organelor sale de 
conducere, a consiliilor de speciali
tate, să-și perfecționeze stilul și me
todele de muncă, astfel incit să asi
gure o mai mare operativitate in în
deplinirea sarcinilor, un climat de 
exigență, disciplină și responsabilitate 
in toate unitățile de invățămint su
perior.

Celelalte ministere, cărora pe baza 
principiului dublei subordonări le 
revin sarcini de mare răspundere, 
vor trebui, împreună cu Ministerul 
Educației și Invățâmintului și Con
siliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, să asigure realizarea 
simbiozei organice a invățămintului, 
cercetării și producției, să adopte 
măsuri convergente in vederea per
fecționării conținutului invățămin- 
tului superior și dotării cu aparatu
ră, mașini și utilaje moderne, a 
dezvoltării bazei materiale a aces
tuia. \

7. Asociațiile studenților comu
niști se angajează să participe mai 
activ in senatele universitare și con
siliile profesorale la conducerea in
stituțiilor de invățămint superior, să 
aibă un rol mai puternic in sesiza
rea și înlăturarea neajunsurilor, sti
mularea participării largi a studen
ților la conducerea și gospodărirea 
căminelor, cantinelor și instituțiilor 
culturale și sportive studențești. Ele 
vor munci permanent cu spirit co
munist, de combativitate și elan re
voluționar pentru a stimula preocu
parea și răspunderea studenților față 
de invățătură, participarea lor la ac
tivitatea de cercetare și producție, 
educarea in spiritul ideologiei și mo
ralei partidului a tineretului nostru 
universitar, desfășurind o intensă 
activitate politică, educativă, ideo
logică, de mobilizare a tuturor stu
denților in vederea ridicării nivelu
lui pregătirii lor teoretice și practi
ce, a sporirii răspunderii față de 
îndatorirea principală de a învăța 
și a munci potrivit nevoilor și exi
gențelor societății noastre.

8. Conștienți de rolul pe care or
ganizațiile de partid il au in viața 
școlii, in numele tuturor membrilor 
de partid din invățămintul superior, 
comuniștii prezenți la conferință se 
angajează să militeze cu fermitate 
pentru realizarea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor de importanță 
istorică prevăzute în proiectul de 
Directive ale celui dc-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
și in Programul Partidului Comunist 
Român. Ei vor milita pentru apli
carea măsurilor politico-organizato- 
rice necesare realizării tuturor obiec
tivelor integrării organice a invă
țămintului cu cercetarea și produc
ția, vor asigura dezbaterea largă a 
problemelor organizatorice și a con
ținutului invățâmintului in fiecare 
facultate și catedră, vor manifesta o 
atitudine combativă, intransigentă 
față de mentalitățile înapoiate, con
servatoare, vor exercita un control 
temeinic asupra întregului proces 
de invățămint, in vederea sporirii 
contribuției cadrelor didactice și a 
studenților la înfăptuirea sarcinilor 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Comuniștii din 
instituții și facultăți vor desfășura o 
amplă muncă politico-ideologică pen
tru mobilizarea cadrelor didactice 
și a studenților in vederea cunoaș
terii temeinice și a înfăptuirii sar
cinilor in domeniul invățămintului, a 
întregii politici interne și externe a 
partidului.

★
Convinși că prezenta conferință 

constituie un moment important in 
viața școlii superioare românești, 
cadrele didactice și studenții, spe
cialiștii din producție și cercetare, 
reprezentanții ministerelor, ceilalți 
participant! adresează tuturor slu
jitorilor școlii, întregului tineret stu
dențesc din România chemarea fier
binte de a munci cu entuziasm șl 
dăruire pentru a realiza un invăță
mint înaintat, bazat pe cuceririle 
științei, tehnicii și culturii contem
porane, ancorat puternic în viața și 
preocupările societății românești.

Profund Încredințați că acest apel 
va avea un larg ecou, participanții 
la conferință se angajează in fața 
conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in numele tutu
ror cadrelor didactice și studenți
lor, să nu precupețească nici 'un e- 
fort pentru ca invățămintul superior 
sâ-și sporească rolul in accelerarea 
dezvoltării societății noastre, pen
tru a-și aduce din plin contribuția 
la ridicarea României socialiste pe 
noi culmi de civilizație, prosperi
tate și cultură, potrivit obiectivelor 
mărețe ale Programului Partidului 
Comunist Român. pentru înflori
rea continuă a națiunii noastre so
cialiste.

Aflat In vizită pe litoralul româ
nesc al Mării Negre. președintele 
Republicii Liberia, William Tolbert 
Ir., a participat, lunL ta un dineu, 
oferit In onoarea sa de tovarășul 
Vasile Vilcu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar al județului Constanța.

Au luat parte Constantin Stătoscu, 
secretarul Consiliului de Stat, Petre 
Nicolae, primarul municipiului Con
stanta. Retrache Trofin, ambasado
rul României la Monrovia, și alte 
persoane oficiale.

Au participat Joseph Graham, am

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist 'Român, președin
tele Consiliului Culturii $1 Educa
ției Socialiste, a primit, luni după- 
amiază, delegația de cineaști coreeni 
condusă dc Cia Ghe Riong, direc
tor general al Studioului de filme 
artistice „8 Februarie1' din Phenian, 
care face o vizită in țara noastră, cu 
prilejul Sâptăminil filmului din 
R. P. D. Coreeană.

„MĂGURĂ ’74
Amfiteatrul" natural din veci

nătatea străvechilor cariere de 
piatră de la Măgura a găzduit 
duminică 15 septembrie festivi
tatea de închidere a ediției a 
V-a, jubiliare, a Taberei națio
nale de sculptură. Cei 16 ar
tiști selecționați pentru a dăltul 
operele ediției ’74 a muzeului 
de sculptură in aer liber consti
tuit aici sint in bună parte par
ticipant ai taberelor din anii 
precedent. Zestrea muzeului 
din perimetrul de un pitoresc 
neasemuit de la Măgura a spo
rit cu incă 16 lucrări, totalizind 
acum 80 de sculpturi.

„Artiștii prezenți la actuala 
ediție — ne spunea sculptorul 
Glfeorghe Coman, șeful taberei- 
— au lucrat cu pasiune și ta
lent, cu dorința fierbinte de a 
contribui prin arta lor la atra
gerea spre cultură a maselor 
largi de oameni ai muncii". 
(iVIihai Bâzu).

„MEHEDINȚIUL 
CONTEMPORAN"

Sub egida secției de propa
gandă a comitetului județean 
de partid a ieșit de sub tipar 
volumul „Mehedințiul contem
poran". Realizată intr-o exce
lentă ținută grafică, lucrarea 
constituie un sugestiv tablou al 
tradiției revoluționare din a- 
ceastă parte a țării, a marilor 
prefaceri economico-sociale care 
au avut loc in Mehedinți in cei 
30 de ani. Volumul este deschis 
de articolul „Mehedințiul pe 
coordonatele unei intense dez
voltări economico-sociale", sem
nat de Iulian Ploșlinaru, pnm- 
secretar al comitetului județean 
de partid, care prezintă succe
sele dobindite în anii edificării 
socialiste in această zonă a țării, 
direcțiile dezvoltării in cincina
lul viitor și in perspectivă a 
județului. (Virgil Tălaru).

ALMA MATER 
BRAȘOVEANA

Odată cu începerea noului an 
universitar, la Brașov au tost 
incheiate lucrările de construc
ții ale complexului de pe colina 
Universității. Noul edificiu este 
o construcție monumentală, cu 
o linie arhitectonică modernă. 
El se compune din trei mari 
corpuri de clădiri, ultimul fiind 
predat cu citeva zile in urmă. 
Complexul are o suprafață utilă 
de circa 37 000 mp și dispune de 
10 săli de cursuri, 15 de semina
rii, 8 de desen și proiecte, peste 
100 laboratoare, 4 ateliere șco
lare, Complexul a fost executat 
de către constructorii trustului 
de construcții-montaje Brașov, 
care, pentru execuție irepro
șabilă, merită toate felicitările. 
(Nicolae Mocanu).

„IAȘUL IN IMAGINI"
Pictorul Dan Hatmanu a rea

lizat 10 picturi in ulei inspirate 
de noile cartiere și unități in
dustriale, ca și de monumentele 
istorice ale bătrinului oraș mol
dav, pe care le-a intitulat 
„lașul in imagini". Acestea 
vor fi reproduse intr-un al
bum de către Editura pen
tru turism, ce va apărea in 
limbile română, engleză, fran
ceză și rusă. Același artist, îm
preună cu Francisc Bartok și 
Val Gheorghiu, lucrează și la 
redarea pe pinză a unor zone 
și clădiri pitorești din Iași care 
vor dispărea datorită dezvoltă
rii și modernizării orașului in 
viitor. Cu aceste lucrări se va 
organiza o expoziție itinerantă 
prin satele județului și prin 
țară. (Manole Corcaci).

t V
PROGRAMUL 1

8.30 Curs de limbă germană. 
9.00 Teleșcoală.

10.00 Curs de limbă franceză.
19.30 Film artlsllc „Visul unei 

nopți de vară" — produc
ție a studiourilor ceho
slovace

11.45 „Poarta soarelui" : Orșova — 
18 secole de Istorie.

12.05 Selecțluni din emisiunile de 
divertisment.

12.30 Telex.
16.00 Curs de limbă rusă. 
16.30—17.00 Curs de limbă 

gleză.
17.30 Telex.
17.33 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură. 

en-

basadorul Republicii Liberia la 
București, șl alto persoane oficiale 
liberlene care 11 însoțesc pe înaltul 
oaspete in vizita sa In tara noastră, 

în cursul dineului, care a-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele William 
Tolbert |r. șl tovarășul Vasllo Vilcu 
nu toastat pentru progresul șl pros
peritatea popoarelor român șl libe
rian, pentru continua dezvoltare a 
prieteniei șl colaborării pe multiple 
planuri dintre România șl Liberia, 
pentru pace In Întreaga lume.

(Agerpres)

în cadrul intilniril au fost discu
tate unele aspecte alo dezvoltării ci
nematografiei In cele două țări.

La primire, care s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă de cordialitate tovă
rășească, a participat tovarășul Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al 
C.C.E.S.

A fost de față Pak Zung Guc, am
basadorul R. P. D. Coreene la Bucu
rești.

(Agerpres)

^SPQRT»SPORT^SPORT*SPORT<SpORT«SPQRT
FOTBAL

Mobilizarea psihică sporește

IN CITEVA RINDURI

pe

de

CĂTRE DIRECȚIUNEA 
PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Am aflat cu multă întristare despre încetarea din viață a tovarășului 
Agostino Novella, reprezentant de frunte al Partidului Comunist Italian, 
conducător al mișcării sindicale italiene și Internaționale, prieten al 
poporului român șl al României socialiste.

Vă rugăm să primiți, din partea comuniștilor români, a conducerii 
Partidului Comunist Român, sentimentele noastre de adîncă compa
siune și să transmiteți familiei îndoliate cele mai sincere condoleanțe.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primire la primul ministru 
al Guvernului

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit, luni dimineața, pe 
Pierre Mazeaud, secretar de stat pen
tru problemele tineretului și sportu
rilor din Franța, care face o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat pe 
primul ministru să transmită pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, cele mai cor
diale salutări și urări de sănătate din 
partea președintelui Republicii Fran
ceze, Valery Glscard d’Estaing.

In timpul convorbirii au fost dis
cutate unele probleme referitoare la 
dezvoltarea colaborării tradiționale 
româno-franceze, extinderea schim
burilor și contactelor dintre tinerii din 
cele două țări.

