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economiei
Sint remarcabile ritmurile înalte 

de creștere ce se înregistrează, in 
cel dc-al patrulea an al cincina
lului, in dezvoltarea industriei so
cialiste. Comparativ cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, in 
R luni din acest an producția 
globală industrială a sporit cu 
peste 15 la sută. In majori
tatea întreprinderilor și centrale
lor industriale, planul se îndepli
nește ritmic și integral, el fiind 
dimensionat în strinsâ legătură cu 
volumul și nivelul tehnic al caoa- 
cităților dc producție, cu numărul 
de lucrători, eu indicatorii de pro
ductivitate. de eficiență șa. care 
trebuie atinși in decursul anului 
1974. Cu 1.5 la sută a tost depășit. 
In 8 luni, planul dc producție in 
unitățile energie! electrice, cu 2.1 
la sută in ramura minelor, petro
lului și geologici, cu 3.4 la sută in 
întreprinderile economiei forestiere 
si materialelor dc construcții etc. 
Fundamen’indu-^e pe sarcinile sta-

- 
bilizator al prevederilor planului, 
In cea mai mare parte a întreprin
derilor și centralelor industriale 
realizările in întrecerea socialistă 
se dovedesc a f: tot mai substan
țiale cu cit ne aproniem de marele 
eveniment istoric din viața parti
dului și a poporului — Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

Ce factori tchnico-materiali de
termină asemeni a succese remar
cabile in îndeplinirea și de
pășirea planului, a angajamente
lor ? Cum se explică avansul ciș’.i- 
gat de numeroase județe, intre care 
Alba. Brăila. Constanța, Galați, 
Gorj. Maramureș. Suceava, Vran- 
cea sa., de sute de întreprinderi 
In înfăptuirea planului pe patru 
ani ai cincinalului ? Ce pirghie 
face posibil ca — în condițiile unor 
sarcini riguroase de plan, cu pre
vederi dinamizatoare și exigențe 
tot mai înalte — nivelul rezultatelor 
să se ridice substanțial dincolo 
de cel fixat, spre cote superi
oare de producție și productivita-

socialistă

m cinstea

Congresului

covasna: 91 do zile
cincinal

socia- 
intim-

avans în
In pasionanta întrecere 

listă ce se desfășoară in 
pinarea Congresului al XI-lea al 
partidului, oamenii muncii din . 
industria județului Covasna, ro
mâni și maghiari, in frunte cu 
comuniștii. obțiD zi de zi do! 
și importante succese, dovezi 
ale hotâririi lor de a îndeplini 
cincinalul înainte de termen. 
In opt luni din acest an, 
pe ansamblul industriei ju
dețului s-a realizat suplimen
tar o producție-marlă de aproa
pe 80 de milioane de lei. Este 
vorba de o depășire ce se con
cretizează in produse de mare 
utilitate pentru economia națio
nală. intre care ech.nament 
electric auto, mobilă, țesături, 
confecții, cherestea.

Care este trăsătura fundamen
tală a succeselor obținute in în
trecere ?

— In esență — precizează 
Drunek Zoltan, secretar al Co
rni ierului județean Covasna al 
P.C.R. — organizațiile de par
tid. colectivele din unitățile 
productive urmăresc un obiec
tiv fundamental In întrecere : 
să situeze rezultatele economice 
— cantitativ și calitativ — la 
nivelul maxim al posibilităților 
de care dispun. Si acțlonind in 
acest sens, colectivele din nu
meroase întreprinderi se pot 
mindri cu un ciștig de timp a- 
preciabil in bătălia pentru de
vansarea cincinalului cu 185 de 
zile, cit prevede angajamentul 
județului nostru. Pină in pre
zent. avansul este de 91 de zile.

Intr-adevăr, pretutindeni dom
nește un puternic avînt in mun
că. fiind cit se poale de evi
dentă străduința de a se realiza 
produse mereu mat multe, de 
ir.3i bună calitate $i mai ieftine. 
Lată citeva succinte însemnări 
care se vor a fi tot atitea ar
gumente ale muncii rodnice de 
pe aceste meleaguri

Pnn aplicarea unor metode 
moderne de organizare a pro
duci i'-i și a muncii, extinderea 
mecanizării șt ridicarea nive
lului de calificare a muncitori-V______ —---------  

o

te. dc economii și beneficii, de efi
ciență ? Da. o asemenea pirghie 
există și ea constă in fructificarea 
inepuizabilelor rezerve interne ale 
unităților noastre. în valorificarea 
tot mai bună a potențialului teh
nic. material și uman de care dis
pun întreprinderile industriale ale 
țârii.

Nenumărate sint modalitățile 
practice, concrete prin care colec
tivele de oameni ai muncii valori
fică rezervele interne ale produc
tul. lată, de pildă, inițiativele 
muncitorești, gospodărești apărute 
în întrecere șj extinse in multe în
treprinderi industriale. Ele își au 
izvorul in conștiința Înaintată a 
acelora care, inteleglnd necesită
țile de progres mai rapid al țării, 
găsesc și aplică soluții pentru a 
obține o productivitate superioară, 
pentru a gospodări mai bine resur
sele materiale, a ridica permanent 
calitatea produselor. Cind colecti
vul Fabricii dc ciment din Bicaz, 
de pildă, și-a propus să obțină o 
productivitate orară maximă in ex
ploatarea instalațiilor, să utilizeze 
rațional combustibilul și energia, 
sau cind colectivul Intrcnrindcrii 
de utilaj petrolier din Tirgoviște 
a hotârit să drămuiască mai bine 
metalul, ele lansind in acest scop 
două cunoscute si valoroase initia
tive. este limpede că au fost luate 
in calcul tocmai rezervele existente 
in unități, la locurile de muncă, 
resursele ce pot fi puse continuu 
in valoare prin stimularea rindirii 
muncitorești, a ideilor și soluțiilor 
valoroase izvorite din înțelepciu
nea colectivă. Fiindcă, a fructif'ca 
mai bine rezervele producției în
seamnă a asigura o organizare su
perioară a producției si a muncii, 
a te bizui permanent pro
punerile și sugestiile de
muncitori, ineincri. tehnicieni, sue- 
cialiști, pe spiritul creator al colec
tivului. Și realizările din primele 
opt lunii ale anului ? La fabrica 
din Bicaz s-au obținut peste plan 
15 000 tone ciment, iar la intreprin- 
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Marea întrecere

lor. in 8 luni planul producti
vității muncii a fost substanțial 
depășit intr-o serie de unități : 
cu 13.7 la sută la I.F.E.T., 6,1 la 
sută la întreprinderea de ami
don și glucoza. 4.9 la sută la în
treprinderea textilă „Oltul" Sf. 
Gheorghe.

— Deși am realizat sarcinile 
cincinalului la 3 iunie 1974, ne 
spune Irina Tompa, de la Fa
brica de confecții din Tirgu 
Secuiesc, aceasta nu inseamnă 
că nu mai avem nimic de făcut 
Rezultatele deosebite pe care 
le-am obținut ne determină să 
ne sporim eforturile și preocu
pările pentru a valorifica noi 
rezerve ale producției.

Aorecierea are acoperire in 
fapte. Realizările din ultimele 
săotămini dobindite de Iuliana 
Albert. Ana Cserei. Coslică 
Stoenescu, Adriana Mâtyâs și 
ale altor zeci de fruntași 
ai fabricii sint demne de 
remarcat. Vești îmbucurătoare 
primim și dintr-o altă uni
tate a olatformei industriale 
a orașului Tg. Secuiesc : fabrica 
de șuruburi. Colectivul de aici, 
anaiizind stadiul realizării an
gajamentului anual, a hotârit 
majorarea acestuia de la 5,3 la 
9 milioane lei. In gceastă uni
tate. paralel cu îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, 
se pune un accent deosebit pe 
buna gospodărire cu materiile 
prime, economisirea metalelor, 
acțiune condusă de inginerul 
Mircea Turdeanu și maistrul 
Ludovic Barabas, de la secția 
de piulițe.

$i astfel, zi de zi., succesele 
devin tot mai bogate. Recen’. 
colectivul Fabricii de mobilă 
d.n Sf. Gheorghe. colectiv care 
1a sfirșitul trimestrului I a.c. 
a realizat prevederile cincina
lului la export, a raportat un 
nou succes : realizarea sarcini
lor de producție pe patru ani 
ai cincinalului.

TOMURI Gâza 
corespondentul „Scinteii"_____7 

dcrca din Tirgoviște — economii 
suplimentare dc circa 100 tone 
metal.

Pe drept cuvint se spune că „nu
mai cine nu gindește, nu găsește 
Intă un adevăr general care trebuie 
avut permanent in vedere în am
plul proces de valorificare a resur
selor interne ale întreprinderilor, 
antidot împotriva mentalităților 
nereceptive față de nou, a con
cepțiilor rutiniere ale celor care 
se lamentează : „la noi nu mai 
sint rezerve" (!?). Nu mai sint 
rezerve, dar timpul de lucru 
al mașinllor-uneltc este folosit in 
proporție de 78.3 la sută (in semes
trul I, in unele din unitățile Cen
tralei industriale de utilaj tehnolo
gic si material rulant), dar sar
cina de creștere a productivității 
muncii se îndeplinește doar in pro
porție de 80,9 la sută (in aceeași 
perioadă, la întreprinderea „Elec- 
troputere" din Craiova) sau de 80,9 
la sută, la întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice din lași. 
Nu resursele interne s-au „termi
nat" ; in asemenea situații, insufi
ciente sint eforturile de organizare 
mai bună, de atragere a colectivu
lui la depistarea, evaluarea și valo
rificarea posibilităților existente in 
întreprinderi.

Rezervele interne ale producției 
nu se valorifică de la sine, ele tre
buie in permanentă identificate. 
Unde și cum ? Prin generalizarea 
experienței fruntașilor. < relnr mu 
buni, mai întreprinzători și îndrăz
neți. aflnți in permanentă comnHi- 
ți ; d>' autodep.'șire; prin folosirea 
din plin, integrală, a minutelor și 
orelor <!c it: ;u ; prin realizarea 
numai de produse de calitate ele. 
Cum se vede, perimetrul posibilită
ților Interne este vast, practic neli
mitat. Identificarea _ lor . presupune 
studiul aprofundat al procesului’ de 
producție, luarea In considerație a 
propunerilor și sugestiilor oameni
lor muncii — și. desigur, combater- a 
fermă a rutinei, a automulțumirii.
(Continuare in pag. a III-a) J

întreprinderea dc vagoane din 
Drobeta Turnu-Severin. Organi
zarea superioară a muncii si 
productivitate ridicată — iată 
caracteristicile principale ale 
activității colectivului dc aici.