La primire, desfășurată lntr-o am
bianță de cordialitate, au participat 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 

cu Politehnica Timișoara. A reieșit 
limpede pentru spectatori că dacă 
această formație tehnică, cu nume
roase individualități de valoare, 
luptă cu toată decizia de care sin.1 
capabili jucătorii ei, atunci Steaua 
poate practica un fotbal de calitate 
superioară.

Iată deci una dintre căile impor
tante prin care e posibil să se spo
rească repede valoarea fotbalului 
nostru și a rezultatelor lui — mo
bilizarea psihică pe parcursul tutu
ror partidelor, dăruirea fiecăruia 
pentru determinarea acelui „angaja
ment total" despre care vorbim atit 
de mult. Vrem să credem că 
miercuri, in cupele europene, tocmai 
acest spirit competitiv fără rezerve 
va domina jocul celor patru echipe 
care reprezintă fotbalul nostru. Cu 
repercusiuni, firește, si asupra lotului 
reprezentativ, care de vineri dimi
neața se reunește in plen pentru 
pregătirea directă a celor două pro
be amintite mai înainte : Răducanu, 
Cheran. Antonescu, Sătmăxeanu II. 
Anghelini. Dumitru. Dinu, Iordă- 
ncscu, Troi, Kuhn. Lucescu — Ior- 
gulescu. Dobrău, Deleanu, Beldcanu, 
Georgescu. Marcu. Conform înțele
gerii dintre cei doi antrenori. V. 
Stănescu și C. Drăgușin, alți „rezer
viști" — printre care Jivan. Sandu 
Gabriel și Mulțcscu — vor fi utili
zați ca titulari in formația de tine
ret cu prilejul meciului de duminica 
viitoare (România — România tine
ret. stadionul „23 August, ora 18).

I

Valerlu MiRONESCU 

de aminâre a meciului, care — după 
cum se știe — este prevăzut pentru 
25 septembrie.

RUGBI. — In primul meci al tur
neului internațional de rugbi de la 
Varna, selecționata României a în
trecut cu scorul de 18—15 formația 
Cehoslovaciei.

„Cupa Zărandului" 
la orientare turistică

ARAD (Corespondentul „Scinteii", 
Constantin Simion). In frumoasele 
împrejurimi ale localității Milova. pe 
tăinuitele poteci ale munților Zăran- 
dului. s-au desfășurat întrecerile 
pentru ..Cupa Zărandului" la orien
tare turistică (ediția a 27-a). Tradi
ționala competiție sportivă de masă, 
organizată de consiliul județean 
Arad al sindicatelor, a reunit la start 
140 de concurenti din ludețele Arad, 
Cluj, Hunedoara. Caraș-Severin, Ti
miș, Gorj, Alba. Bihor si din Bucu
rești.

în clasamentele ne categorii de 
virstă. pe primul loc s-au situat — 
pe echipe : școala generală Frumu- 
șeni (județul Arad). Casa pionierilor 
Arad. Casa pionierilor Hunedoara, 
asociația sportivă Voința Cluj, aso
ciația sportivă Voința Arad, asocia
ția sportivă „Strungul" Arad ; la in
dividual — Mariana Cluleac (Voint-a 
Timișoara). Andrei Enyedi (Voința 
Cluj). Virgilius Petitiean (Voința Ti
mișoara). „Cupa Zărandului" a fost 
cistigată de reprezentanții asociației 
Voința Timișoara, care au acumulat 
cel mal mare punctaj in clasamentul 
general.

Nlna 
TJml 

Wi

Dan Nuțu, Costel Constantin, 
Cornel Coman, Valy 
Regia artistică Lucian 
dare.

21.50 Șlagăre și interpret! : 
Martini. Katy Kovacs, 
Yuro, Glanni Morandl........
rc'.tle Mathieu. Karina, Nana 
Mouskouii, Harry Belafonte, 
Aura Urziceanu.

”15 24 de ore.

Cios 
Mar-

PROGRAMUL 2

20.00 Film serial pentru copii : 
„Daktarl".

20.25 Dialog. Filozofia marxistă — 
sistem teoretic deschis. Con
tribuția P.C.R. la dezvoltarea 
creatoare a marxismului.

20.50 Publicitate.
20.35 Dans și muzică de pretutin

deni. Formația vocal-instru- 
mentalâ Orera din U.R.S.S.

21.15 Telex.
21.20 Roman foileton „Jurnalul 

doctorului Flnlay". 

al C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, și general-locote- 
nent Marin Dragnea, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

A fost prezent Francis Levasseur( 
ambasadorul Franței la București.

★
Luni după-amlază a părăsit Capi

tala Plerre Mazeaud, secretar de 
stat pentru problemele tineretului și 
sporturilor din Franța, care a făcut 
o vizită in țara noastră In fruntea 
unei delegații.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de tovarășul Ion Traian Stefă- 
nescu, ministru pentru problemei® 
tineretului, de alte persoane oficiale.

De asemenea, a fost prezent Fran
cis Levasseur, ambasadorul Franței 
la București. (Agerpres)

Sportivi români
In întreceri internaționale
• IN ITALIA Șl POLONIA - 
LA ATLETISM • IN S.U.A. — 
LA TENIS • IN UNGARIA - 

LA BOX

Internațional atletic din 
Încheiat cu un concurs 
pe stadionul municipal 

.......... apropiere

finale : juniori : 
Germană 114—109 

— România 120—100
Ro- 

puncte ; 
86—59 

— România

Sezonul 
Italia s-a 
desfășurat . . . __
din localitatea Rieti, in 
de Roma. La întreceri au participat 
sportivi și sportive din Polonia, 
S.U.A.. Kenya. Cehoslovacia. Iugo
slavia. ■ România, Elveția. Canada, 
Danemarca. Franța, Olanda. Italia. 
Atleta noastră Virginia Ioan a ciști
gat proba de săritură in inăltime cu 
rezultatul de 1,80 m. Pe locul secund: 
americana Jane Frederik (1,75 m). 
în cursa masculină de 800 m, cîștl- 
gată de campionul european Lu
ciano Susanj in 1’46” 53/100, Gheor- 
ghe Ghipu și Nicolae Onescu s-au 
situat pe locurile doi (cu 1’47”) șl, 
respectiv, trei (cu 1’48” 11/100). I-au 
urmat danezul Nielsen (1’48” 51/100) 
și italianul Fiasconaro (1’49” 68/100). 
Sprinterul italian Pietro Mennca 
și-a adjudecat victoria in cursa de 
200 m cu timpul de 20”53/100. iar 
recordmanul mondial Dwight Stones 
(S.U.A.) a ocupat primul loc la să
ritura în înălțime, cu 2,25 m.

La Lodz a luat sfirșit meciul atle
tic triunghiular dintre selecționatele 
de juniori și junioare ale R.D. Ger
mane. României și Poloniei.

In ziua a doua, sportivii români 
au obținut trei victorii, prin Bedros 
Bedrosian (16,03 m la triplusalt), 
Vasilica Bocra (2TO”9,’1O la 890 m) 
și Mioara Enache (14,20 m la arun
carea greutății).

Iată scorurile 
Polonia — R.D. 
puncte : Polonia __________
puncte : R.D. Germană — România 
117,5—102,5 puncte ; junioare : ~
mânia — Polonia 73—63 
R.D. Germană — Polonia 
puncte ; R.D. Germană 
73 —67 puncte.

•âr
Turneul internațional 

la Cedar Grove (New . . _ 
încheiat cu victoria jucătorului ro
mân Ilie Năstase. care l-a întrecut 
în finală cu 6—4, 7—6 pe spaniolul 
Juan Gisbert. Partida, care a durat 
91 de minute, a fost de un bun 
nivel tehnic, cu numeroase schim
buri spectaculoase de mingi. De re
marcat că Ilie Năstase a terminat 
acest turneu fâră să fi pierdut nici 
un set. La sfirșitul finalei. Juan 
Gisbert a declarat : „După părerea 
mea. Die Năstase continuă să fie cel 
mai bun și raDid tenisman din 
lume pe terenurile cu zgură. Eu am 
jucat bine astăzi, dar retururile lui 
Năstase au fost excelente".

★
In cadrul „Dinamoviadel" de box, 

care s-a desfășurat la Miskolc, treî 
pugiliști români au terminat Învin
gători. La categoria cocoș. ’
Vancea a dispus la puncte de ceho
slovacul Florek. la categoria 
ușoară Ion Vladimir l-a învins prin 
abandon in repriza a treia pe bul
garul Nakov, iar la categoria ușoară 
Paul Dobrescu a ciștigat prin K.O. 
tehnic in rundul doi in fața ma- 
ghtarului Jambrik.

Al patrulea boxer român calificat 
In finală. Mircea Simon, (categoria 
semigrea) a pierdut prin K.O. teh
nic meciul cu sovieticul Sokolov.

de tenis de
Jersey) s-a

Jenei
semt-

Jocurile sportive 
asiatice

La Teheran s-a încheiat cea de-a 
7-a ediție a Jocurilor sportive asia
tice. competiție de mare amoloare, 
care a reunit la start peste 3 000 de 
sportivi și sportive din 25 de țări. 
în ultima zi a concursului de atle
tism. medaliile de aur au revenit 
următorilor : Tsui Lin (R.P. Chi
neză) — 14”26/100 la 110 m garduri ; 
Singh Sri (India) — l’47"57/100 la 
800 m ; Keshmiri (Iran) — 18,04 m 
la aruncarea greutății ; Inoue (Ja
ponia) — 16,45 m la triplusalt ; 
Yamanda (Japonia) — 76,12 m la 
aruncarea suliței ; Kigawa (Japonia) 
— 5.00 m la săritura cu prăjina ; 
Singh Shiv (India) — I4'20”50.100 
la a 000 m ; Esther Rot (Israel) — 
ll”90/100 la 100 m plat fe
mei si Chee Swee Lee (Singa
pore) — 55"08/100 la 400 m femei. 
Finalele probelor individuale de te
nis de masă s-au încheiat cu victo
ria sportivilor chipezi. Turneul de 
fotbal a fost ciștigat de selecționata 
Iranului (in finală 1—0 cu formația 
Israelului). Rejucarea finalei la ho
chei pe Iarbă a dat cîștlg de cauză 
echioei Pakistanului. (2—0 cu repre
zentativa Indiei).

în clasamentul final pe medalii, 
primele trei locuri au fost ocupate 
de Japonia (75 de aur. 50 de argint 
șl 51 de bronz), urmată de Iran 
(36-28—17) și R.P. Chineză (33—45— 
28).
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Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manca 
Mănearu. cu soția au oferit, luni, un 
dineu oficial in onoarea primului mi
nistru al Republicii Sri Lanka, doam
na Sirimavo Ratwate Dias Bnndarn- 
naike.

La dineu au luat parte Ion Pățan,

Toastul primului ministru al Guvernului român
Adreslnd un călduros salut de bun 

ven t in 1/>?.b noastră doamnei Siri- 
mavo Bandaranaike. tovarășul Manca 
Mân eseu a sous :

Iderâm vizita oficială a pri- 
ministru al Republicii Sri 
prima vizită la acest înalt 

nivel In istoria relațiilor dintre țări
le noastre. drcDt o expresie a colabo
rau si prieteniei ce s-au statornicit 
Intre Republica Socialistă România si 
Republica Sri Lanka, a dorinței po

arelor noastre de a se cunoaște 
rmi bine, dc a se apropia si dc a 
cv.oocra. Sîntcm încredințați că pre- 
z-nta Excelentei Sale doamna Siri
mavo Bandaranaike in România, con
vorbirile oe care le vom purta in fi
rește zile vor marea un moment de 
importantă deosebită In dezvoltarea 
s diversificarea legăturilor dintre ță
rile noastre.

Relevind faptul că relațiile politice 
dintre România si Sri Lanka înre
gistrează o evoluție pozitivă, că s-au 
realizat progrese în colaborarea eco
nomică. care se desfășoară De baza a- 
cordului comercial si de plăti si a fi
ordului dc cooperare economică și 
tehnică, primul ministru al guvernu
lui român a apreciat, in context, că 
toate acestea constituie deopotrivă 
motive de reală satisfacție si îndemn 
pentru continuarea eforturilor comune 
in vederea identificării unor noi do
menii de interes reciproc, in măsură 
să întărească si mai mult colaborarea 
dintre România și Sri Lanka.

Nutrim convingerea că acordul 
guvernamental de cooperare in do
meniile științei și culturii, pe care 
voi avea plăcerea să-l semnez îm
preună cu dumneavoastră, in aceste 
zile, va contribui la amplificarea 
schimburilor noastre în domeniile 
științific, cultural, in interesul am
belor noastre ponoare, al cauzei ge
nerale a oâcii $i prieteniei intre popoare.

Poporul român, care a cunoscut 
d?-a _ lungul secolelor asuprirea 
străină și a purtat lupte grele pen- 
îru a-și cuceri independenta și su
veranitatea națională, a urmărit cu 
sentimente de profundă solidaritate 
lupta dusă de poporul din Sri Lanka 
împotriva dominației coloniale, pen- 
•_u dobindirea și consolidarea inde
pendentei naționale, pentru progres 
și prosperitate. Guvernul Republicii 
Socialiste România dă o înaltă a- 
preciere eforturilor pe care 
și talentatul dumneavoastră 
sub conducerea guvernului 
deoune pentru dezvoltarea 
s:ătătoare. pentru punerea ... 
loare a bogățiilor naționale, pentru 
propășirea sa economică si socială.

Dună ce a relevat că sub impulsul 
progreselor vertiginoase ale științei si 
tehnicii se accentuează tot mai mult 
interdependenta intre state și na
țiuni. iar manie transformări națio
nale si sociale care au loc in lume, 
determinind schimbarea raportului 
dc forte pe plan mondial in fa
voarea forțelor progresiste, 
perialiste creează condiții

harnicul 
popor, 

dv.. le 
de sine 
in va-

antilm-
------------------ --------- ... pentru 

eliminarea inegalității și a stărilor 
de lucruri anacronice, generate de 
vechea politică imperialistă, colon ia-

în toastul său, doamna Sirimavo 
Bandaranaike a spus :

Consider o mare onoare și un pri
vilegiu sâ fiu cel dinții prim-minis- 
tru al Sri Lanka care vizitează fru
moasa dumneavoastră țară. România, 
si vă mulțumesc că mi-ați dat acest 
prilej. După cum cunoașteți, am in
tentional să vizitez România mai 
înainte, dar nu am putut s-o fac da
torită unor obligații de stat. Sint 
mișcată de primirea caldă care mi-a 
fost acordată la sosirea in București 
și de excelentele măsuri luate pen
tru a-mi face șederea mea aici cit 
mai profitabilă și mai plăcută.

Sri Lanka și România sint am
bele națiuni mici, care au anumite 
caracteristici comune și care sint 
confruntate cu multe probleme si
milare. Cele două țări aie noastre 
au in comun experiența de a fi fost 
victime ale dominației străine și is
toria noastră este plină de luptele 
ero.ee ale popoarelor noastre pentru 
independentă și supraviețuire. Am
bele sint țări in curs de dezvoltare, 
care se străduiesc să facă o viață 
mai buna popoarelor noastre. în ul
timii ani. cele două țări ale noastre 
au acționat in politica externă cu 
scopul comun de a reduce încor
darea internațională și de a conso
lida pacea și bunăvoința intre mem
brii comunității internaționale.

Primele contacte dintre cele două 
țări ale noastre — a spus in conti
nuare primul ministru al Republicii 
Sri Lanka — au fost stabilite 
in timpul guvernării regretatu
lui meu sot. cind el a dat noi • 
dimensiuni politicii externe pro
movate de Sri Lanka, punind 
la baza ei principiile nealinierii 
si prieteniei cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social. Politica 
de nealiniere implică respectarea 
independenței, integrității teritoriale 
si suveranității naționale, neameste
cul în treburile interne si soluțio
narea pașnică a disputelor Interna
tionale. De la stabilirea contactelor 
diplomatice dintre cele două țări 
ale noastre au existat rtnulte do
vezi tangibile ale creșterii rela
țiilor prietenești intre Sri Lanka și 
România intr-un număr de domenii, 
în special in cel al cooperării eco
nomice. Complexul de prelucrare in
dustrială a lemnului construit in Sri 
Lanka cu sprijinul României rămine 
un exemplu strălucit al cooperării e- 
conomice dintre cele două tari ale 
noastre.

Noi. în Sri Lanka, am urmărit cu 
mult interes si admirație inițiative
le de politică externă ale României 
sub conducerea capabilă si dinamică 
a stimatului dv. președinte. Excelenta 
Sa Nicolae Ceaușescu. El este un 
promotor Înflăcărat si consecvent al 
drepturilor națiunilor mici in diverse 
forumuri internaționale (inclusiv in 
consiliile europene). Contribuția sa la 
cauza destinderii si cooperării inter
naționale i-au cistieat nu numai 
stima și respectul nostru, ci al În
tregii lumi.

al Republicii Sri Lanka
vireprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Ion Ionlță, ministrul apără
rii naționale, alțl membri al guver
nului. precum și ambasadorul Româ
niei in Republica Sri Lanka. i 

listă, vorbitorul a spua : Considerăm 
că România și Sri Lanka, ca țâri in 
curs de dezvoltare, sini direct inte
resate in așezarea relațiilor intersta
tale ne baze noi. in instaurarea unei 
noi ordini internaționale.

După cum vă este cunoscut, 
România s-a pronunțat și se pro
nunță cu consecventă pentru elabo
rarea unor norme noi de drept in
ternational. corespunzătoare cerin
țelor conviețuirii popoarelor ne bază 
de deplină egalitate și rcsncct mu
tual. in spiritul solidarității umane, 
al echității naționale și justiției in
ternaționale. A$a cum arăta recent 
președintele Nicolae Ceaușescu. „mi
lităm consecvent pentru colaborare, 
destindere și pace in lume, pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice si politice in viața internațio
nală. a unor roi nț ii întemeiate pe 
deplină egalitate in drepturi, respect 
al independentei și suveranității na
ționale. neamestec in treburile in
terne și avantaj reciproc, pe recu
noașterea dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta de sine stătător, 
potrivit voinței și intereselor sale". 
Considerăm că pe baza acestor prin
cipii și norme se poate asigura o 
colaborare rodnică intre state, se 
poate clădi o lume a păcii si prie
teniei intre popoare.

Relevind necesitatea stingerii foca
relor de tensiune și conflicte, vorbi
torul a spus : De aceea, ne pronun
țăm pentru reluarea de urgență a 
negocierilor de la Geneva, care să 
conducă la instaurarea unei păci 
drepte și durabile in Orientul Mijlo
ciu, pentru respectarea cu strictețe a 
acordurilor de la Paris cu privire la 
Vietnam, astfel incit popoarele viet
namez, laoțian și khmer să-și poată 
hotări singure soarta, fără nici un 
amestec străin. Țara noastră conside
ră necesară trecerea neintirziată la 
tratative intre părțile implicate in 
Cipru, care să creeze condițiile pen
tru as'gurarea independenței și su
veranității naționale a acestei țări, 
conviețuirea pașnică a ciprioților 
greci și turci, egalitatea deplină in 
drepturi a tuturor cetățenilor Cipru
lui.

Iată de ce se impune o intensifi
care a preocupărilor tuturor poooare- 
lor și in primul rind a țărilor in 
curs de dezvoltare, a țărilor mici și 
mijlocii, pentru a se ajunge la solu
ționarea acestor probleme pe calea 
tratativelor, cu participarea tuturor 
statelor interesate.

Primul ministru al guvernului a 
relevat in continuare că România a 
acționat- și acționează cu fermitate 
pentru realizarea securității și coo
perării in Europa, apreciind că in
staurarea unor relații de tip nou in
tre statele continentului va exerci
ta o puternică înrâurire pozitivă a- 
supra întregului curs al evenimen
telor internaționale. România mili
tează activ pentru întreprinderea i- 
mediată a unor măsuri concrete și 
eficace care să ducă la încetarea 
cursei înarmărilor, lichidarea baze
lor militare de pe teritoriile altor 
state. înfăptuirea dezarmării. în pri
mul rind a dezarmării nucleare.

Sper că discuțiile noastre din 
timpul actualei mele vizite — 
a spus doamna Sirimavo Ban
daranaike — vor netezi drumul 
către creșterea și intensificarea 
relațiilor prietenești dintre cele 
două țări ale noastre. Acordul 
cultural pe care ne pregătim să-1 
semnăm in timpul actualei vizite va 
fi un moment important in relațiile 
dintre ambele țări și va contribui la 
apropierea națiunilor noastre, oferin- 
du-ne posibilitatea de a ne aprecia 
reciproc cultura popoarelor Republi
cii Sri Lanka și României. Aștept, 
de asemenea, ca discuțiile noastre 
sâ ducă la creșterea colaborării eco-

Depunerea unei coroane de flori
La scurt timp după șosirea in Ca

pitală, primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, doamna Sirimavo Ratwate 
Dias Bandaranaike, și persoanele ofi
ciale care o însoțesc au depus o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

In fața monumentului era aliniată 
o gardă militară de onoare. Au fost (Agerpres)

• RÎUL ÎNTUNECAT. Regia : Sylwester Szyszko.
• ULTIMA LUPTĂ. Regia : Bondan Poreba.
O LACUL CIUDĂȚENIILOR. Regia : Jan Batory.

ROMÂNIA-FILM prezintă la Casa filmului din Capitala

ZILELE FILMULUI POLONEZ
1
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Prin spectacolul de gală cu peli
cula „Riul Întunecat", luni seara au 
fost inaugurate in Capitală „Zilele 
filmului din Republica Populară Po
lonă". manifestare organizată de 
Consiliul Culturii si Educației Socia
liste.

La spectacol, prezentat de Casa 
filmului, au participat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al C.C.E.S., 
funcționari superiori din M.A.E., cri
tici de film, alți oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Wladyslaw Woj- 
tasik. ambasadorul R. P. Polone ta 
București, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la București, ata
șați culturali si de presă.

înainte de spectacol, după ce a sa
lutat delegația de cineaști polonezi, 
regizorul Geo Saizescu a prezentat 
drumul parcurs de cinematografia 
poloneză si a subliniat caracterul 
continuu ascendent al relațiilor cul
turale dintre cele două țări. In nu
mele cineaștilor oaspeți a luat cuvin
tul Marek Rodjukowskl, conducăto
rul delegației poloneze.

în cursul săptăminii vot* mai fi 
prezentate peliculele „Lacul ciudățe
niilor" si „Ultima luptă".I (Agerpres)

Au participat persoanele oficiale 
care însoțesc pe primul ministru al 
Sri Lanka.

In timpul dineului, desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, cei doi prim- 
minlștrl au rostit toasturi.

crearea de zone dcnuclcarizatc șl 
dirijarea in scopuri pașnice a uria
șelor resurse umane și materiale 
folosite in domeniul militar.