PROGRAMUL PARTIDULUI NE ÎNDEAMNĂ:

Sa scriem despre eroism...
maximă 

i viața
Document de i 

însemnătate pentru 
intregii națiuni, proiectul 
dc Program al partidului 
cuprinde un imens tezaur 
de idei teoretice și preve
deri practice vizind toate 
domeniile activității socia
le. Există — intre nume
roasele capitole ale pro
iectului de Program — o 
legătură interioară profun
dă, expresie a consecven
ței politicii științifice, mar- 
xist-leniniste, a partidului 
nostru. In același timp, și 
chiar la o primă lectură, 
acest vast document pro
gramatic sugerează preg
nant participarea eroică a 
poporului nostru la opera 
de edificare a noii socie
tăți. deschlzind perspecti
va clară a înaintării Româ
niei spre comunism.

Stărui asupra acestei idei 
— aspectul eroic al con
strucției socialiste — deoa
rece ea a fost subliniată cu 
forță și in cadrul întilni- 
rii secretarului general al 

Telegrame adresate 
tovarășului 

Nicolae Ceausescu, 
C.C. al 

cu prilejul deschiderii
anului școlar
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LA ÎNTREPRINDEREA

MECANICA ROMAN

PIATRA NEAMȚ (Corcs- 
p mdentul ..S.-intrii"". Ion .Ma
nea). — Aj trecut numai cit- 
va luni de < i.'d colectivul în- 
treprinderii mecanice din Ro
man comunica vrei a fabrică
rii, neutru tîr;ma’ oară pt» me- 
kagurile Moldovei, a strungu
lui Carusel de 1 250 mm și iată 
că acum harnicii constructori 
de mașini de aici au obținut 
ui) nou și important succes. 
Este vorba de asimilarea și în
ceperea producției de serie a 
strungurilor Carusel de 1600 
mm. Noile strunguri, care vor 
dispune de comandă numerică, 
sint prevăzute și cu accesorii 
speciale de copiat și de recti
ficat. ceea ce le situează printre 
mașinile așchietoare cu para
metri tchnico-economici deose
bit de ridicați.

partidului cu scriitorii, la 
Mangalia. Este o idee de 
mare valoare, care ar pu
tea avea un efect înnoitor 
și dinamic in activitatea 
noastră literară. In cursul 
cuvintârii sale. tovarășul

Nicolae Ceaușescu a amin
tit de citeva ori. intr-un 
context emoționant, despre 
partea eroică a construcți
ei socialiste, despre erois
mul excepțional și despre 
eroismul cotidian al tutu
ror straturilor sociale șl 
profesiunilor din țara noas
tră in cei treizeci de ard

Republicii 
tovarășul 

tovarășa
Nicolae

Elena
Președintele 

liste România, 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu au primit, marți la amia
ză. pe primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, doamna Sirimavo Rat
wate Dias Bandaranaike, care face 
o vizită oficială in țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, primul ministru al 
guvernului, și Petre Tănăsie. am
basadorul României la Colombo.

Doamna Sirimavo Bandaranaike a 
fost însoțită de Tissa Wijeratne. se
cretar general in Ministerul Aface
rilor Externe, și C. E. S. Weeratun- 
ge. ambasadorul Republicii Sri Lan
ka la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură pe primul mi
nistru al Republicii Sri Lanka și a 
subliniat convingerea sa că această 
vizită și înțelegerile ce vor fi con
venite marchează un moment im
portant in dezvoltarea legăturilor 
prietenești dintre cele două țări si 
popoare.

Exprimindu-și satisfacția pentru 
prilejul oferit de a vizita țara noas
tră și de a se intilni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. primul ministru 
Sirimavo Bandaranaike a relevat a- 
precierea deosebită de care se bucu
ră in Republica Sri Lanka politica 
externă promovată do România, 
contribuția sa la cauza păcii, des
tinderii și cooperării internaționale.

In cursul întrevederii, do ambele 
părți a fost apreciat modul pozitiv 
în care evoluează relațiile politice, 
economice, tehnico-științifice și cul
turale dintre cele două state și s-a 
subliniat dorința comună de a se 
continua eforturile in vederea iden
tificării unor noi domenii de colabo
rare și cooperare de interes reci
proc. in măsură să intensifice și mai 
mult raporturile prietenești dintre 
România și Sri Lanka, spre binele 
ambelor oopoare. al cauzei păcii in 
lume.

In continuare au fost abordate u- 
nele aspecte ale vieții politice inter
naționale. Schimbul de vederi ce a 
avut loc in aceste probleme a evi
dențiat voința celor două țări de a 
milita activ pe mai departe pentru

(Continuare in

Președintele firmei Dow Chemical
Republicii Socta- 
tovarășul Nicolae

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu, a primit, la. 17 septem
brie, pe C. B. Branch, președintele 
firmei Dow Chemical din Midland 
— S.U.A.. care face o vizită in tara 
noastră.

La primire a luat parte Mihail 
Florescu, ministrul industriei chi
mice.

Oaspetele a fost însoțit de Zoltan 
Merszei, membru in Comitetul exe-

Socia-
Nicolae 

diminea-
Președintele Republicii 

liste România, tovarășul 
Ceaușescu. a primit, marți . 
ța. pe ambasadorul extraordinar și

care au trecut de la 
August 1944.

Partea eroică a 
noastre mă preocupă 
multă vreme. Desigur 
există și un eroism pe care 
noi, • scriitorii, mai mult il

la alte categorii și mal 
specializate, și mai puțin 
•cunoscute) nc uimesc in- 
tr-atita, uneori aproape 
ne sperie prin partea de 
cutezanță care există aco
lo. incit fapte și acțiuni

imaginăm decit il descope
rim cu adevărat. Nouta
tea" unui anumit domeniu 
economic sau social, intil- 
nirea cu o anumită ramu
ră profesională pină atunci 
necunoscută (să ne gindim, 
de pildă, la mineri sau la 
echipele de intervenție 
din petrol, la oțelari sau

firești pentru cei în cauză, 
nouă ne apar ca trăsături 
categoric eroice. Poate că 
nici nu greșim simțindu-le 
astfel, pentru că, la urma 
urmei, din asprrtenea emo
ții se naște arta și litera
tura. Dar există și un e- 
roism care se poate legiti
ma ca atare, care trece fi

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Doresc să exprim, încă o dată, 
satisfacția mea pentru vizita pe care 
doamna prim-ministru o face in 
România ; de asemenea, doresc să-mi 
exprim speranța că această vizită 
— prima vizită a unui prim-ministru 
din Sri Lanka in România — și, in 
general, intilnirile dintre țările noas
tre la acest nivel vor contribui la 
dezvoltarea colaborării viitoare între 
statele noastre, in toate domeniile 
dc activitate.

Am constatat cu bucurie că asu
pra multor probleme ale vieții in
ternaționale contemporane există 
puncte dc vedere asemănătoare sau

Toastul primului ministru
Sirimavo Bandaranaike

Dprese Încă o dată să repet ceea 
ce ani spus și astăzi dimineață, ex- 
prlmindu-vă întreaga bucurie de a 
fi aici, ca răspuns la amabila dum
neavoastră invitație de a mă afla in 
această vizită, deși scurtă, in Româ
nia.

După cum a spus și Excelența 
Voastră, aceste vizite contribuie la 
dezvoltarea de relații mai bune șl 
la promovarea înțelegerii intre țările 
noastre.

Sint fericită că am posibilitatea 
să efectuez această vizită. Doresc să 
vă asigur că timpul petrecut aici, 
deși scurt, ne-a ajutat să înțelegem 
ceea ce s-a făcut pentru dezvolta
rea țârii : impresiile noastre ne per
mit să constatăm că vizita a fost 
foarte constructivă și pentru ceea cc 
facem noi in Sri Lanka și cc trebuie 
realizat in țările in curs de dezvol
tare, in general.

cutiv. președinte pentru Europa al 
firmei, și de Harry G. Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor aspecte privind extinderea in 
continuare a colaborării și cooperă
rii economice și tehnologice intre 
întreprinderi ale industriei chimice 
românești și firma Dow Chemical.

In timpul convorbirii, C.B. Branch 
a arătat că vizita pe care a între- 

plenipotențiar al Islandei la Bucu
rești. Oddur Gudjonsson, In legătură 
cu încheierea misiunii sale in țara 
noastră.

prin simțirea, și prin ra
țiunea noastră și care, cu
noscut mai îndeaproape, 
te-ar putea trimite direct 
la masa de lucru. La un 
asemenea eroism s-a refe
rit. mai ales. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in in- 
tilnirea de la Mangalia, și 
spiritul acestui eroism — 
al unui popor care-și fău
rește in mod conștient vi
itorul — străbate proiectul 
de Program al partidului.

Acest eroism este o ca
racteristică a tuturor celor 
30 de ani trăiți de noi și 
mai ales lucrați de noi de 
la 23 August 1944. Poate că 
au existat etape in care 
s-a manifestat in forme 
mai pregnante, in care e- 
roismuj general de masă 
se înfățișa in forme mai 
directe, mai spectaculare. 
Cum a fost, de pildă, in
Constantin CHIRIȚA
(Continuare în pag. a V-a) , 
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foarte apropiate și dorința de a con
lucra in realizarea unei lumi in 
care fiecare națiune să se bucure 
de deplină egalitate și să se poată 
dezvolta in mod independent.

Pornind tocmai de Ia aceste consta
tări, aș dori să ridic paharul pentru 
dezvoltarea mai puternică a colabo
rării bilaterale și pe plan interna
țional intre țările noastre.

Aș dori să urez poporului prieten 
din Sri Lanka multe succese in dez
voltarea sa economico-socială Inde
pendentă. prosperitate și fericire !

In sănătatea doamnei prim-minls- 
tru, a tuturor celor prezenți aici I

guver- 
ama- 

. delc- 
ospitalltatea

Mulțumcsc dumneavoastră, 
nului dumneavoastră, pentru 
bllaj invitație adresată mie și 
gației noastre, pentru capii; 
de care ne-am bucurat aici.

Vă asigur că la infoarcerea in 
țară vom păstra cele mai vii Im
presii despre România, despre tot 
ce am văzut -aici, despre eforturile 
făcute pentru dezvoltarea tării dum
neavoastră.