După ce a subliniat necesitatea 
creșterii rolului O.N.U. în democra
tizarea vieții internaționale și in re
zolvarea problemelor litigioase, in 
realizarea sistemului nou de con
viețuire pașnică a tuturor statelor 
mari, mici și mijlocii, pe baza garan
tării dreptului fiecărui popor de a-și 
hotări singur destinul, potrivit voin
ței și aspirațiilor sale, vorbitorul a 
spus :

Acționind pentru dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor sale cu țările 
care au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, România pornește de la 
aprecierea rolului crescind pe care 
aceste state sint chemate să-l joace — 
și ii joacă efectiv — in politica mon
dială. Este o realitate a zilelor noas
tre că un număr tot mai mare de 
națiuni, cliberindu-se de dominația 
străină. își ridică glasul tot mai pu
ternic împotriva vechil politici im
perialiste. colonialiste și neocolonia- 
liste, militează pentru realizarea 
dreptului sacru de a dispune de re
sursele și bogățiile proprii, de a le 
pune in slujba dezvoltării lor pe ca
lea progresului economic, social și 
cultural.

Este cit se poate de semnificativ 
fantul că marea majoritate a tinere
lor state independente refuză să ac
cepte ca pe o fatalitate istorică îm
părțirea lumii in blocuri opuse. In 
numeroase documente și declarații, 
România a apreciat rolul pozitiv pe 
care-1 joacă grupul țărilor nealiniate 
in condițiile internaționale actuale, 
contribuția acestor țări la promova? 
rea normelor de echitate și justiție, 
de egalitate în drenturi in relațiile 
dintre state, la afirmarea cursului 
sore destindere și înțelegere in lume. 
In acest sens, vreau să exprim, 
stimată doamnă prim-ministru, înal
ta noastră apreciere pentru partici
parea activă a guvernului dv. la 
rezolvarea problemelor internaționa
le de interes general, la statorni
cirea unor relații noi intre state, oe 
baza nrinciniilor dreptului internațio
nal. Ia promovarea unor schimburi 
echitabile, reciproc avantajoase, de 
bunuri materiale și valori spirituale.

Relevind cu satisfacție similitudi
nea poziției guvernelor noastre in 
principalele probleme ale situației 
internaționale, ca și colaborarea rod- 
nicâ intre țările noastre in cadrul 
O.N.U. și al altor organisme inter
naționale. ne exprimăm convingerea 
că această conlucrare se va dezvol
ta si intensifica si mai mult. sore 
binele ambelor noastre popoare si al 
cauzei păcii in lume.

In încheiere, primul 
guvernului a toastat .... —........ —
președintelui Republicii Sri Lanka, a 
doamnei nrim-ministru Sirimavo 
Bandaranaike. a tuturor celor pre- 
zenti. pentru prosperitatea si feri
cirea- ponorului Republicii Sri Lanka, 
pentru continua întărire a prieteniei 
si cooperării dintre România și Sri 
Lanka.

ministru al 
in sănătatea

nomice dintre cele două țări și să 
cimenteze și mai mult relațiile prie
tenești și cordiale existente intre 
Sri Lanka și România.

Primul ministru al Sri Lanka a 
toastat in sănătatea Excelenței Sale 
domnului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și a doamnei Ceaușescu. in să
nătatea Excelenței Sale domnului 
Manea. Mănescu, primul ministru al 
Guvernului Republicii " ‘ ” 
România, și a doamnei _____
pentru fericirea și viitorul poporului 
României, in sănătatea celor pre- 
zenți. pentru prietenia veșnică intre 
popoarele Republicii Sri Lanka și 
României.

Socialiste
Mănescu,

intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Sri Lanka.

După depunerea coroanei, premie
rul Republicii Sri Lanka și celelalte 
persoane oficiale au păstrat un mo
ment de reculegere. A fost vizitată 
apoi rotonda monumentului.

Tovarășa Elena Ceaușescu a primit
pe oamenii de știință americani
Maurice Morton și Lewis J. Fetters

Tovarășa acndcmiclan dr. ing. 
Elena Ceaușescu. director general al 
Institutului cenlral de cercetări chi
mice, a primit luni dimineața pe 
prof. Maurice Morton, director al 
Institutului de ștLlhța polimerilor, și 
Lewis J. Fetters, profesor de chimic 
macromoleculară, de la Universita
tea din Akron — S.U.A.. care fac o 
vizită in țara noastră la invitația 
Consiliului Național pentru Silință 
șl Tehnologie.

La întrevedere a luat parte prof. 
Ioan Ursu, președintele C.N.Ș.T.

Cu acest prilej a avut loc 
schimb de păreri cu privire 
preocupările actuale ale celor două 
institute și posibilitățile de colabo-

un 
la

Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare economică,
Luni dimineață au început, la 

București, lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică româno-lndiană. La lu
crări participă președinții celor 
două părți in Comisia mixtă 
Constantin Băbălău, ministrul e-

Lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei

La București au început, luni la 
amiază, lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-guineeze de coooerare 
economică, tehnică și științifică. 
Delegația română la lucrări este 
condusă de Ton Pățan, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. iar delegația guineeză de 
Mamady Keita, membru al Biroului 
Politic Național al C.C. al Partldu-

Luni după-amiază. tovarășul Ște
fan Andrei. secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a intilnit cu tovarășul Julio 
Cesar Posada, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Columbia, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., și-a 
petrecut concediul de odihnă in țara 
noastră. A participat tovarășul Con-

A anărut revista 
PROBLEME ALE PĂCII

Șl SOCIALISMULUI 
7/1974

LA I.C.H. PALAS
CONSTANTA

1

CONSTANȚA Corespondentul 
„Scinteii", George Mihăescu). 
— Diversificarea gamei de pro
duse pentru a satisface un nu
măr cit mai mare de solicitări 
și obținerea unei suprafețe cit 
mai mari de hirtie din aceeași 
cantitate de celuloză, in condi
țiile imbunătățirii calității a- 
restela — iată obiectivele ma
jore înscrise pe agenda de lu
cru a colectivului întreprinderii 
de celuloză și hirtie Palas- 
Const-anța. în acest scop, stu
diile întocmite de specialiști au 

’ și fost aplicate in producție, re- 
proiectindu-se aproape in tota
litate sortimentele cu gramaj 
mare pe unitatea de suprafață. 
Păstrindu-și aceleași calități fi- 
zioo-mecanice, sortimentele de 
hirtie de 80. 90 și 100 gr. pe 
metrul pătrat au fost reduse 
substanțial. realizindu-se , in 
prezent hirtie la limita minimă 
de greutate. Efectul : întreprin
derea va putea produce, cu a- 
ceastă economie de celuloză, 
700 tone de hirtie in plus. 

rare Intre ele In domeniul chimiei 
macromoleculare.

★
Oamenii de știință americani au 

vizitat in cursul aceleiași zile unele 
Laboratoare din cadrul Institutului 
central de cercetări chimice și au 
avut convorbiri cu cercetători ai 
institutului pe probleme de specia
litate.

După vizitarea laboratoarelor, prof. 
Maurice Morton a prezentat o con
ferință in aula ICECHIM, la caro 
au participat specialiști din unități 
de cercetare, proiectare și producție 
— tema intLiuHndu-se ..Sinteza și 
caiacterizarea unor noi copolimeri". 
Conferința a fost urmată de dis
cuții.

<
nergiel electrice, și D. K. 

ministrul petrolului și .... 
Sint luate in discuție stadiul 

al colaborării economice,

Bo- 
chi-roah, 

mici.
actual ... ............. . ..........
științifice și tehnice dintre Republica 
Socialistă România și Republica In
dia, precum și posibilitățile extinde
rii acestor relații intre cele două țări.

lui Democrat din Guineea, ministrul 
culturii și invățămintului.

A fost prezent Ibrahima Camara, 
ambasadorul Republicii Guineea la 
București.

In ședința de deschidere a lucrări
lor sesiunii Comisiei mixte, cele două 
părți au subliniat dorința lor co
mună de a dezvolta și aprofunda 
cooperarea economică, industria
lă și tehnico-științifică în diverse 
domenii de activitate : minier, me
talurgic. construcției de mașini, agri
col și pescuitului.

(Agerpres)

de șef de

a avut 
asupra 
și a Parti-

stantin Vpsiliu. adjunct 
secție la C.C. al P.C.R.

In cursul întrevederii 
un schimb de informații 
tivi.tății actuale a P.C.R. .. _ 
dului Comunist din Columbia și au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea. in continuare, a legăturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două partide, țări și popoare.

loc 
ac-

TELEGRAME EXTERNE
RAPORT AL F. M. I.

DESPRE AGRAVAREA INFLAȚIEI
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

La Washington a fost dat publicității 
raportul anual al Fondului Monetar 
Internațional, care avertizează asu
pra pericolului unei recesiuni eco
nomice de amploare. „La ju
mătatea anului 1974 — se arată in 
document — economia mondială era 
puternic afectată de o inflație viru
lentă și larg răspindita, dc o reducere 
a creșterii economice și de un deze
chilibru masiv în plățile internațio
nale. Acesta constituie, poate, cel mai 
complex și grav set de probleme cu

Cuvintarea tovarășului Enrico Berlinguer la încheierea festivalului ziarului ,,L’UnitâM
Marca intilnire de la Bologna 

— festivalul național al ziarului 
„rUnitâ", consacrat in acest an 
sărbătoririi a jumătate de veac 
de existență a cotidianului co
muniștilor italieni — s-a încheiat 
duminică seară intr-o atmosferă 
de mare entuziasm popular. Ul
tima zi a festivalului a progra
mat două impresionante manifestări : 
defilarea și mitingul de închidere, 
la care au luat parte circa un milion 
de oameni — comuniști și simpati- 
zanți ai partidului — veniți din cele 
mai îndepărtate colțuri ale Italiei. 
Timp de aproape 5 ore, coloanele de 
demonstranți au manifestat pe stră
zile „Municipiului Roșu", purtind lo
zinci pe qare erau înscrise obiective
le de luptă ale P.C.I. și intonind 
cintece revoluționare.

La intrarea in „orașul festivalu
lui» — construit pe circa 200 000 me
tri pătrați prin munca entuziastă de
pusă timp de luni de zile de comu
niștii bolognezi — participanții la 
demonstrație au salutat cu căldură 
pe conducătorii Partidului Comunist 
Italian, in frunte cu președintele 
P.C.I., Luigi Longo, și secretarul ge
neral al partidului, Enrico Berlin
guer, precum și pe numeroșii repre
zentanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești și ai ziarelor frățești 
prezenți la festival. Din țara noastră 
la manifestările de închidere a fes
tivalului au luat parie tovarășul Con
stantin Matei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. și tovarășul 
Virgil Dănclulescu, secretar genera) 
de redacție la ziarul „Scînteia".

Principalele linii dc acțiune ale 
comuniștilor italieni, atit p? olanul 
politicii interne italiene, cit și in 
ceea ce privește politica externă, au 
fost reafirmate cu claritate de către

Cronica
Minlstrul afacerilor externe al Re- 

pițblicii Socialiste România. George 
Macovescu. a trimis o telegramă de 
felicitare secretarului de stal al re
lațiilor externe al Statelor Unite 
Mexicane. Emilio O. Rabasa, cu 
cazia celei dc-a 161-a aniversări 
sărbătorii naționale a țării sale.

o- 
a

Luni după-amiază a 6osit In Capi
tală Pavel Astapenko, subdirector 
general al Biroului Internațional al 
Muncii, pentru a participa la lucrările 
Simpozionului internațional de ergo
nomie. organizat la București intre 17 
și 20 septembrie.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Cornel Hi- 
doș, adjunct al ministrului muncii, de 
alte persoane oficiale.

AUTOVEHICULE MODERNE, DE MARE PUTERE

in 12 
ultimul 
ROMAN

varlante 
tip — 

12 215

In ultima perioadă, construc
torii de autovehicule au obținut 
rezultate notabile pe linia di
versificării fabricației mijloacelor 
de transport rutier. Pină la a- 
ceastă dată au fost asimilate și 
lansate in fabricația de serie 5 
tipuri de autocamioane cu mo
tor Diesel ' 
constructive, 
autotractorul —........ ........
D.F.S. reallzîndu-se recent. In 
cadrul acțiunii de diesclizare a 
autocamioanelor de concepție 
proprie, acțiune care prevede 
intr-o primă etapă realizarea a 
trei tipuri in cinci variante, a 
fost însușit in fabricația de se
rie primul produs : autocamio
nul DAC 6135. Tot la Brașov 
se mai află in diferite faze de 
asimilare autobasculantele de 
25, 50 și 100 tone. Pe autoșasiu- 
rile autocamioanelor fabricate 
la Brașov se realizează o gamă 
largă de autobasculante de 5,5 
tone și 17 tone și autospeciale. 
Se mai află in curs de asimi
lare 11 tipuri de autospeciale 
destinate, printre altele, și pa
zei contra incendiilor. La în
treprinderea „Autobuzul" din 
București va începe in curind 
fabricația a două noi tipuri de 
autobuze echipate cu motor 
Diesel.

Rezultate pozitive se înregis-

vremea
twie'.WMi.ijwaMuwiJMWw

Ieri în (ară : Vremea a continuat 
să se răcească, in toate regiunile ță
rii. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros in cursul dimineții in Banat. 
Oltenia și vestul Munteniei, unde a 
plouat slab. Vintul a suflat slab, 
pină la potrivit, cu intensificări izo
late in sudul țării. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă intre 11 
grade la Cimpulung și 24 de grade 
la, Sinnicolau-Mare. în București : 
Vremea s-a răcit Cerul a fost va-

secretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer, care a luat cuvintul la 
încheierea mitingului. „Salvarea și 
renașterea Italiei — a arătat la în
ceputul cuvintării sale secretarul 
general al P.C.I. — sint obiectivele 
do prim plan ale Partidului Comu
nist, partid de masă și in același 
timp legat in mod vital de clasa 
muncitoare, partid național și popu
lar si totodată fidel tradiției sale 
internaționaliste, partid democra- 

revoluționar : un partid 
li incumbă un rol deci- 
perspcctiva — mereu mai 
— a unei cotituri democra- 
conducerea țării". Arătind 

numără in prezent 
mai

multi

A fost prezent Sayed Abbas Chedid. 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la bucurești.

★
Secretarul general al Organizației 

Meteorologice Mondiale, Arthur Da
vid Davies, a sosit luni după-amiază 
In Capitală pentru a participa la lu
crările celei dc-a Vl-a sesiuni a Aso
ciației regionale pentru Europa a 
O.M.M., co vor avea loc la București 
intre 17 șl 25 septembrie.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost intimpinat de Florin 
Iorgulescu, președintele Consiliului 
Național al Apelor, de alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Sayed Abbas Chedid, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București.

(Agerpres)

trează șl in domeniul diversifi
cării producției de autoturisme. 
La întreprinderea din Pitești se 
realizează noi tipuri de turis
me. cum ar fi „Dacia—1301", 
„Dacla-Break", o autosanitară 
și o autofurgonetă. La între
prinderea mecanică din Mus
cel se află In curs de finalizare 
asimilarea a 4 noi variante de 
autoturisme ARO. destinate in 
special exportului. Pe de altă 
parte, in intreprinderile Cen
tralei industriale de autocami
oane și turisme s-au realizat 
trei modele funcționale de au
toturisme de oraș de mic și 
foarte mic litraj. Pe agenda de 
lucru a cercetătorilor și con
structorilor de autovehicule se 
află, intr-un stadiu înaintat, 
problema studierii posibilități
lor de utilizare a unor motoare 
de tractor de 70—90 C.P. la fa
bricația de autovehicule și au
tospeciale, sporirea puterii mo
torului de 135 C.P., prin supra- 
alimentare, la 157 C.P., de a- 
similare a motorului de 215 C.P. 
și de 300 C.P., ultimul ajungind 
prin supraalimentare la 360 C.P. 
Se va trece, de asemenea, la a- 
similarea autoremorcherelor de 
60 și 100 tone.

Nîcolae MOCANU 
corespondentul „Scînteli*

riabil. Vintul a suflat potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 21 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 septembrie. în tară : Vreme 
in general frumoasă, cu cerul varibil. 
Sint posibile ploi slabe, izolate In 
nord-vestul țării, spre sfirșitul inter
valului. Vint slab, pină la moderat. 
Temperatura in creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse intre 7 șl 17 
grade, izolat mai coborite în nord- 
estul țării, in prima noapte, iar ma
ximele intre 18 și 28 de grade. în 
București : Vreme in general fru
moasă, cu cerul variabil. Vint slab. 
Temperatura in creștere ușoară.

Șl PORTUGALIA
BISSAU 16 (Agerpres). — In con

formitate cu prevederile acordului de 
la Alger, intervenit intre Partidul 
African al Independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.T.G.C.) și guvernul portughez, 
in localitatea Kebo. a avut loc. la 14 
septembrie, un schimb de prizo
nieri.

Pe de altă parte; Portugalia inten
ționează să aibă convorbiri privind a- 
cordarea independenței Angolei cu 
reprezentanții tuturor mișcărilor de 

i eliberare din acest teritoriu — a de
clarat ministrul de externe portughez, 
Mario Soares.

pe colaborarea tuturor forțelor popu
lare, adică ceea ce a fost numit un 
«compromis istoric» intre aceste 
forțe. Convingerea noastră profundă 
este că nu există alte căi pentru a 
asigura salvarea și renașterea țării, 
că perspectiva pe care noi o propu
nem este o necesitate obiectivă și 
urgentă". Aceasta — a continuat se
cretarul general al P.C.I. — nu vrea 
să însemne totuși că un guvern de 
cotitură democratică poate fi format 
de azi pe mîine. Subliniind că ches
tiunea formei și modalităților in 
care trebuie să se înfăptuiască înțe
legerea dintre forțele populare ră
mine încă o problemă deschisă, vor
bitorul a arătat ca tocmai de aici 
derivă „necesitatea intilnirilor între 
aceste forțe care să ducă la realiza
rea unei convergențe șj a unei soli
darități cit mai ample posibil pentru 
a putea fi înfruntate presantele și 
gravele probleme ale momentului".

Treclnd la problemele de politică 
externă, secretarul general al P.C.I. 
s-a referit la importanța deschiderii 
unei ere noi in raporturile interna
ționale, arătind că primul șl cel mai 
important obiectiv rămine acela al 
păcii mondiale. Trebuie totodată 
luptat pentru rezolvarea marilor pro
bleme de progres economic și social 
ale tuturor popoarelor, recunoscind 
și salvgardind autonomia fiecăruia, 
intr-un cadru tot mai amplu de co
laborare și d? sprijin reciproc, in 
încheierea cuvintării sale. Enrico 
Berlinguer a reafirmat hotărîrea și 
voința fermă a comuniștilor italieni 
de a-și consacra întreaga lor capaci
tate și energie, întreaga lor forță și 
experiență cauzei renașterii țării, 
operei de edificare a unui viitor de 
progres și dreptate.

Radu BOGDAN
Bologna.

care au fost confruntate guvernele 
naționale și comunitatea internațio
nală de la sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial".

Raportul subliniază necesitatea unei 
intensificări a cooperării internațio
nale, pentru soluționarea dificilei 
conjuncturi.

în'caz contrar, măsurile unilaterale 
pe care unele state le-ar putea adop
ta — intre care devalorizările compe
titive ale monedelor naționale și res
tricțiile comerciale — ar putea ac
centua in mod grav actualele tendințe.

tic și 
căruia 
siv in 
urgentă 
tice in ___
că partidul _____„
1 650 000 de membri (cu 27 000 ___
mult față de sfirșitul anului 1973), 
că a fost îndeplinit cu succes obiec
tivul de a se realiza o subscripție de 
4 miliarde lire pentru presa comu
nistă, E. Berlinguer a subliniat că 
aceste cifre, ca și alte numeroase 
fapte, demonstrează forța și locul pe 
care P.C.I. le deține în realitatea ță
rii. Amplele dezbateri în jurul 
..problemei comuniste", care a de
venit de acum „problemă a Italiei" 
— a spus secretarul general al 
P.C.I. — constituie tocmai „un semn 
al timpurilor, o recunoașlere inevi
tabilă a rolului comuniștilor în so
cietatea națională. Tot mai 
italieni atrag atentia că fără comu
niști nu sint posibile nici o socie
tate mai justă, nici un stat și o ad
ministrație care să funcționeze, nici 
o conducere politică care să aibă 
suficientă forță și să găsească în
crederea necesară".

Referindu-se la linia P.C.I., vor
bitorul a arătat că „in centrul acțiu
nii partidului se află in această pe
rioadă obiectivul formării unul gu
vern de cotitură democratică, fondat
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DEZIDERATll POPOARELOR LA DESCHIDEREA 
NOII SESIUNI A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Creșterea rolului si eficientei 
Organizației in solutionarea 
problemelor internaționale

CIPRU

Azi după-amiazfi, în palatul 
Națiunilor Unite din New York se 
deschid lucrările celei de-a 29-a 
ses.uni a Adunării Generale a 
O.N.U.. eveniment marcant al ca
lendarului politico-diplomatic in
ternational. Precedată de cea de-a 
VI-a sesiune extraordinară a Con
ferinței O.N.U. pentru problemele 
materiilor prime și dezvoltării, 
de Conferința mondială a popu
lației de la București și îrdrunin- 
du-se înaintea Conferinței mon
diale a alimentației dc la Roma si 
a celei do-a 7-a sesiuni extraordi
nare a Conferinței O.N.U. pentru 
problemele cooperării și progresu
lui economic și social in țările in 
curs de dezvoltare. actuala sesiune 
ordinară a Adunării Generale este 
menită să constituie punctul de in- 
tilnire și armonizare a eforturilor 
tuturor țărilor, mari și mici, in 
abordarea problemelor internațio
nale care frâmintă omenirea și să 
identifice căi dc soluționare a lor 
corespunzător intereselor majore 
ale întregii comunități mondiale.

După cum este cunoscut. în în
treaga sa politică și activitate ex
ternă, România socialistă acordă 
o deosebită însemnătate O.N.U.. in 
vederea transformării organizației 
Intr-un instrument cit mai eficace 
pentru consolidarea păcii și secu
rității popoarelor, pentru promo
varea legalității internaționale. In 
cercurile de la O.N.U. iși menține 
ecoul larg cunoscuta propunere 
română — care revine in atenția 
plenarei Adunării Generale, sub 
forma unui raport al secretarului 
general, Kurt Waldheim — pri
vind ..creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite in menține
rea și întărirea păcii și securității 
Internationale, in dezvoltarea co
laborării intre toate națiunile, in 
promovarea normelor dreptului in
ternațional in relațiile dintre sta
te". La actuala sesiune va avea loc 
dezbaterea acestei probleme, pe 
care România a pus-o in lumină 
pe parcursul ultimelor sesiuni ale 
Adunării Generale ca un imperativ 
>1 lumii contemporane.