încă o dată, domnilor și doamne
lor, permiteți-mi să vă mulțumesc 
pentru această vizită și să toastez :

— in sănătatea președintelui Re
publicii Socialiste România și a 
defamnei Ceaușescu ;

— pentru domnul prim-ministru șl 
doamna Măncscu ;

— pentru relațiile tot mai bune 
dintre țările noastre, pentru apropie
re intre popoare, pentru pace io 
lume !

prins-o in țara noastră. întrevederile 
avute i-au permis o mai bună cu
noaștere a potențialului industriei 
din tara noastră, identificarea. in 
comun cu reprezentanți ai economiei 
românești, de noi posibilități pentru 
lărgirea colaborării, reciproc avan
tajoase. in diverse sectoare ale chi
miei moderne de înaltă eficiență.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

IA HIDROCENTRALA
DE PE LOTRU

A fost pus 
în funcțiune 

al treilea
liidroagregat

RM. VlLCEA (Corespondentul 
„Scinteii". Ion Stanciu). — Con
structorii și montorii hidrocen
tralei de pe Lotru au consemnat 
ieri, in cartea dc aur a acestui 
grandios șantier, un eveniment 
prestigios : racordarea la siste
mul energetic național a celei 
de-a treia și ultima turbină din 
centrala subterană de la Ciun- 
get. Acest succes incununează 
eforturile depuse deopotrivă de 
colectivele întreprinderii de 
construcții de mașini Reșița și 
de la „Electroputere" Craiova — 
care au realizat integral’turbina, 
transformatorul și celelalte in
stalații aferente acestui hidroa- 
gregat — precum și ale con
structorilor celui mai mare o- 
biectiv hidroenergetic 
riurile interioare ale

de pe 
patriei.
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ÎNFĂPTUIND HOTĂRÎRILE 
PARTIDU1UI, ASIGURAM 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂIĂMÎNIUIUI
Telegrame adresate tovarășului

Nicolae Ceaușescu, C. C. al P. C. R., 

cu prilejul deschiderii anului școlar

Deschiderea noului an de învătămint a fost marcată in întreaga 
VXa;J Vut 1°" in toate centrele universitare, in 
;?*L’™?’ Par’IC|Pan|it la aceste manifestări adresind telegrame 
c.c. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu.

Cadrele didactic? $1 studenții din 
Institutul politehnic București, ara
tă intre altele.. intr-o tclcgra-
mâ : ..Vom consacra întreaga noas- 
tră capacitate de croație pentru a 
asigura maximum de eficientă in 
Pregătirea specialiștilor, ingineri si 
subincincri. necesari industriei 
noastre lot mai puternice si mai 
modeme. Ne vom intensifica efor
turile pentru a îndeplini sarcinile 
care ne revin ne linia transformă
rii tuturor facultăților in puternice 
centre de învătămint. cercetare si 
producție 
pe lui

cerință 
care Programul 

o pune in fața
esentială 
Dart id u- 

noastrâ
Tn telegrama studenților, cursan

telor si cadrelor didactice de la 
Academia ..Ștefan Gheorghiu** se 
spune : „Este pentru noi un prilej 
din cele mai fericite de a ne în
cepe activitatea in noul an de in- 
vătămLnt in condițiile cînd intri
gai popor, in frunte cu comunis’ii. 
isi afirmă adeziunea plenară fată 
de obiectivele strălucite ale deve
nirii noastre, conturate cu rigoare 
științifică și patos revoluționar in 
Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate $i 
înaintarea României spre comu
nism. cartă fundamentală a vuzii 
politice românești, a marxism-le- 
ninismului creator, la a cărei ela
borare dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. V-ați 
adus o contribuție de o excepțio
nală însemnătate.

Va asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că întreg 
procesul de învătămint ce se des
fășoară in Academia ..Ștefan 
Gheorghiu- va fi străbătut de do
cumentele Congresului al XI-lca 
al partidului, dinamizindu-ne in a- 
cest scop întreaga noastră activi
tate pentru a ne situa in perma
nență la cotele de exigență pro
movate de partid, de dumneavoas
tră personal, tovarășe Ceaușescu'*.

..Proiectele Programului și Direc
tivelor, precum sj Tezele C.C. al 
P.C.R.. ampla analiză a probleme
lor învățăm intui ui superior, făcută 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general, .in. . guvintarea 
rc&tită la Conferința ‘"cadrelor și" 
activului de partid din invățămin- 
tul superior — se subliniază in te
legrama cadrelor didactice și stu
denților Universității din Iași — 
ne-au reliefat cu deplină cla
ritate necesitatea dezvoltării și 
modernizării continue a învăță* 
mintului. a legării acestuia cu reali
tățile politice și sociale ale țării 
noastre, cu cerințele concrete ale 
vieții și producției, cu înaltele mi
siuni impuse de făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
a pășirii către comunism. Sintem 
deplin conștienți că trebuie să asi
gurăm întregului învățâmint un 
caracter revoluționar, un conținut 
in continuă înnoire, să-1 legăm or
ganic de viață, de producție'*.

In confruntare: j
SCRISORI și RĂSPUNSURI

t------ —------------ r------ —----- - ----------------- --  . ......................... : ...... i

La adăpostul 
funcției, 

legea nu poate li 
eludată

într-o scrisoare so
sită la redacție se 
semnala că președin
tele cooperativei agri
cole de producție Vă
leni — Podgoria din 
comuna Călinești, ju
dețul Argeș, a comis 
abuzuri și ilegalități 
in dauna avutului ob
ștesc. Comitetul jude
țean Argeș al P.C.R. 
ne-a trimis recent un 
referat de cercetare, 
întocmit de Uniunea 
județeană a coopera
tivelor agricole de 
producție, cu care se 
declară de acord, de 
unde rezultă că in cea 
mai mare parte sesi
zarea s-a dovedit a fi 
Întemeiată. „Afirma
ția din scrisoare — 
se spune in răspuns 
— potrivit căreia 
Neacșu Gheorghe. 
președintele coopera
tivei agricole de pro
ducție respective, a 
abuzat de funcție și a 
aprobat ilegal pensio
narea soției sale și a 
magazionerului. se 
confirmă. Pentru a- 
ceastă abatere, în ur
ma cercetărilor între
prinse Neacșu Gheor
ghe a -fost pus in dis
cuția comitetului co
munal de partid, care 
a botărit sancționarea 
sa cu -vot de blam- 
S-a dispus, totodată, 
ca pensiile acordate 
ilegal soției președin
telui și soției maga
zionerului să fie anu
late, iar sumele înca
sate să fie restituite 
Casei de pensii a 
U.J.C.A.P. S-a reco
mandat. de asemenea, 
ca șefa contabilă a co
operativei agricole d? 
producție. care 1-a 
facilitat președintelui 
C.A.P. încălcarea le

galității. să fie pusă 
in discuția organizați
ei de partid pentru a 
se lua măsuri cores
punzătoare".

In răspuns se pre
cizează că celelalte a- 
firmații — in legătu
ră cu acordarea de 
loturi în folosință și 
pentru construirea de 
locuințe unor coope
ratori care n-ar avea 
dreptul precum și cu 
privire la stabilirea 
nelegală de pensii 
pentru alte persoane 
— nu se confirmă.

Mai multă 
răspundere 

față de cuvîntul 
dat

La 12 mai a.c„ cetă
țeanul Ion Scarlat din 
București, strada Dr. 
Taberei nr. 38. sc. B, 
ap. 37. sectorul 7. ne 
sesiza că de un an 
bate drumul la centrul 
nr. 5 al ICRAL-..Giu- 
lesti". solicitind efec
tuarea unor reparații 
Ia instalația de aDă 
din locuința sa. El 
arăta că este necesar 
să se urgenteze exe
cutarea remedierilor, 
deoarece, din cauza 
unor defecțiuni, apa 
se infiltrează in pla
fonul apartamentu

In telegrama studenților și cadre
lor didactice ale Institutului de 
mine din Petroșani se arată : 
..Am studiat cu deosebită atenție 
cuvintarea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
rostită la Conferința cadrelor di
dactice și a activului de partid din 
invâtămintul superior. Cuvintele 
dumneavoastră ne ialonează întrea
ga activitate viitoare spre integra
re totală a invătămintului cu cer
cetarea si producția, astfel ca in
stitutul. fiecare facultate să devină 
un puternic centru de învătămint 
si. totodată, un laborator de cer
cetare si o unitate de producție".

„Animați de insufletitoarele o- 
biective puse in fata scolii superi
oare românești de Conferința ca
drelor si activului de partid din 
invâtămintul superior — se spune 
in telegrama adresată de cadrele 
didactice si studenții noului Insti
tut de invătâminl superior din Pi
tești — ne angajăm. iubite tovarășe 
secretar general, să facem totul 
pentru ca institutul nostru să de
vină o adevărată unitate de învă
tămint. cercetare si producție".

„Ne angaiăm. stimate tovarășe 
secretar general, să muncim cu 
dăruire și pasiune, să ducem mai 
departe flacăra științei și a cul
turii. să facem să crească eficiența 
procesului ins trudi v-educativ. in- 
terpretind in spirit creator învăță
tura marxist-leninistă. să formăm 
cu dragoste și pricepere din elevii 
de azi, constructorii de miine ai 
comunismului pe pămintul scump 
al patriei noastre. România" — se 
subliniază, intre altele, in telegra
ma adresată de liceul ..Ion Luca 
Caragiale" din București.

O altă telegramă a fost adresată 
de Grupul școlar de pe lingă în
treprinderea de mașini erele 
București, ce își propune să rea
lizeze o producție de peste 2 mi
lioane lei si care s-a angajat să 
acționeze in noul an școlar cu toa
tă răspunderea și competenta pen
tru a educa tînăra generație in 
spiritul concepției revoluționare 
despre lume și viață, in asa fel 
incit fiecare tinăr să devină un 
luptător activ pentru socialism, 
pentru înaintarea României spre 
comunism.

Au mai trimis telegrame Uni
versitatea din București. Academia 
de Studii Economice, Institutul de 
construcții. Institutul de medicină 
și farmacie, de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale". de 
arte plastice „N. Grigorescu" și 
Institutul de educație fizică și 
sport din București. Liceul „Șincai", 
Institutul agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad" din Iași. Universita
tea din Craiova. Institutul de me
dicină din Timișoara, alte cen
tre de învătămint superior, cadrele 
didactice și elevii de la licee, școli 
generale, profesionale de pe întreg 
cuprinsul tării.

lui, deteriorindu-1 pe 
zi ce trece. Am trimis 
această scrisoare, spre 
rezolvare, tovarășului 
director al ICRAL- 
Ciulești". în răspun

sul primit la redacție 
la începutul lunii iunie 
a.c. eram informați 
că s-a verificat situa
ția la fata locului și 
oină la 20 mai a.c. (?!) 
centrul nr. 5 va exe
cuta reparațiile nece
sare. Am considerat 
că măsurile menționa
te in răspuns au fost 
transpuse in practică. 
Cu atit mai mult cu 
cit. pe lingă neca
zurile provocate cetă
țeanului. era vorba de 
buna întreținere a 
unui imobil al statu
lui. Iată insă că. in 
urmă cu citeva zile, 
cititorul ziarului s-a 
adresat redacției din 
nou. aducind la cunoș
tință că asigurările 
date de conducerea 
ICRAL au rămas doar 
simple promisiuni. 
„Nici pină acum nu 
s-au executat repara
țiile, degradarea pla
fonului din locuință 
accentuîndu-se foarte 
mult" — scrie sem
natarul scrisorii. Așa 
stind lucrurile, cum 
rămine la ICRAL 
„Giulești" cu răspun
derea față de cuvintul 
dat ?