Agenda sesiunii se anunță a C 
una din cele mai încărcate din is
toria organizației, cuprinzind 111 
puncte. Dintre acestea, reclamă in 
-mod deosebit atenția delegațiilor 
un șir de probleme majore în
scrise pe agenda actualei se
siuni la capitolele : ' dezarmarea 
generală și totală, transpunerea in 
viață a Declarației asupra întăririi 
securității internaționale. precum 
$i a Declarației asupra decoloniză
rii. evaluarea obiectivelor și stra
tegiei Deceniului dezvoltării etc.

După cum a subliniat secretarul 
general al O.N.U., viața impune ca 
lucrările actualei sesiuni să apro
fundeze și să completeze rezoluțiile 
sesiunii a VT-a extraordinare con
sacrate materiilor prime și dezvol
tării. prin noi pași in direcția in
staurării unei ordini economice și 
politice mondiale bazate pe relații 
interstatale echitabile, de deplină 
egalitate intre state și care să pro
moveze o cooperare economică re
ciproc avantajoasă.

Problemele legale de conflictele 
acute care persistă in diferite re
giuni ale lumii vor forma obiectul 
dezbaterilor în cadrul examinării a 
diferite puncte de pe ordinea de 
zi. Astfel, conflictul din Orientul 
Mijlociu va fi examinat în cadrul 
punctului special consacrat acestei 
probleme ; totodată, din inițiativa 
Ligii Arabo, s-a preconizat înscrie
rea ca punct special pe ordinea dc 
zi a problemei palestinene.

Lipsa unor pași concreti semni
ficativi In cadrul tratativelor de 
dezarmare, in condițiile în care 
astăzi in lume sporesc stocurile de 
arme nucleare și convenționale iar 
cheltuielile militare mondiale de
pășesc cifra astronomică de 220 
miliarde de dolari, vor forma de
sigur un important capitol al dez
baterilor sesiunii, ca de altfel si 
„proiectul definiției agresiunii", 
care a fost înaintat Adunării Ge
nerale.

O altă inițiativă românească, de 
stringentă acțualitate pentru do
meniul cooperării tehnico-știlnți- 
fice internaționale, se referă la 
„convocarea unei conferințe mon
diale pentru știință și tehnologie" 
sub egida Națiunilor Unite. Această 
propunere a fost primită cu viu 
interes in rindul statelor membre, 
care au apreciat-o ca o contribu
ție eficace la intensificarea, lăr
girea și diversificarea unei cola
borări internaționale in domeniile 
economic, industrial, tehnic, știin
țific. urmărind accelerarea progre
sului economic și social al tuturor 
țărilor și. in primul rind, al celor 
in curs de dezvoltare.

Anul acesta, O.N.U. este che
mată să facă noi progrese în di
recția înfăptuirii universalității 
sale, prin primirea în rindurile 
membrilor O.N.U. a unor noi state 
— Grenada, Guineea-Bissau și Re
publica Bangladesh — ceea ce va 
ridica numărul membrilor O.N.U. 
la 138. Creșterea numărului de 
membri, primirea in rindurile 
O.N.U. a noi state ca Guineea- 
Bissau reflectă cu pregnanță mu
tațiile noi intervenite in viața in
ternațională. forța cu care se atir- 
mă ideile libertății, independenței 
și suveranității naționale.

România socialistă, care acordă 
o însemnătate deosebită Organiza
ției Națiunilor Unite — cel mai 
reprezentativ for internațional — 
va participa activ, conform princi
piilor fundamentale ale politicii 
sale externe, la dezbaterea pro
blemelor internaționale majore în
scrise pe agenda actualei sesiuni. 
Poporul român este încredințat că 
există posibilități reale de a con
cretiza eforturile acestei sesiuni 
nu numai in textele rezoluțiilor și 
altor documente, ci și in soluții și 
rezultate practice, de natură să con
tribuie în mod efectiv la lupta po
poarelor pe calea progresului și ci
vilizației. la dezvoltarea colaborării 
multilaterale intre națiuni, la con
solidarea păcii și securității inter
naționale.

C. ALEXANDROAIE

Președintelo Makarios 
sprijină convorbirile 
dintre liderii celor 

două comunități
LONDRA 16 (Agorpres). — într-un 

Interviu acordat ziarului „Times", 
președintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, și-a exprimat sprijinul față 
de convorbirile dintre liderii celor 
două comunități din insulă. Glafkos 
Clerides, președinte interimar, șl Rauf 
Denktaș. vicepreședinte, arătind că 
ele constituie, acum, una dintre cele 
mai bune căi dc rezolvare a problem 
mclor țârii. Totodată, președintele 
Makarios a relevat că problema ci
priotă poate fi rezolvată numai in 
condițiile restabilirii drepturilor con
stituționale Încălcate de ofițerii greci 
in timpul recentei lovituri de stat.

★
NICOSIA 18. — La hotelul „Ledra 

Palace" din Nicosia a avut loc, luni, 
primul schimb de prizonieri. Schim
bul, care a afectat 245 de persoane 
bolnave sau rănite — 129 ciprioți 
turci și 116 ciprioți greci, — s-a des
fășurat in prezența reprezentanților 
in Cipru ai O.N.U. și ai Crucii Roșii 
Internaționale. Această acțiune re
prezintă prima concretizare a acor
dului intervenit in urma reuniunilor 
care au avut loc intre liderul ciprio- 
ților greci — președintele interimar 
Glafkos Clerides — și reprezentantul 
ciprioților turci — vicepreședintele 
Rauf Denktaș — In legătură cu solu
ționarea problemelor umanitare crea
te de recentele ostilități desfășurate 
în insulă.

HOTĂRÎREA DE DEMISIE 
A PREMIERULUI TURCIEI

ANKARA 16 (Agcrprcs). — In ca
drul unei conferințe de presă, pri
mul ministru al Turciei. Biilent Ece- 
vit, a anunțat că l-a informat Iutii 
pe președintele Koriiturk in legătu
ră cu intenția sa de a demisiona din 
funcția de șef al guvernului. El a 
menționat că președintele Koruturk 
a aprobat această hotărire. Prezen
tarea oficială a demisiei urmează 
însă să aibă loc peste citeva zile, 
după ce va avea loc reuniunea grupu
lui parlamentar si a' principalilor li
deri ai Partidului Republican al Po
porului. din care face parte primul 
ministru.

Referindu-se la cauzele care au 
condus la crearea acestei situații, pre
mierul Ecevit a vorbit despre „di
vergentele ireconciliabile" apărute in- 
trei cei doi parteneri ai coaliției gu
vernamentale — Partidul Republican 
al Poporului si Partidul Salvării Na
ționale. Primul ministru turc și-a 
exprimat, totodată, speranța că de
misia sa. succedată de cea a între
gului guvern, va permite organiza
rea unor noi alegeri generale „cit 
mai curind posibil". „Aceste alegeri 
sint necesare, a spus el. pentru for
marea unui nou cabinet, pentru rea
lizarea rapidă a stabilității politice 
si economice care să permită solu
tionarea problemelor interne si ex
terne ale tării".

încheierea Congresului
Partidului Socialist Desturian
TUNIS 16 (Dc la trimisul nostru 

special A. Bumbac). — După patru 
zile de dezbateri, duminică au luat 
sfirșlt lucrările celui de-al IX-lon 
Congres al Partidului Socialist Des
turian. partid dc guvemămint în Tu
nisia. Partidul Comunist Român n 
fost reprezentat dc tovarășul Iosif 
Uglar, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Pe ordinea do zi a congresului 
s-au aflat o serie de probleme legale 
de dezvoltarea oconomico-soclală a 
țării, măsuri privind perfecționarea 
structurii organizatorico a partidului 
și statului, stabilirea strategiei pen
tru viitorii ani și alegerea organelor 
do conducere ale partidului.

Documentele prezentate de condu
cerea partidului și discuțiile care au 
avut loc au subliniat necesitatea, 
pentru progresul țării, a unității na
ționale. contribuția P.S.D. la crearea 
și formarea conștiinței naționale, e- 
forlurile depuse de poporul tunisian 
pe calea lichidării grelei moșteniri a 
colonialismului, pentru dezvoltarea 
sa economică și socială.

în încheierea lucrărilor au fost a-

După cum a anunța t Dresa de luni, 
președintele Partidului Socialist 
Desturian. președintele Republicii 
Tunisia. Habib Bourguiba. a primit, 
duminică dimineața, pe tovarășul Io
sif Uglar.

Cu acest prilej, reprezentantul 
P.C.R. a transmis președintelui tu
nisian un salut călduros, urări de să
nătate și fericire personală din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialisto România, iar poporului tu
nisian, noi succese in lupta sa pentru 
edificarea unei societăți moderne și 
prospere.

Mulțumind, președintele Bourguiba

NAȚIUNILE UNITE

LONDRA

Vizita delegației 
U. A. S. C. R.

ZIUA NAȚIONALĂ A MEXICULUI

Cereri privind înscrierea problemei palestinene
pe ordinea de zi a Adunării Generale

ROMÂNIA — COAUTOARE A SCRISORII ADRESATE 
SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U., K. WALDHEIM

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent al Li
banului la Națiunile Unite. Edouard 
Ghorra. președintele in exercițiu al 
grupului țârilor arabe la O.N.U.. a 
remis secretarului general. Kurt

fost abordate cu regularitate in ca
drul Adunării Generale sau in alte 
organisme ale O.N.U.. dar problema 
Palestinei ca atare si cea a poporului 
palestinean nu au apărut niciodată 
pe agenda Adunării Generale.

LONDRA 16 (Agerpres). — Luni a 
sosit la Londra delegația Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, condusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.C.R., care efectuează 
o vizită la invitația Uniunii Națio
nale a Studenților din Marea Bri- 
tanie (N.U.S.U.K.).

Delegația a fost întimpinată. la 
aeroport, de Hugh Bailley și John 
Carr, vicepreședinți ai N.U.S.U.K.. și 
Rogers Trask, director cu problemele 
internaționale al N.U.S.U.K.

Au fost prezenți ambasadorul țării 
noastre. Pretor Popa, și membri ai 
ambasadei.

Waldheim, o scrisoare prin care cere 
înscrierea problemei palestinene pe 
ordinea de zi a viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale. Documentul este 
semnat de toate țările arabe membre 
ale O.N.U. si de un număr de 24 
de state din Africa. Asia și Europa : 
printre coautorii acestei propuneri se 
află si tara noastră.

Memorandumul explicativ. care 
însorește cererea, afirmă că diferite 
aspecte ale problemei palestinene au

ACTUALITATEA „CAUZEI 
DE LA AYACUCHO"

dnptate mal multe rezoluții, între 
care o Cartă a partidului, care pre
vede, Intre altele, accelerarea ritmu
lui de dezvoltare economică, Întări
rea rolului statului in ce privește 
activitatea in domeniul economici, 
necesitatea amplificării procesului de 
invătămint. a formării do cadre na
ționale și educării tineretului In spi
ritul tradițiilor naționale, al contri
buției sale la procesul de emancipa
re economică și socială.

In cadrul ședinței de Închidere a 
luat cuvintul președintele partidului, 
Habib Bourguiba, care s-a referit la 
sarcinile actuale ale partidului In lu
mina documentelor adoptate de con
gres.