Concis, la obiect
întreprinderea de aprovizionare tehnlco-mate- 

rială pentru agricultură Satu-Mare : „Au fost 
expediate cooperativei agricole de producție 
Sinmartln Ciuc. ludetul Harghita, piesele de 
schimb solicitate, necesare punerii în funcțiune 
a nnmnel tocătoare respective".

Regionala de căi ferate Craiova : „S-a dispus 
amenajarea de urgentă a unei Încăperi cores
punzătoare pentru prepararea. manipularea si 
năștrarea vopselelor la depoul Craiova. Vechea 
Incăoere. improprie pentru desfășurarea acestor 
activități, a fost demolată, iar cej vinovati de 
nerespectarea normelor departamentale de pro
tecție a muncii au fost trași la răspundere".

Gheorghe PIRVAN

r —---------------- ----- --------- -N

SĂ ÎNTlMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI 
PERFECȚIONÎND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

După cum se subliniază în proiectul de Program care va ft 
supus aprobării Congresului al Xl-Iea al P.C.R.. organizațiile 
dr masă șl obștești joacă un rol lot mai Important in viața so
cietății noastre socialiste. Acllonlnd pentru unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii, pentru educația lor socialistă șl co
munistă, ele sini chemate să contribuie la dezvoltarea democra
tici socialiste, la asigurarea participării largi si efective a ma
selor populare la soluționarea problemelor construcției socialiste, 
la conducerea Activității cconomlco-socinle. la progresul general 
al societății. Prezentăm, în rindurile ce urmează, experiența Co
mitetului municipal de partid Oradea In conducerea acestor or
ganizații.

Proiectul de Program al partidu
lui nostru stabilește cu cla
ritate rolul _ organizațiilor de masă 
și obștești in sistemul democrației 
socialiste, definind sarcinile fiecă
reia dintre ele și dirccționind ac
tivitatea organizațiilor de partid în 
conducerea și îndrumarea lor. Pcr- 
fCcționindu-și continuu metodele 
de muncă, Comi
tetul municipal do 
partid Oradea ur
mărește să deter
mine, in spiritul 
creșterii reale a 
rolului ce revine 
organizațiilor de 
masă și obștești 
in viața societății, 
participarea lor 
tot mai activă la 
viața economică 
și socială. Pe pri
mul plan al preo
cupărilor noastre 
situăm astfel ac
tivitatea F.U.S. — 
organism politic 
larg, reunind, sub 
conducerea P.C.R., 
toate organizații
le obștești, toate 
categoriile socia
le, exprimind e- 
locvcnt unitatea 
armonioasă a oa
menilor muncii, 
fără deosebire de 
naționalitate, a în
tregului nostru po
por în jurul par
tidului. Cum procedăm ? Amintesc, 
intre altele, că in vederea realizării, 
cu forțe comune, a obiectivelor u- 
nice, coordonăm planurile de muncă 
și acțiunile organizațiilor de masă 
și obștești — întocmite pe baza pla
nului comitetului municipal de par
tid — evitind in felul acesta orice 
fel de suprapuneri și paralelisme. 
Lunar, analizăm stadiul înfăptuirii 
acestor planuri, sprijinind ori de 
cite ori este nevoie realizarea lor.

O preocupare permanentă a co
mitetului municipal este aceea de 
a asigura rolosirea gamei foarte 
diverse de forme și metode poli
tice care asigură o cit mai dinami
că și cuprinzătoare activitate. Aș 
aminti, in această ordine de idei, că 
secretarii și alți membri ai comi
tetului municipal de partid parti
cipă direct la diferite acțiuni, la 
analize in organizațiile de masă și 
obștești, la ședințe ale birourilor 
acestora și la plenare, la consfă
tuiri, schimburi de experiență șl 
altele. Totodată, a intrat în 
tradiție ca ori de cite ori ne 
întilnim cu secretarii de partid, 
cu conducătorii de unități pentru 
a discuta probleme cum sint : rea
lizarea planului, activitatea comi
tetelor oamenilor muncii, pregăti
rea forței de muncă, îmbunătățirea 
condițiilor sociale și de muncă in 
unități, să-i invităm pe membrii 
biroului consiliului sindical muni
cipal și președinții sindicatelor, pe 
membrii biroului comitetului mu
nicipal U.T.C. și secretarii U.T.C. 
Menționez, de asemenea, că pe or
dinea de zi a tuturor organizațiilor 
de partid din municipiu se înscrie 
periodic analiza muncii comuniști

t.

Copșa Mică, primul 
oraș din Europa care 
producea negru de 
fum din gaz metan 
(incâ din 1935). a cu
noscut, in anii con
strucției socialiste, o 
puternică dezvoltare. 
Existența unei in
dustrii tot mai pu
ternice a adus însă 
in prim plan și pro
blema asigurării pro
tecției mediului în
conjurător. impusă cu 
insistentă de impurifi- 
carea atmosferei cu 
pulberi de negru de 
fum și diferite noxe 
gazoase. Pentru a afla 
ce s-a făcut pină a- 
cum și care sint preo
cupările organelor lo
cale în această direc
ție. am avut recent o 
convorbire cu tovară
șul Nicolae Lascu, pri
marul orașului.

— Locuitorii orașu
lui au primit cu re
cunoștință măsurile a- 
probate In 1972 de 
conducerea partidului 
și statului cu privire 
la depoluarea zonei 
Copșa Mică (H.C.M. 
21/1972 și decretul 
620/1972). Din anul 
trecut, orașul dispune 
de o stație meteofolo- 

•glcă specială care se 
'ocupă in exclusivitate 

— și cu bune rezul
tate — de problema 
depoluării. Locuitorii 
orașului constată cu 
satisfacție că In ulti
ma vreme pot respira 
aer tot mai curat, că 
vegetația din zonă 
este tot mal bogată 
că acoperișurile case
lor Iși recapătă culoa

rea... acoperișurilor. 
Vezi. acum, cum gos
podinele iși întind a- 
fară rufele pentru us
cat, fără teama că se 
înnegresc, cum cetă
țenii cartierului Tir- 
năvioara, cel mai a- 
fectat de poluarea cu 
pulberi, incep să-și

cultive grădinile cu 
legume.

— „Scînteia" a in
format la timp pe ci
titorii săi in legătură 
cu dezafectarea vechi
lor canale de negru 
de fum de la „Carbo- 
sin". măsură prin care 
se înlătura o parte din 
posibilitățile de po
luare a orașului...

— Da. insă punerea 
In funcțiune, incă de 
la jumătatea anului, 
a unui sistem de cap
tare a negrului dc 
fum la instalația 
R-300 a condus la e- 
radicarea poluării cu 
negru de fum In ora-

lor din conducerile sindicatelor, or
ganizațiilor de femei, de tineret.

Experiența arată că are o Im
portanță intr-adevăr hotăriloare ca 
îndrumarea si controlul să sc reali
zeze pe baza cunoașterii exacte a 
stadiului îndeplinirii diferitelor-sar
cini. a unor probleme ce se cor 
soluționate. Tocmai de aceea asi

Conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de masă 

și obștești-
pîrgliie a activității politico-educative și organizatorice

gurăm. periodic, efectuarea unor 
analize concrete, prin comisiile pe 
probleme ale comitetului municipal 
de partid, din care fac parte și acti
viști din organizațiile sindicale și 
de U.T.C., și care obișnuiesc să ac
ționeze împreună.

Un important capitol pe acest tă
rim al muncii de partid il constituie 
conducerea politică a sindicatelor 
din municipiu. Aș vrea să relev, 
în primul rind. că atit in șe
dințe ale biroului ori comite
tului municipal de partid, cit 
și cu prilejul instruirilor, al unor 
discuții intr-un cadru mai larg 
sau mai restrins. ne străduim 
șă facem temeinic înțeleasă con
cepția partidului nostru, potrivit 
căreia sindicatele nu reprezintă 
simple „curele de transmisie", ci 
cadrul organizat de exercitare atit 
a drepturilor, cit și a obligațiilor 
pe care le au oamenii muncii ca 
producători și proprietari ai mijloa
celor de producție. Prin îmbunătă
țirea metodelor conducerii de către 
organizațiile de partid a organiza
țiilor sindicale vizăm perfecționa
rea activității acestora, incit 6ă-și 
îndeplinească in cele mai bune con
diții sarcinile complexe ce le re
vin in domeniul producției, educa
ției. soluționării problemelor de 
muncă și viată ale oamenilor.

Combaterea manifestărilor sim
pliste. de exercitare formală a 
drepturilor si îndatoririlor repre
zentanților sindicatelor și ai oame
nilor muncii în organismele colec
tive de conducere din întreprinderi, 
in adunările generale ale oameni
lor muncii. în finalizarea propune
rilor făcute si a hotăririlor adop
tate se situează, de asemenea. în 
atenția organizațiilor de partid din

șui Copșa Mică și în 
celelalte localități din 
zonă. Pe lingă efectul 
binefăcător direct asu
pra sănătății oameni
lor și orașului, mate
rializarea acestor mă
suri a condus la recu
perarea zilnică — re
țineți — a 6 tone de 

„ORAȘUL GRI" 
Iși schimbă culoarea

MASURI EFICIENTE PENTRU DEPOLUAREA ZONEI COPȘA MICA

negru de fum care 
altădată se împrăștia 
in atmosferă.

— Un ultim „comu
nicat" al statiei arată 
că acțiunea nu a fost 
încheiată incă...