Tot duminică, președintele a ținut 
o conferință de presă, in cadrul că
reia, pe lingă problemele de ordin 
intern, s-a referit la unele aspecte a- 
le situației internaționale, pronun- 
țîndu-se pentru dezvoltarea legături
lor țării sale cu toate țările prietene 
și frățești, pentru stabilirea unei co
operări fructuoase in bazinul Medi- 
teranel, pentru o colaborare care să 
aibă la bază principiile avantajului 
reciproc.

a rugat pc oaspete să transmită pre
ședintelui Nicolne Ccaușcscu eelo 
mai bune urări dc sănătate șr feri
cire personală, iar poporului român 
succes deplin in lupta sa pentru fău
rirea noii societăți.

în continuare s-a procedat la un 
schimb de vederi privind relațiile 
dintre cele două partide, dintre Ro
mânia și Tunisia și s-a exprimat sa
tisfacția față de evoluția ascendentă 
a acestor raporturi, s-a apreciat că 
există posibilitatea lărgirii și apro
fundării acestor relații.

La primire au fost prezenți minis
trul afacerilor externe al Tunisiei, 
Habib Chatti, și ambasadorul Româ
niei in Tunisia, Marin Rădoi.

Rezoluții ale Congresului Partidului Istiqlal
Maroc

RABAT 16 (Agerpres). — La Casa
blanca s-au încheiat duminică lucră
rile celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Istiqlal din Maroc, prin 
adoptarea mai multor rezoluții pri
vind domeniile politic, economic și 
social și prin alegerea membrilor 
Consiliului Național și Comitetului 
Executiv.

Potrivit documentelor adoptate, 
participant,ii la congres au reafirmat 
atașamentul poporului marocan la 
unitatea sa teritorială și și-au mani
festat sprijinul față de cauza po
porului palestinean și popoarele afri
cane aflate încă sub dominație colo-, 
nială. După cum relatează agenția 
maghrebiană de presă M.A.P.. pe plan 
economic, congresul s-ra pronunțat 
pentru naționalizarea tuturor institu
țiilor de credit si financiare, pentru 
lupta — nrin mijloace fiscale — îm
potriva speculei, adoptarea unei poli- 
ticF de austeritate în domeniile finan
țelor publice si consumului privat, iar 
în agricultură — pentru distribuirea 
echitabilă a pămîntului in cadrul re
formei agrare. In cepa ce privește 
învățămintul, delegații la lucrări au

susținut imperativul formării cadrelor 
necesare țării, punindu-se totodată 
accent pe învățămintul tehnic și pro
fesional.

ETIOPIA

Excelenței Sale
Domnului LUIS ECHEVERRIA

Președintele Statelor Unite Mexicane

Cu ocazia celei de-a 164-a aniversări a sărbătorii naționale a State
lor Unite Mexicane am plăcerea ca, în numele Consiliului de Stat,.Gu
vernului Republicii Socialiste România, al poporului român și ăl meu 
personal să vă adresez dumneavoastră, poporului mexican prieten cor
diale felicitări și cele mal bune urări de prosperitate și fericire.

Sint încredințat câ relațiile de prietenie dintre România și Mexic 
vor cunoaște o dezvoltare continua, favorizate de dorința comună de 
apropiere, cunoaștere reciprocă șl cooperare pe multiple planuri, în 
interesul popoarelor român și mexican, al păcii și cooperării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ambasadorul României 
la Belgrad, Vasile 5“^». a tMt 
primit la 16 septembrie de Petar 
Stambolici. vicepreședinte al Preșe
dinției R.S.F.I., cu prilejul încheierii 
misiunii sale in Iugoslavia. Cu a- 
ceastă ocazie, Petar Stambolici a in- 
minat ambasadorului român Ordi
nul Drapelului Iugoslav cu panglică, 
pe care i l-a conferit președintele 
R.S.F.I., Iosip Broz Tito.

cu

Cea de-a X-a Conferință 
internațională de istorie a 
mișcării muncitorești, 
tema „Mișcarea muncitorească fi
fascismul", a avut loc la Linz. Au 
luat parte istorici din 22 de țări, 
printre care si România. Delegația 
tării noastre a prezentat1 comunica
rea „Mișcarea muncitorească — prin
cipală forță in lupta antifascistă din 
România".

închiderea Tirgului 

internațional 

de la Alger
Pavilionul României 
distins cu ,,Medalia 

de argint”
ALGER 16 — (Coresponden

ța de la M. S. I one seu). In 
prezenta președintelui Houari 
Boumediene, a avut loc cere
monia de închidere a Tirgului 
internațional de la Alger. Cu 
acest prilej s-a desfășurat o 
manifestare cultural-artistică, 
organizată de cele 43 de state 
participante ți desfășurată sub 
lozinca „Prietenie intre po
poare — eliberarea întregii 
Africi". România — care a 
participat la toate cele 11 edi
ții ale tirgului — a fost repre
zentată. anul acesta, de 20 de 
întreprinderi de comerț exte
rior.

Pentru participarea bogată si 
diversificată a României la ac
tuala ediție a Tirgului inter- 
national de la Alger, parilionut 
țării noastre a fost distins cu 
„Medalia de argint".

La Buenos Aires a avut loc o con
ferință a miniștrilor de externe din 
opt țări latino-americane — Argen
tina, Bolivia, Columbia, Chile. Ecua
dor, Panama, Peru și Venezuela. 
Reuniunea a avut drept scop să pre
gătească o întilnire a președinților 
din cele opt țări (la Lima, intre 7 și 
9 decembrie) pentru aniversarea, in
tr-un cadru solemn, a împlinirii unui 
veac și jumătate de la istorica bă
tălie de la Ayacucho, care a avut o 
însemnătate hotăritoare in desfășura
rea războaielor pentru neatimare na
țională. duse de latino-americani la 
începutul secolului trecut. Conferința 
miniștrilor de externe a schițat pro
iectul unui document intitulat „De
clarația de la Ayacucho" — care va 
fi definitivat in preajma întilnirii la 
nivel inalt. Semnarea acestui docu
ment de către șefii de state va con
stitui actul culminant al festivităților 
consacrate aniversării bătăliei de la 
Ayacucho. în esență, propunerile fă
cute pentru elaborarea acestui docu
ment reflectă perenitatea tradițiilor 
luptei pentru independență, impulsul 
dat de ele actualelor eforturi ale ță
rilor latino-americane in vederea 
consolidării suveranității. Dacă in se
colul trecut aceste țări și-au cucerit 
independența politică, astăzi un obi
ectiv comun al lor este făurirea „ce
lei de-a doua independențe", cea eco
nomică. Continuitatea afirmării aspi
rațiilor naționale, a necesității uni
rii eforturilor in bătălia pentru in
dependentă economică si justiție so
cială a fost subliniată cu pregnantă 
de președinta țării gazdă, Maria Este- 
la Martinez de Peron, la dejunul ofe
rit în cinstea participanților. La rin
dul său, primul ministru peruan, 
Edgar do Mercado Jarrin, președin
tele conferinței pregătitoare, arăta că

„libertatea si independența rămîn în 
continuare obiective la care nu se 
poate renunța, iar deplina lor reali
zare trebuie asigurată prin eradica
rea definitivă a formelor subtile de 
dominație care încă mai subzistă, 
printr-o dezvoltare integrală a po
poarelor noastre".

In cuvintarea rostită la încheierea 
conferinței, ministrul de externe ar- 
gentinean, Alberto Vignes, arăta că 
„in prezent națiunile Iatino-america- 
ne cer extinderea suveranității in do
meniile economic și social, pentru 
asigurarea independentei depline".

Asemenea concepte, dominante la 
conferință, au scos în evidență forța cu 
care se impun astăzi ideile suverani
tății naționale in viața politică a tot 
mai multor țări de pe continent. Ele 
imprimă un nou curs relațiilor inter- 
americane, afirmind tot mal puternic 
imperativul respectului pentru per
sonalitatea fiecărei țări, pentru calea 
de dezvoltare pe care și-a ales-o. O 
dovadă elocventă în acest sens o re
prezintă curentul in favoarea norma
lizării relațiilor cu Cuba, curent care 
ciștigă tot mai mult teren in sinul 
Organizației Statelor Americane.

Noua evoluție in relațiile interame- 
ricane a dat naștere, în ultimii ani, 
unei tot mai ample solidarități la
tino-americane in jurul unor obiec
tive comune. Conferința de la Bue
nos Aires a înregistrat unele propu
neri făcute de Venezuela și Panama, 
care dau o nouă perspectivă consul
tărilor șl cooperării lnterlatino-ame- 
ricane, prin organizarea, in următorii 
ani, a două conferințe la nivelul șe
filor de stat : prima, in 1975, la Ca
racas, iar a doua la Ciudad de Pa
nama, in 1976.

Eugen POP 
Buenos Aires

Conferința generală a
H.I.E.H. L* 16 sePtembri0 s"a des
chis; la Viena. a XVIII-a sesiune a 
Conferinței generale a Agenției in
ternaționale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.), la care participă delegații 
din peste 80 de țări. Pe ordinea de 
zi a conferinței figurează probleme 
privind contribuția actuală si de 
perspectivă a agenției la dezvoltarea 
cooperării internaționale privind fo
losirea energiei nucleare in scopuri 
pașnice. în prima ședință, delegații 
la conferință au adoptat in unani
mitate hotărirea de primire a R.P.D. 
Coreene ca membră a agenției. In 
sprijinul admiterii R.P.D. Coreene in 
A.I.E.A. a luat cuvintul șeful dele
gației române, ambasadorul D. Ani- 
noiu.

Comunicatul «feritor u n- 
zlta președintelui Siriei. Hafez El 
Assad, in Bulgaria evidențiază evo
luția pozitivă a relațiilor bulgaro- 
siriene și dorința părților de a le 
dezvolta ne multiple planuri. A fost 
semnat un protocol privind dezvol
tarea colaborării economice bilate
rale.

„Partidul Frontul de Eli
berare Națională din Alge
ria și P. C. Francez d°resc “• 
în interesul celor două țări si po
poare. să dezvolte relațiile prietenești 
si o largă cooperare între partidul 
F.L.N. șl forțele progresiste franceze. 
Toate posibilitățile existente in a- 
ceste domenii trebuie să fie explo
rate si dezvoltate cu curaj" — 6e 
subliniază in comunicatul comun dat 
publicității la Alger in urma vizitei 
oficiale de cinci zile a delegației 
Partidului Comunist Francez, condu
să de secretarul 6ău general. Georges 
Marchais.

Poporul mexican 
sărbătorește Împlinirea 
n 164 de ani de cind 
Miguel Hidalgo y Cos
tilla a dat, in locali
tatea Dolores, semna
lul luptei 
dominației ---------.
spaniole. Trei ani mai 
tirziu era proclamată 
independenta de stat a 
Mexicului.

Leagăn al unor stră
vechi civilizații. Mexi
cul dispune de 
bogății naturale, ocu- 
pind locuri de frunte 
în producția mondială 
de argint, sulf, plumb, 
cositor si avind. tot
odată. însemnate re
zerve de petrol, cupru 
și mercur. Totuși, 
multă vreme ponderea 
dominantă in econo
mia țării o dețineau 
produsele agricole, in 
primul rind bumba
cul. iar minereurile 
erau exportate sub 
formă de materie pri
ma. în primii anî 
după cel de-al doilea 
război mondial țara a 
început să nășească pe 
făgașul edificării unei 
economii dezvoltate și 
diversificate, prin pu
nerea .in valoare a 
resurselor naturale, 
obtinind rezultate re
marcabile in direcția 
industrializării. In ma-

împotriva 
coloniale

mari

r<* parte, aceste rezul
tate se datorcsc pon
derii sectorului de 
stat, care deține con
trolul in ramuri esen
țiale. ca petrolul, ener
gia electrică si trans
porturile.