— A rămas deschis 
Intr-adevăr, capitolul 
noxelor gazoase, insă 
înlăturarea acestora 
continuă. încă din a- 
nul trecut, de pildă, la 
I.M.M.N. funcționea
ză. cu bune rezultate 
un sistem de purifi
care intensivă a gaze
lor reziduale si a 
pulberilor. La aceeași 
uzină se află intr-un 
6tadiu avansat de e- 

numeroase unitfttl economice. După 
cum o preocupare constanță a co
mitetului municipal dc partid este 
aceea dc a asigura creșterea rolului 
comitetelor sindicale in organi
zarea întrecerii socialiste pen
tru devansarea realizării cin
cinalului. Sesizind. la un mo
ment dat. existența umil anu
mit formalism in urmărirea re
zultatelor (unele sindicate se rezu
mau la n cere datele de la condu
cerea administrativă), comitetul 
municipal de partid n organizat, 
la întreprinderea „Solidaritatea", un 
schimb dc experiență care a înles
nit generalizarea metodelor folosi
te aici : cunoașterea exactă a sar
cinilor pe fiecare loc de muncă, 
ținerea la zi a evidenței șl asigu
rarea publicității necesare, comuni
carea lunară a rezultatelor in gru

pele sindicale. Concomitent, prin 
comisia economică asigurăm coor
donarea, pe planul municipiului, a 
tuturor schimburilor de experiență 
organizate de consiliul sindical. Or
ganizațiile de partid au analizat 
anul acesta cum se ocupă sindica
tele de calificarea și ridicarea cali
ficării oamenilor muncii, de îmbu
nătățirea condițiilor sociale, de ac
tivitatea cultural-educativă, de con
trolul obștesc.

O altă filă distinctă din agenda 
de lucru a organizațiilor de partid 
o constituie conducerea directă, 
nemijlocită a organizațiilor de ti
neret din oraș. Așa cum se 
procedează în întreaga tară, toate 
acțiunile se subordonează educării 
revoluționare a tinerilor prin muncă 
și pentru muncă, educării lor in 
spiritul ideologiei partidului despre 
lume și viață. Desigur, preocupă
rile pe acest tărim sint diverse și 
nu mă voi putea referi decit la 
citeva. De exemplu, dindu-și șeama 
că se dovedesc de cele mai multe 
ori ineficiente discuțiile cu caracter 
general, sporadic — bunăoară cu 
acei tineri care consideră că socie
tatea ar fi. chipurile, datoare 
să le ofere totul, in timp ce 
ei se străduiesc șă dea cit 
mai puțin — birourile organiza
țiilor de partid de la întreprinderea 
de alumină, I.A.M.T., I.M.O., coo
perativa „Electrometal" au repar
tizat unor comuniști cu autoritate 
formarea și educarea citorva tineri, 
cerindu-le să informeze sistematic, 
la citeva luni o dată, ce rezultate 
obțin in îndeplinirea sarcinii încre
dințate. Relevindu-se, cu prilejul vi
nei recente plenare a comitetului 
municipal de partid, experiența bună 
a unor organizații de partid in

ț 
I NOI MICROCASE DE COMENZI

se
în
de

In aproape 30 de unități ale I.C.S. 
Alimentara Bacău se practică 
sistemul autoservirii, ceea ce 
seamnă o pondere in volumul 
desfacere de circa 80 la sută. To
varășul Gheorghe Manolache. di
rectorul întreprinderii, ne spunea 
că pină in 1975 întreaga rețea de 
desfacere va fi modernizată, iar 
sistemul autoservirii va fi genera
lizat in toate magazinele alimen
tare. In ultima vreme, ca urmare 
a unor sondaje făcute in rindurile 
cumpărătorilor, conducerea între
prinderii a introdus microcasele de

xecuție utilaje șî In
stalații pentru recu
perarea bioxidului de 
sulf, a plumbului și a 
altor noxe. Prin aces
te măsuri cu termen 
de finalizare în tri
mestrul I 1975 se în
cheie. practic, a doua 
treaptă de asanare a 

atmosferei din zona 
Copșa Mică, cheltuie
lile statului în acest 
scop urmind să de
pășească astfel, la 
acea dată. 200 mili
oane lei. Eficienta a- 
cestor eforturi ? Re
ducerea in proporție 
de 90—95 la sută a 
poluării din zonă.

— Evident, rezolva
rea multiplelor pro
bleme ale purificării 
atmosferei solicită o 
participare activă și 
multă inițiativă din 
partea organelor loca
le ale puterii de stat. 
Practic, cum acționați 
in această direcție ? 

— în primul rind, 
am ținut ca la reali
zarea, punct cu punct, 
a programului de mă
suri stabilit pentru a- 
plicarea H.C.M.-ului 
21/1972 să colaborăm 
cu absolut toți facto
rii interesați și, in 
primul rind, cu Mi-

nisterul Sănătății. Mi
nisterul Industriei Me
talurgice, Ministerul 
Industriei Chimice și 
Ministerul Industriei 
Petrolului. Minelor si 
Geologiei. De aici, a- 
nalize periodice cu 
factorii de răspundere 
ai acestora, interven
ții directe, la toate ni
velurile. de flecare da
tă cind se constata o 
neconcordantâ in pri
vința realizării grafi
celor de execuție a lu
crărilor. Căutăm, de 
asemenea, ca in tot ce 
se face să se acționeze 
strict in lumina legii 
nr. 9/1973 cu privire la

conducerea organizațiilor de tine
rel, au fost criticate totodată acele 
organizații și acei activiști de la 
municipiu care dau Indicații șa
blon. rigide, dc multe ori fără adre
să si care — așa cum s-a semnalat 
la întreprinderea do materiale de 
construcții, la „Viitorul" sau la 
„Crișul" — nu se străduiesc să cu
noască specificul muncii cu tinere
tul. Pe lingă organizarea siste
matică a unor discuții melodico, a 
unor dezbateri pe tema conducerii 
de către partid a activității organi
zațiilor U.T.C., acordăm mai mult 
sprijin U.T.C.-ulul prin : menține
rea in aceste organizații a unor ti
neri membri de partid pină la li
mita de virstâ ; pregătirea temei
nică a cadrelor care lucrează in 
rindurile tineretului prin trimite
rea la școli de partid, la Univer

sitatea de mar
xism-leninism și 
la alte cursuri.

Comitetul mu
nicipal urmăreș
te. de asemenea, 
ca organizațiile 
de partid să se o- 
cupe atent de 
conducerea și în
drumarea organi
zațiilor dc femei, 
de atragerea ma
selor de femei la 
o mai intensă ac
tivitate pe tărim 
economic, polîtio 
și social. Recent, 
in paginile ziaru
lui ..Scînteia" a 
apărut un amplu 
articol care pre
zenta metodele de 
muncă folosite in 
acest scop de or
ganizațiile de par
tid din județul 
Harghita. Intr-un 
fel sau altul, și 
noi folosim acele
ași metode și nu 

aș vrea să le repet. Menționez 
că programul comitetului mu
nicipal de partid privind încadra
rea femeilor in producție și pro
movarea in funcții de răspundere 
— elaborat după Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973 — este pe
riodic analizat. Parte integrantă a 
acestui program sint planurile con
crete ale tuturor organizațiilor de 
partid din municipiu, care au ana
lizat in acest an. cu toți comuniștii, 
stadiul îndeplinirii măsurilor pre
conizate. De notat că același lucru 
au făcut și organizațiile de partid 
din cartiere. O recentă plenară a 
comitetului municipal de partid a 
sintetizat concluziile acestor ana
lize, insistindu-se cu deosebire a- 
supra caracterului ferm pe care 
trebuie să-1 aibă controlul dc par
tid, spre a se asigura promovarea 
celor mai capabile femei in raport 
cu aptitudinile lor. antrenarea lor 
la ridicarea continuă a nivelului 
profesional, politic și de cultură.

Studierea și dezbaterea aprofun
dată a proiectului de Program vor 
cristaliza și mai bine modalitățile 
concrete de conducere și îndrumare 
de către organizațiile de partid a 
organizațiilor de masă și obștești — 
am in vedere, alături de cele men
ționate anterior, uniunile coopera
tiste, asociațiile științifice și profe
sionale, reunind oameni ai muncii 
români, maghiari și de alte naționa
lități — de angajare a lor tot mai ac
tivă în înfăptuirea politicii partidu
lui de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si îna
intare a României spre comunism.

Ștefan SZANTO 
prim-secretor al Comitetului 
municipal Oradea al PC.R.

decomenzi : unități alimentare 
mici proporții, organizate in incin
ta marilor întreprinderi industriale. 
O astfel de unitate a fost deschi
să de curind la intrarea in Com
binatul de prelucrare a lemnului. 
Pentru aprovizionarea la domiciliu, 
muncitorii lasă la intrarea in 
schimb o notă cu mărfurile de 
care au nevoie, iar la terminarea 
programului iși ridică alimentele 
gata prcambalate.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

protecția mediului în
conjurător. Cind s-a 
discutat, de pildă, pro
blema dezvoltării ca
pacității de sticril de 
la „Carbosin". capaci
tate care va fi pusă 
in funcțiune în 1976, 
consiliul popular oră
șenesc a insistat să 
fie aprobat sistemul 
continuu, cu eficiență 
mai mare, de reține
re a pulberilor și nu 
cel discontinuu, care 
era mai ieftin, dar 
mai puțin eficace. De 
asemenea, cind s-a 
prevăzut construirea 
celui de-al doilea fur
nal la I.M.M.N. s-a 
solicitat din capul lo
cului și s-a aprobat 
realizarea a trei trep
te de purificare a e- 
manațiilor. Tot în ca
drul noilor investiții 
de la I.M.M.N. s-au 
făcut demersuri în ve
derea ' adoptării siste
mului de dublă cata
liză la fabrica de acid 
sulfuric, pentru a se 
putea asigura o protec
ție maximă a mediului. 
Considerăm că prin 
măsurile luate, ca și 
prin cele care vor mai 
fi realizate in urmă
torii doi ani. Copșa 
Mică va cunoaște con
sacrarea nu numai de 
oraș industrial, ci și 
de oraș frumos și cu
rat în întreaga accep
țiune a cuvintului.

Nicolae B RUJ AN
corespondentul 
„Scînteii"

IFftPTUL 
I DIVERS
| A început 
| să vadă
| la 28 de ani

IPind la virata de 28 de ani, 
Florian Varga din satul Mes
teacăn (judelui Maramureș) n-a 
putut vedea lumina zilei. O ca

taractă congenitală il ținea in
tr-un întuneric care părea fără 
sfirștt. O intervenție chirurgica
lă făcută in copilărie s-a soldat 
cu un eșec. Dar, iată că zilele 
trecute, medicii Elena Băgăluț 

Iși Giinter Schmidt, de la spita
lul județean din Baia Mare, 
i-au adus vederea lui Florian, 
la virsta de 28 de ani. Stăpinit

Ide o mare bucurie, el și-a ex
primat recunoștința față de cei 
doi medici, omagiindu-i intr-un

■ cintec compus de el.

■ Cactuși — 
„creastă

* de cocos“
'] O simfonie de culori : roșu 
1 aprins, verde crud, albastru-a- 
Izuriu. galben, cărămiziu... O 

priveliște fascinantă oferită vi
zitatorului de colecția de

I cactuși a lui Carol Steib din 
Satu-Mare (Str. Moscova nr. 37), 
tehnician la întreprinderea de 
rețele electrice. Colecția Iui 
C. S. deține recordul absolut în 
privința numărului de cactuși 
in formă de... creasta cocoșului : 
135 de specii in 450 de exempla
re.

De la
o seînteie

Vrlnd să-i facă un serviciu 
unui prieten, P. S. din Rișnov 
s-a dus cu autoturismul aces
tuia să i-l spele in pinul din a- 
propiere. După ce a spălat caro
seria cu apă. pină a făcut-o „lu
nă", s-a gindit că n-ar strica 
să spele și motorul. A luat un 
șomoiog de bumbac, l-a îmbi
bat bine in benzină și s-a apu
cat de treabă. După ce a făcut 1 
și motorul tot. „lună", s-a ur- I 
cat la volan, și... $i a fost de- 
ajuns o scinteie, pentru ca ma- | 
șina să ia foc. Și astfel, in loc . 
s-o facă „lună", a făcut-o scrum.

Bate palma 
și dă banii

Trece omul pe stradă și-i | 
sare „norocul" in cale :

— Vezi lemnele alea de con- I 
s fracții din curte ? Eu nu mai 
am nevoie de ele. Cu cit le-am I 
luat, cu-atit Ie dau. Hai să in- I 
chiriem un camion, bate palma, I 
și dă-mi banii.

Palma se batea, banii se dă
deau. dar lemnele rămineau tot 
la locul lor. pe bunul motiv că 
vinzătorul — mereu același — 
ii păcălea pe creduli — mereu 
alții — ori de cite ori ii întil- 
nea in apropierea unor ogrăzi 
cu lemne. Ultima dată, cind i-a 
spus unuia „bate palma", acesta 
i-a luat p.-.Ima, dar nu i-a mai 
dat drumul din strinsoare pină 
la miliție. Aici s-a aflat că vin
zătorul de... pielea ursului din 
pădure, pripășit prin Blaj și 
Alba Iulia, era Vaier Negra din 
satul Ciurile-Cluj, care mai fu
sese condamnat pină acum de 
18 ori, tot pentru escrocherii.

Atentie»

la cotitură
Ca după nuntă, dimineața : li

nii mai cintau (mai mult „lă- 
lăiau), alții picoteau prin col
țuri, vreo doi se „dregeau" cu 
incâ un pahar, iar ceilalți, ve- 
niți din altă parte, așteptau au
tobuzul să-i ducă acasă. Cam 
așa se prezenta tabloul final al 
nunti' tinărului Gheorghe Bretan 
din Cehu Silvaniel, județul Să
laj. Văzind că autobuzul intir- . 
zie, s-a făcut rost (cum ?) de I 
un camion al cooperativei meș- | 
teșugărești „Silvania" din loca
litate, cu care nuntașii din satul I 
Oarța (Maramureș) au pornit la I 
drum. La volan — Ion Blidar. I 
După mai puțin de o jumătate ■ 
de kilometru, la prima curbă, I 
mașina s-a lovit de bordura șo- | 
selei. Camionul arhiplin, fără 
bănci și cu obloanele nelegate, 
a început să se clatine și oame
nii au căzut claie peste grăma
dă. Mulțl dintre ei au fost trans
portați urgent la spital, iar o 
fată, de 18 ani, n-a mai putut 
fi salvată.

Benzina 
si cămașa 
’ ’ II. G. din Slașoma, județul I 

Mehedinți, s-a apucat să spele 1 
o cămașă. Fiind pătată și wind I 
s-o curețe mai bine, I. G. a I 
turnat niște benzină intr-un li- I 
ghean și s-a apucat de treabă. ■ 
Dar cum ligheanul se afla lingă I 
soba de gătit, nu-l greu de in- | 
chipuit ce s-a intimplat. Trans
portată de urgență la spitalul I 
din Vinju-Mare, cu arsuri grave, I 
I. G. a putut fi salvată numai • 
datorită intervenției rapide a I 
medicilor de aici. 5

Rubrlcâ redactatâ de i
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii*
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L’ to om lucrările urgente in ogriculturd, in ocesle zile, o constituie recoltareo sfeclei de zahăr. In cooperativa 
ogncolâ Moldoveni, ludețul Neam|, recoltatul sfeclei 6e foce cu ajutorul mijloacelor mecanizate 

ESTE TIMPUL SĂ GRĂBIM
RECOLTAREA FLORII-SOARELUI
fiecare zi contează mult pentru 
a se evita pierderile de semințe

Fină ieri, 
rea-soarelui ____________ __ _________
43 la sută din suprafețele cultivate in întreprinderile agricole de st?t 
și 28 la sută in cooperativele agricole. Lucrările sint mai avansate in 
județele Mehedinți. Teleorman. Brăila. Ialomița, Dîmbovița, Argeș. Deși 
1 marea-soarelui a ajuns la maturitate și in alte județe, lucrările se desfășoară in ritm -----<.--«_*•— ----- ....
vederea impulsionării 
dul-anchetâ organizat

potrivit datelor centralizate la ministerul de resort, floa- 
a fost recoltată dc pe 198 000 hectare, ceea ce reprezintă CONSTANȚA

nesațisfâcător. Ce măsuri trebuie întreprinse in 
recoltatului ? Iată constatările prilejuite de rai- 
in județele Olt, Ilfov și Constanta.

într-o săptămină 
cit într-o zi.

In această săptămină 
se încheie lucrările

în cooperativele agricole din jude
țul Olt, pină La 17 septembrie, floa-‘. 
rea-soarelui a fost strinsă de pe a-- 
proape 11 000 hectare din cele 23 221 
aflate in cultură. In numeroase uni
tăți. inire care Dobrosloveni. Balș, 
Caracal, Mărunței. Bălânești. Gircov. 
Celei u etc., s-a incheiat recoltatul 
acestei culturi pe toate suprafețele. 
Lucrările sint avansate și in coope
rativele agricole din raza de activi
tate a S.M.A. Vilcele. Drăgănești, 
Bucinișu. Găneasa, Rusăncști ș.a. 
Ritmul înalt înregistrat la recoltare 
in mai toate cooperativele agricole 
dm județ se explică prin buna or
ganizare a muncii, prin folosirea efi
cientă a forței mecanice și manuale. 
..Acolo unde lanurile nu au ajuns la 
maturitate in mod uniform — ne 
spunea tov. ing. Lucian Popescu, de 
la direcția agricolă județeană — re
coltarea plantelor ajunse la maturi
tate se face manual, in saci sau co
ji iri. în felul acesta se evită pier
derile prin scuturare. Intr-adevăr, 
a sa se procedează in numeroase uni
tăți, intre care Redea. Drăgănești, 
Cilieni. Izvoare etc. Măsurile luate 
In vederea recoltării diferențiate a 
florii-soarelui. după gradul de ma
turare a semințelor, au fost însoțite 
și de intensificarea treieratului și 
transportului.

Pe baza unei analize temeinice a 
situației s-a prevăzut ca in această 
săptămină să se incheie recoltatul 
florii-soarelui. In acest scop trebuie 
luate măsuri energice in vederea 
intensificării lucrărilor și in coope
rativele agricole Bobicești. Dobrun, 
Găvănești, Vulpeni, Vlaici, Icoana 
etc.

Emil ian ROUĂ 
corespondentul „Scinteii'

LFOV
Timp ciștigat la recoltat, 

dar pierdut 
la baza de recepție
în județul Ilfov, in ordinea prio- 

rităților. potrivit planului de mă
suri stabilit de organele județene, 
atenția s- preocupările cooperatori
lor și mecanizatorilor sint concen
trate asupra florii-soarelui. La a- 
ceastă data, recolta a fost strinsă de 
pe aproape 29 000 hectare, față de

49 570 hectare cultivate în coopera- 
tâvele agricole și întreprinderile agri
cole de stat. Graba de a executa 
această lucrare intr-un timp cit mai 
scurt este justificată, pe de o parte, 
de faptul că in toate unitățile cul
tura respectivă este bună de recol
tare. iar, pe dir'altâ parte — de ne- 
\ >ia de a elibera terenul in vede
rea pregătirii și insămînțăxii acestuia 
cu giiu. „In acest scop, ne spunea 
ing. Ion Necula, directorul trustului 
județean de mecanizare, unitățile 
S.M.A. au pus la dispoziția coope
rativelor agricole, numai pentru re
coltarea florii-soarelui. 636 combine 
și un mare număr de tractoare cu 
remorci, ceea ce asigură zilnic o vi
teză de lucru de 3 000 hectare".

Există posibilități ca pină la sfir- 
șitul săptăminii să se incheie recol
tatul florii-soarelui. De altfel, in li
nele ' ..................... ”
cole 
șani 
cole 
Șani . 
cimp și transportul recoltei au fost 
bine organizate, recoltatul florii-soa^ 
relui s-a incheiat, iar in multe alte 
unități se apropie de sfirșit, Dar in 
unele cooperative agricole — cum 
sint cele din cadrul consiliilor inter- 
cooperatisle Frățești. Călugăreni. Frâ- 
sinet. Condeești — recoltarea nu se 
desfășoară in ritmul prevăzut. De a- 
semenea, la baza de recepție Budești 
preluarea este anevoioasă. In plină zi, 
un șir întreg de camioane, tractoare cu 
remorci, numeroși oameni veniți să 
descarce așteptau de 3—4 ore rindul 
la o singură „gură" de preluare. In a- 
cest timp, șeful silozului era „inspec
tat" de o comisie de la județ, dar in 
birou. Probabil că discutau despre 
mai buna preluare a produselor, in 
timp ce „noi stăm aici și combinele 
stau in cimD". ne spunea coopera
torul Stan Constantin, din Gruiu. 
De la 9.40 aștepta si șoferul Radu 
Cindea. cu 8 oameni, de La coope
rativa agricolă Vasilați. I-a ve
nit rindul la descărcat aproape de 
ora 13. Se poate munci mai bine, mai 
repede? Da, ne-am convins de cum 
am intrat in incinta bazei din Olte
nița. unde preluarea produselor 
este organizată in patru puncte de 
lucru si descărcarea mașinilor se face 
mult mai repede, deși unitatea . res
pectivă servește o zonă mult mal 
mare decit cea din Budești. Deci se 
poate, cind imperativul de a stringe 
cit mai grabnic și a pune la adăpost 
recolta este înțeles și de lucrătorii 
de la bazele de recepție.

Aducem in atenția organelor agri
cole aceste aspecte, intrucit recolta
rea esle hotărită și de modul in care 
baze’e de recepție, de altfel bine 
pregătite. iși indeplinesc sarcina 
privind preluarea rapidă a produse
lor.