O serie de măsuri 
ale actualului guvern 
mexican, aflate în curs 
de aplicare sau în 
fază de proiect, au 
drept scop extinderea 
controlului național in 
sectoare in care capi
talurile monopoliste 
6trăine mai dețin po
ziții importante. Tot
odată. se preconizează 
accelerarea procesului 
de diversificare a in
dustriei. In această 
privință sint elocven
te eforturile făcute de 
societatea de stat pen
tru petrol „Pemex". în 
vederea dezvoltării 
Industriei petrochimi
ce. Se află in curs de 
aplicare un program 
guvernamental vizind 
construirea de obiec
tive economice în zo
nele rurale pentru a 
frina exodul populației 
către marile centre 
urbane si pentru a e- 
limina treptat decala
jul In dezvoltarea di
verselor regiuni.

Pe plan extern. Me-

xlcul promovează o 
politică de dezvoltare 
a relațiilor cu toate 
țările, indiferent de 
sistemul lor social- 
politic. In cadrul 'or
ganizațiilor regionale 
și Internationale, gu
vernul mexican mili
tează consecvent pen
tru crearea unui cli
mat de pace. Înțelege
re si conlucrare in , 
America Latină si în 
întreaga lume. O dez
voltare ascendentă cu
nosc, in ciuda dis
tanțelor geografice care 
separă cele două
țări, relațiile româ- 
no-mexicane, înteme
iate pe respectarea 
principiilor suverani
tății si independentei, 
a neamestecului In 
treburile interne, ega
lității in drepturi și
avantajului reciproc. 
Anul trecut. intre
România și Mexic au 
fost stabilite relații 
diplomatice la nivel 
de ambasadă, creln- 
du-se astfel condiții 
mai bune pentru dez
voltarea legăturilor 
prietenești și de co
laborare pe multiple 
planuri, in interesul 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii si înțele
gerii in lume.

Măsuri ale Comitetului de coordonare
al forțelor armate

ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). — 
într-un comunicat difuzat duminică, 
la Addis Abeba, Comitetul de coor
donare al forțelor armate a anunțat 
că va prelua funcțiile de șef de 
stat al Etiopiei, pină în momentul 
în care regele desemnat, prințul 
moștenitor. Merid Asfa Wossen, va 
reveni in tară. Un al doilea comu
nicat precizează că generalul Michael 
Aman Andom va primi oaspeții si 
ambasadorii străini in numele comi
tetului si că el va putea să semneze

orice acord sau tratat internațional, 
dună ce va fi obtinut aprobarea Co
mitetului de coordonare al forțelor 
armate.

Intr-un al treilea comunicat, comi
tetul afirmă că deși militarii au fost 
obligați să-și asume responsabilită
țile provizorii ale. guvernării, ei nu 
vor face politică. Acesta este moti
vul. arată comunicatul, pentru care 
comitetul va selecționa, curind, cîți- 
va civili experimentați pentru a sfă
tui mișcarea militară.

□ Q B H

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Muncii din Co- 
j-Qgjj Pre§ed*ntele R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, a primit o delegație a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), condusă de Hani Al 
Hassan, consilier politic al președin
telui Comitetului Executiv ‘ ~ "
Yasser Arafat.

al O.E.P.,

Cancelarul R. F. 
nidr Helmut SChmidt, 
ieri oe Andrei Gromiko. _____
afacerilor externe al U.R.S.S. Tot 
ieri. A. Gromiko a fost primit de 
președintele R.F.G., Walter ScheeL 
în cursul convorbirii, ministrul so
vietic a remis președintelui R.F.G. 
invitația de a face o vizită oficială 
în. U.R.S.S.. în cursul anului 1975.

Germa-
l-a primit 

ministrul

Comunicatul comunasupra 
vizitei oficiale de prietenie pe care 
a intreprins-o in Cehoslovacia dele
gația Republicii Vietnamului de Sud, 
condusă de președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud și pre
ședintele Consiliului Consultativ al 
G.R.P. al R.V.S., Nguyen Huu Tho, a 
fost publicat la Praga. Părțile, se 
arată in comunicat, au constatat că 
prietenia și colaborarea dintre R.S.C. 
și R.V.S. se dezvoltă și se adincește 
cu succes și că semnarea acordului 
privind ajutorul economic nerambur
sabil pe care, in 1975, Cehoslovacia 
11 va acorda R.V.S. constituie o nouă 
mărturie a solidarității și prieteniei 
dintre popoarele cehoslovac și al 
Republicii Vietnamului de Sud.

Vizita la Pekin a pre
ședintelui Nigeriei. invlta" 
tia președintelui ad-interim al R. P. 
Chineze, Dun Bi-u, și a premierului 
Consiliului de Stat, Ciu En-lai. Yaku- 
bu Gowon. șef al guvernului militar 
federal al Nigeriei și comandant-șef 
al forțelor armate nigeriene. a efec
tuat, intre 8 și 15 septembrie, o vi
zită de stat in China, in cursul că
reia a fost primit de președintele 
Mao Tzedun si a- purtat convorbiri 
cu vicepremierul Li Sien-nien — se 
spune In comunicatul dat publicită
ții la Încheierea acestei vizite. In 
cursul convorbirilor au fost discuta
te evoluția relațiilor bilaterale, si
tuația din Africa șl alte probleme 
Internationale de interes comun, cele 
două părți exprimindu-și satisfacția 
în legătură cu 
convorbiri.

rezultatul acestor

Guvernul 
desh a stabi||t
nomice" a tării ... __ ______
Bengal la 200 mile marine, in timp 
ce limita apelor sale teritoriale a fost 
fixată in interiorul a 12 mile marine.

R. P. Bangla- 
limitele „zonei eco- 
in apele Golfului

La Helsinki au !ncepul con- 
vorbirile dintre președintele Finlan
dei. Urho Kekkonen, și Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Comitetului Central al Frontului Na
țional din Cehoslovacia, care a so
sit, luni, lntr-o vizită oficială în 
Finlanda.

Adjunctul ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
Leonid Ilicev, a fost primit de 
Gheorghios Mavros, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe al 
Greciei. Convorbirea s-a referit la 
probleme ale situației din Cipru și la 
unele aspecte ale relațiilor dintre 
Grecia și U.R.S.S.

Uganda și Tanzania au 
căzut de acord asupra efectuării 
schimbului de prizonieri și asupra 
încetării propagandei ostile — rela
tează agenția Reuter.

C.C. al Partidului Națio
nal Religios din Israel 3 h°' 
tărit ca cei zece deputat! ai acestui 
partid să se alăture coaliției guver
namentale conduse de Yitzhak Ra
bin. din care mai fac parte Partidul 
Muncii și Partidul Liberal Indepen
dent. în felul acesta, guvernul israe- 
lian va beneficia in Knesset (parla
ment) de sprijinul a 71 de deputați, 
din. totalul de 120.

Ministrul patrimoniului 
național din Mexic, Iloraci° 
Flores de la Pena, s-a pronunțat in 
favoarea creării unui forum in între
gime latino-american care să dez
bată problemele economice ale con
tinentului in perspectiva dezvoltării 
generale a statelor din această re
giune. Horacio Flores de la Pena a 
arătat într-un interviu acordat agen
ției Prensa Latina, cu prilejul vizitei 
sale la Havana, că America Latină 
dispune de posibilități tehnologice și 
financiare ca. in cadrul extinderii 
raporturilor de colaborare între sta
tele de pe continent, să creeze în
treprinderi mixte latino-americane 
in regiune.

Ull OCOrd Pentru construirea 
unei linii feroviare între Assuan și 
frontiera sudaneză a fost încheiat la 
Cairo. Această linie va lega Assua- 
nul cu localitatea Ouadi Haifa, pe o 
distanță de 300 kilometri, de-a iun-distanță de 300 kilometri, de-a 
gul Nilului și lacului Nasser.

Starea sănătății lui 
chard Nixon, suferind de 
bită. ar fi cunoscut o evoluție 
tică. anunță A.F.P., reluînd un in
terviu acordat de medicul personal 
al fostului președinte revistei 
„Newsweek".

Rl-
fle-
cri-

• CONTINENTUL 
SUBACVATIC. Na'a 
cercetări științifice americană 
„Glomar Challenger", care a 
adus pină acum o importantă 
contribuție la descifrarea unor 
mistere ale Pămintului. a înche
iat cea de-a 36-a călătorie a sa 
cu o nouă realizare. în urma fo
rajelor întreprinse în Atlanticul 
de sud, la citeva mii de metri 
sub nivelul mării, au fost des
coperite noi probe despre con
tinentul care odinioară ar fi 
legat America de Sud, Africa și 
Antarctica. Analiza rocilor a 
arătat că ele au o vechime de 
600 milioane de ani — „virstă" 
echivalentă cu a rocilor conti
nentale respective. Oamenii de 
știință explică existența acestui 
continent subacvatic astfel : 
cind. in urmă cu 130 milioane 
de ani. uriașa masă continentală 
s-a scindat in Sud. porțiunea 
de legățură dintre fragmentele 
ce formează astăzi continentele 
America de Sud. Africa și An
tarctica s-a scufundat sub nive
lul mării, coborind apoi trep
tat la marea adincime la care 
se găsește astăzi.

• HIDROCENTRALĂ 
MARINĂ. Hidrotehnicienii 
niponi au elaborat proiectul u- 
nei centrale electrice acționate 
de energia valurilor. Strecurin- 
du-se pe sub platforma p^ care 
este montată centrala, valurile 
comprimă aerul aflat în niște 
geamanduri tubulare. iar acesta, 
la rindul său, pune in mișcare 
paletele unei turbine. în apro
pierea coastelor Japoniei se află 
deja în exploatare mai multe 
centrale de capacitate mică ce 
funcționează pe baza aceluiași 
principiu.

• PRIMA PROBĂ MA
TERIALĂ. Un grup de cerce
tători sovietici și americani, la 
capătul unei expediții care a 
durat două luni, consideră că 
a descoperit o dovadă directă 
a faptului că primii locuitori ai 
Americii de Nord ar fi venit 
din Asia, peste istmul Bphring, 
care lega atunci cele două con
tinente. Dr. William Laughlin 
de la Universitatea Connecticut 
și arheologul sovietic A.P. Ok
ladnikov au comunicat, la o 
conferință de presă, că minerele 
unor unelte folosite. între altele, 
la vina tul balenelor, unelte 
vechi de aproximativ 9 000 de 
ani. descoperite pe insula Anan- 
gula din arhipelagul Aleutine, 
sint identice cu cele găsite încă 
cu ani în urmă in pustiul Gobi 
din Asia Centrală.

• MORMINT ETRUSC, 
în nordul Romei, la Cerveterl 
(anticul Caere) a fost descoperit 
un mormint etrusc datind din 
secolul al Vl-lea i.e.n. Judecind 
după bogăția și fastul mormin- 
tului, el trebuie să fi fost al 
unui mare demnitar sau nobil 
etrusc. Statuetele de piatră, gă
site alături de bijuterii și alte 
obiecte funerare, au o deosebită 
valoare. Cu totul „unică" după 
părerea specialiștilor este o 
sculptură reprezentind un de
mon. Dată fiind lipsa unor o- 
biecte de cult, nelipsite din mor
mintele etrusce, se presupune 
că mormîntul ar fi fost prădat 
cindva. Specialiștii consideră că 
și celebra vază Euphronlus, care 
ne căi misterioase a ajuns anul 
trecut la muzeul Metropolitan 
din New York, ar proveni tot 
din acest mormint
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