Invers nu se poate ?

ferme ale întreprinderilor agri- 
de >tat Chirnogi, Prundu, Buc
și Buftea, in cooperativele agri- 
Girbovi, Valea Măcrișului, Buc
și Ogrezcni, unde munca in

De la 10 septembrie, in uni
tățile agricole din județul Constanța 
a inceput recoltatul celor 40 766 hec
tare cultivate cu floarca-soarelui. „In 
prealabil, nc spunea tov. Constan
tin Popa, directorul direcției agrico
le județene, s-au făcut pregătirile 
de rigoare, combinele au fost asigu
rate. cu dispozitive, s-a stabilit ca 
întreaga .cantitate de sămintâ să ția 
adusă din cimp direct "la bază, ăfcc- 
lindu-se in acest scop toate mijloa
cele de care dispun unitățile agrico
le. dIus autocamioanele I.T.A.".

Dar să transcriem pe scurt si con
statările propri. In cele mai multe 
unități, mijloacele mecanice si forța 
de muncă sint bine folosite. Astfel, la 
cooperativa agricolă Pccineaga se lu
crează zilnic cu 10 combine, iar in 
urma lor echipe de cooperatori adu
nă canitulele căzute. Pină in ziua de 
16 septembrie se recoltaseră 130 ha 
de floarea-soarelui, urmind ca restul 
să fie strinse pină la 19 septembrie. 
O altă solă do 170 ha, semănată mai 
târziu, va putea fi recoltată abia 
peste 2—3 săptămini, cind va ajunge 
la maturitate. Nu același lucru se 
întâmplă insă la cooperativa agricolă 
Movilița. In ziua de 16 septembrie nu 
se aflau in unitate nici președintele 
Andrei Agrișan, plecat cu treburi la 
direcția agricolă județeană, nici in- 
ginerul-șef și nici șeful fermei de 
cimp, plecați cu alte interese tot la 
oraș. In felul acesta, întreaga răs
pundere a recoltatului celor 120 ha 
de floarea-soarelui a rămas numai 
pe seama șefului secției S.M.A. De 
asemenea, la cooperativa agricolă 
Viișoară, lipsind zilele trecute din 
cimp atit președintele. Dumitru Sat- 
marici. cit și ing. Gheorghe Steriu, 
șeful fermei, după combina condusă 
de Nicolae Stroe răminea o diră de 
sămînță.

O altă sursă de risipă. poate 
cea mai mare, o constituie întârzierea 
recoltatului, care duce la scuturarea 
și la pierderile pe care le produc 
păsările. Or. din 141 cooperative din 
județ cultivatoare de floarea-soarelui, 
47 nu începuseră această lucrare 
pină in ziua de 15 septembrie. Pină 
la această dată, in cooperativele a- 
gricole din județ se recoltaseră doar 
10 600 hectare. S-a constatat că in 
decurs de o săptămină s-au recoltat 
doar 3 000 ha, iar viteza planificată 
pentru o singură zi, stabilită con
form mijloacelor mecanice și manua
le existente in județ, este de 3 600 ha. 
Aceste situații reprezintă un serios 
semnal in vederea mobilizării tuturor 
forțelor pentru ca recoltatul florii- 
soarelui să se incheie cit mai repede.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scinteii"

George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii'

DEMOCRAȚIA MUNCITOREASCĂ
în adunarea generală și în viața

de fiecare zi a întreprinderii
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LA I M U. BACAU 
Mașini cu performanțe 

tehnice superioare
BACAU (corespondentul ..Sein

ii ii". Gh. Baltă). întreprinderea 
de mașini-unc-lte, cea mai tână
ră unitate industrială din Ba
cău, produce mașini de alezat și 
frezat cunoscute sub denumirea 
de A.F.—85. Mașinile realizate 
de la intrarea in funcțiune a 
întreprinderii șl pină acum s-au 
bucurat de bune aprecieri atit 
din partea beneficiarilor interni, 
cit și a celor externi. Vorbind 
despre calitatea mașinii A.F.— 
85. inginerul Vasile Talpă, di
rectorul întreprinderii, spunea 
că aceasta se caracterizează 
printr-o precizie de ordinul mi
cronilor. se pot executa piese 
cu o greutate de pină la 5 tone, 
în pofida greutății ei de circa 
10 tone, mașina poate fi ușor 
transportată fiind compusă din 
•«nsamble si subansamble.

(Urmare din pag. I)

a liniei minimei rezistențe. în 
acest context, unități ca întreprin
derea de produse cărbunoa^e Sla
tina. întreprinderea de frigidere 
Găești. ..Solventul" Timișoara — 
care, in 8 luni, au înregistrat se
rioase restanțe in îndeplinirea pla
nului de producție — au încă multe 
de tăcut pentru a folosi la un nivel 
superior capacitățile de producție 
și timpul de lucru.

Inventariate, bine măsurate, re
sursele interne — de la fiecare loc 
de muncă pină la ansamblul uni
tăților — trebuie puse sistematic 
in valoare. Un nivel de producție 
sau de productivitate-atins poate fi 
și se cere depășit : un angajament 
onorai poate fi suplimentat. Așa 
au procedat, recent. întreprinderea 
de fier din Vlăhița, tânăra intre, 
prindere ..Porțelanul" din Alba 
Iulia, întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate din beton 
din Pitești. Desigur, nu prin de
cizii formale, din birou, nu prin 
fixarea subiectivă a unor nive
luri nerealiste trebuie ampli
ficate angajamentele, ci pe baza

I

în cadru! adunărilor generale ale 
oamenilor muncii — forul suprem al 
conducerii colective a unităților noas
tre socialiste — colectivele de în
treprinderi au analizat cu înalt spi
rit de răspundere activitatea șl re
zultatele obținute In primul semes
tru al anului, dezbătând cu exigen
tă complexa problematică a produc
ției. au adoplat programe de măsuri 
menite să asigure realizarea și de
pășirea planului pe 1974, a angaja
mentelor asumate In Întrecere, pre
cum $1 pregătirea temeinică a pla
nului pe anul viitor. In vederea în
făptuirii cincinalului înainte de termen. 
Adunările generale au prilejuit o pu
ternică afirmare a spiritului dc Iniția
tivă al tuturor oamenilor muncii, ceea 
ce s-a concretizat in miile de propu
neri și sugestii valoroase ne care 
le-au făcut muncitorii, inginerii, teh
nicienii. economiștii, cercetătorii șa., 
propuneri menite 6ă asigure o mai 
bună valorificare a rezervelor in
terne ale producției, ridicarea cali
tativă a întregii activități economice.

Așa cum a subliniat in repetate 
rlnduri conducerea partidului, adu
nările generale ale oamenilor mun
cii isi dovedesc din plin autoritatea 
și rolul lor bine conturat prin lege 
in viata unităților socialiste, dacă 11 
se asigură o bună organizare și des
fășurare, dacă se acționează practic, 
imediat pentru finalizarea tuturor 
propunerilor valoroase.

Deci, cum se acționează acum In 
întreprinderi pentru finalizarea pro
punerilor oamenilor muncii ? Din 
capul locului se impune relevat că 
intr-un șir de mari unităti — prin
tre care „Timpuri noi" și ..23 Au
gust" din Capitală, Combinatul si
derurgic din Galați, întreprinderea 
de prelucrare a lemnului din Vaslui, 
întreprinderea de tractoare și între
prinderea de rulmenți din Brașov — 
imediat după încheierea adunărilor 
generale, comitetele oamenilor mun
cii. împreună cu organizațiile de 
partid, de sindicat și tineret, au a- 
nalizaf atent fiecare propunere, au 
întocmit programe concrete, cu ter
mene și responsabilități precise pen
tru aplicarea lor. au dat un răspuns 
clar fiecărui lucrător în legătură cu 
propunerile formulate. Iată citeva 
constatări făcute, intr-una din aceste 
întreprinderi, de corespondentul ju
dețean al „Scinteii". Dan Plăieșu.

în adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii de la 
Combinatul siderurgic din Galați, 
precum si in adunările anterioare din 
uzinele si sectoarele combinatului, 
s-au formulat nproape 500 dc propu
neri.
Iuții 
chiar 
rllor 
binat __  __ ._________  ...
nisterului Industriei Metalurgice 6l 
ai Centralei Industriale siderurgice. 
Ulterior, comitetul oamenilor mun
cii a stabilit programe de măsuri 
concrete, in care au fost Incluse fl
ees te propuneri, după criteriile hccc-

Majoritatea au primit 
eficiente dc rezolvare 

In timpul desfășurării adunft- 
— de la specialiștii din com- 
sau dc la reprezentant! al Mi-

60-

realizării ritmice a planului. Îmbu
nătățirea calității reparațiilor pentru 
buna funcționare a tuturor Instala
țiilor. Sint propuneri care. în final, 
vor însemna mii de tone de otel 
peste plan, milioane de Ici beneficii 
suplimentare.

Am putea da zeci și sute de ase
menea exemple. In nici unul din a- 
cesle cazuri nu este vorba dc o fa
voare pe care comitetul oamenilor 
muncii o face unuia sau altuia din
tre lucrători, ci dc înțelegerea poli
tică, realistă și firească a necesită
ții de a acorda maximă atentic tu
turor propunerilor formulate în a- 
dunarca generală, beneficiind astfel

Sondajul „Scîntcii" privind aplicarea

propunerilor oamenilor muncii

silății, oportunității șl posibilităților 
de înfăptuire, vizindu-se găsirea u- 
nor soluții optime de finalizare a 
lor. Aplicarea unor asemenea pro
grame. care se urmărește siste
matic de către comitetul oa
menilor muncii, exclude posibilitatea 
..pierderii pe drum" a propunerilor 
făcute de reprezentanții oamenilor 
muncii in adunarea generală. Dună 
cum aprecia tov. ing. Corncliu Ve- 
lincov, directorul general al combi
natului. comitetul oamenilor muncii. 
Îndrumat de comitetul de partid al 
platformei siderurgice gălătene. ur
mărește atit aplicarea măsurilor ce 
depind de minister si centrală, cit 
și a celor Interne, prin analizele de- 
cadale efectuate de comitetul dc con
ducere operativă.

Iată un mod de a eîndl «1 acțio
na gospodărește, o atitudine activă 
si eficace față de propunerile oa
menilor muncii ! Mai ales că este 
vorba de asemenea probleme : orga
nizarea transportului centralizat al 
pieselor de schimb și materialelor 
către toate uzinele combinatului, a- 
sigurarea asistentei tehnice perma
nente din partea proiectanlilor la o- 
biectivele aflate în construcție, core
larea punerilor în funcțiune ale u- 
nor agregate cu nevoile concrete ale

de experiența sl capacitatea creatoa
re a masei largi de oameni ai mun
cii in conducerea, organizarea si gos
podărirea întreprinderii. Totodată, 
viata a dovedit că dacă propuneri
le sint luate în seamă și aolicate. 
obținindu-se rezultatele scontate, oa
menii muncii sint stimulați să parti
cipe sl mai activ, zi de zi — si nu 
numai cu prilejul adunărilor genera
le — la efortul colectiv pentru buna 
organizare a activității productive.

Din această perspectivă, apar cu 
totul de neînțeles tendințele de ter
giversare a aplicării unor propuneri 
valoroase, atitudinea pasivă a unor 
cadre din întreprinderi, centrale si 
ministere fată de unele idei va
loroase. Așa se ajunge la situația ca 
o serie de propuneri să fie reluate 
de la o adunare Ia alta, fără nici un 
rezultat practic. Cum poate explica, 
de pildă, conducerea Centralei in
dustriale de masini-unelte. mecanică 
fină și scule, aminarea de doi ani a 
finalizării propunerii colectivului în
treprinderii mecanice din Roman, cu 
privire la asigurarea cantităților ne
cesare de oteluri rapide pentru scu
le așchietoare ? Tot aici, in adunarea 
generală din februarie 1974. munci
torii au propus centralei să urgen
teze executarea modelării metalice. 
In scopul definitivării fabricației la

noua turnătorie. Timpul trece, Iar 
metalurgist!! din Roman nu au pri
mit hlci un răspuns practic din par
tea centralei la propunerile lor Ln- 
dreptătite — constată corespondentul 
județean al ..Scinteii". Ion Manca. In 
•aceeași situație se află si propuneri
le colectivului de la fabrica ..Recon
strucția*' din Piatra ^eaml — refe
ritoare la terminarea lucrărilor de la 
instalațiile de ardere a piritei in pat 
fluidizat si de la statla de decan
tare a anelor reziduale, care sint me
nite să ducă la imbunătătlrea cali
tății hirtici Dergamlnate — propuneri 
la care Centrala de celuloză și hirtio 
din Brăila n-a dat nici un răspuns, 
dosi la adunările respective ou par
ticipat și reprezentant! ai centralelor 
respective. Dar iată că. nici pină 
acum, soluțiile promise nu au fost 
finalizate. Este evident că din par
tea specialiștilor din centrale se cere 
nu numai o confirmare a oportuni
tății si eficientei economice a anu
mitor propuneri formulate în adu
nările generale, ci si acordarea unul 
sprijin nemijlocit, efectiv pentru a- 
plicarca măsurilor ce depășesc po
sibilitățile conducerilor dc inlrcn 
prinderi.

Pretutindeni, organizațiile de partid 
trebuie să vegheze la aplicarea neîn
târziată a tuturor propunerilor făcu
te in adunările generale ale oame
nilor muncii. Pentru aceasta, se im
pune o analiză realistă a tuturor pro
punerilor, elaborarea unor programe 
concrete de acțiune, cu termene și 
responsabilități precise, o maximă so
licitudine fată de fiecare propunere 
in parte din partea fiecărui cadru 
de conducere din întreprinderi și 
centrale — începînd de la șeful de 
secție sau atelier si pină la direc
tor. Totodată, avlnd in vedere că 
aplicarea propunerilor oamenilor 
muncii constituie nu o problemă e- 
conomică în sine, ci si o cerință po
litică esențială, in vederea intâririi 
roiului adunărilor generale in viața 
întreprinderilor, creșterii autorității 
lor, organizațiile de partid trebuie* 
exercite in permanentă un con' 
guros. cu privire la finalizare 
ror propunerilor întemeiate 
pot contribui la realizarea e' 
ră, îri condiții de 
a planului șl a

înaltă < 
angajan

Viorel SALAt

LA „TEXTILA"-PITEȘTI

înnoirea producțieiPreocupări pentru
PITEȘTI (corespondentul

„Scinteii", Gh. Cirstea) Colec
tivul de muncă de la întreprin
derea „Textila" din Pitești a 
obținut importante realizări in 
crearea de noi produse si in 
modernizarea celor existente. 
Numai in acest an, textilistele 
au creat 30 de articole noi in 
280 poziții coloristice, in a căror 
componență predomină fire șl 
fibre chimice. în privința re- 
proiectării, preocupările sint 
Îndreptate spre micșorarea 
greutății produselor pe metru 
pătrat. 12 articole din fibre sin
tetice pentru cămăși, de exem
plu, âu o greutate sub 100 gr pe 
metru pătrat. Au fost puse in 
aplicare noi tehnologii proprii

a competitivității 
Intre acestea, este

de creștere 
produselor-------- -  ---------- ----
vorba de tehnologia de tratare 
pentru țesături impermeabile, 
tratarea pentru neșifonabilitatca 
țesăturilor, tehnologii pentru 
folosirea diferitelor apreturi din 
rășini sintetice. Alte preocupări 
vizează domeniul calității pro
duselor. Au fost deschise cursu
rile de instruire profesională a 
țesătoarelor, tematica acestora 
cuprinzind probleme specifice 
de calitate. S-a întărit contro
lul interfazic la filatură, 
asigurat Ingineri tehnologi 
fiecare schimb, a sporit exi
gența la recepția materiilor 
prime și semifabricatelor pro
prii.

s-au 
pe

EFICIENȚA - in planul de lucru al centra

în activitatea întreprinderilor

CÎND ÎNTREGUL C0LECT1
- Trț'Tâ'.yi mo hr4->iv ■

ACȚIONEAZĂ CA' UN F”
GOSPODAR

*

fructificării
bilităților <
ateliere, cu
muncitorilor, _____ ........
cienilor, a Întregului colectiv. Elsie

continue a posi- 
depistate In secții, 

participarea largă a 
, inginerilor și tehni-

tuturor. Așa trebuie Înțelese șl pri
vite lucrurile. Iată de ce, in an
samblul activității politice și orga
nizatorice pentru realizarea planu
lui și angajamentelor in întrecere.

Resursele interne

important ca în fiecare unitate să 
existe un ..portofoliu" al rezerve
lor interne cunoscut public, nu în
cuiat in sertare. Sub nici un motiv 
nu trebuie admisă ..tăinuirea" re 
zervelor producției. Dacă se pro
duce mai mult, mal bine șl mai 
ieftin este in folosul dezvoltării 
economiei, al creșterii avuției na
ționale, aceasta fiind suportul solid 
al ridicării bunăstării noastre, *

organizatiile de partid, comuniștii 
au datoria de a acorda cea mai 
mare atenție descoperirii ji valori
ficării resurselor interne reale ale 
întreprinderilor, stimulind puternic 
inițiativa și capacitatea creatoarea 
colectivelor, de a urmări și con
trola modul în care acestea se 
materializează in producții mai 
mari, utile economiei, de bună ca
litate, cu costuri tot mai reduse,

tn vederea creșterii eficientei eco
nomice

Este un titlu de onoare pentru 
fiecare colectiv de întreprindere 
să obțină in perioada premergă
toare Congresului al Xl-lea al 
partidului rezultate de prestigiu 
in îndeplinirea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor. Fiecare zi tre
buie să marcheze noi și importante 
succese in realizarea și depășirea 
sarcinilor cantitative și calitative 
ale planului, iar acolo unde au 
apărut restante trebuie făcut totul 
pentru recuperarea lor neîntirziată. 
In dubla calitate pe care o au — 
de proprietari al mijloacelor de 
producție și de producători — oa
menii muncii sint direct interesați 
In fructificarea cit mai intensă a 
potențialului productiv, a rezerve
lor interne ale întreprinderilor. 
Să facem din producțiile superioare 
o constantă a activității economice 
de zi cu zi. din productivitatea 
Înaltă și cheltuielile minime o; tră
sătură definitorie a muncii in uni
tățile industriale, in Interesul reali
zării cincinalului înainte de termen 
și in condiții de eficiență econo
mică superioară.

/

în continuarea investigațiilor noastre privind creșterea eficieh. 
economice (rubrică deschisă in „Scinteia" din 30 august a.c.) ne-a 
oprit la ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ PETROLIER DIN TÎRGO- 
VIȘTE. de unde a pornit in acest an chemarea la întrecere către toa
te unitățile producătoare de utilaj tehnologic din țară. La începutul 
convorbirii pe care am avut-o cu ing. CONSTANTIN TZITZECLIS, 
directorul întreprinderii, acesta np-n snus :

— în opt luni, colectivul întreprin
derii a livrat suplimentar 10 
lății de intervenție și 
IC-5, peste 9100 perechi _____
speciale. 19 remorci. 3 automacarale, 
2 270 tone oțel aliat. în total, produse 
în valoare de peste 4.5 milioane lei. 
Concomitent, au fost depășiți toți 
indicatorii eficienței economice. De 
pildă, productivitatea muncii pe un 
lucrător a sporit, comparativ cu a- 
ceeași perioadă din anul trecut, cu 
peste 6 000 lei. fiind factorul princi
pal de creștere a producției. Tot
odată, beneficiile suplimentare în
sumau, după șapte luni, mai mult 
de 3,5 milioane lei. iar 
realizate ca urmare a 
cheltuielilor la 1 000 lei ..____ , -
marfă — peste 2,3 milioane lei. De a- 
semenea, au fost îndeplinite și de
pășite prevederile planului tehnic — 
produsele noi și reproiectate în ac
tualul cincinal reprezentând astăzi 
43 la sulă din totalul producției 
noastre.

— Dar angajamentele asuma
te în chemarea la întrecere in 
ce măsură sint onorate ?

— Obiectivele prevăzute in che
marea la întrecere se înfăptuiesc 
ritmic. Bunăoară, ne-am angajat ca 
în acest an să reducem manopera 
directă specifică cu 5 la sută, față 
de 1973 : în opt luni, economia de 
manoperă se ridică la circa 200 000 
ore-normă. Un alt obiectiv din che
marea la întrecere are în vedere 
utilizarea mai bună a timpului de 
lucru al lucrătorilor, sporirea indi
celui de folosire a acestuia de la 95 
la 97 la sută. In prezent, indicele de 
utilizare-a timpului dc lucru a ajuns 
la 96.3 la sută.

— Ne puteți înfățișa semni
ficația practică a acestor re
zultate ?

— Nimic mal simplu. In cazul 
manoperei directe.’ economia înre
gistrată în opt luni este echivalentă 
cu timpul de lucru al unui număr 
de peste 960 de muncitori, pe o pe
rioadă de o lună. în ceea ce pri
vește creșterea indicelui de utilizare 
a timpului de lucru cu 1.3 la sută 
față de anul trecut, ea echivalează 
cu timpul de lucru necesar pentru 
realizarea a 8 instalații IC-5 și a 4 
instalații de forai FA-12. adică, cu 
o producție de circa 5 milioane lei.

— Cum s-a acționat practic 
în întreprindere pentru crește
rea eficienței economice ?

— In centrul atenției comitetului 
de partid. comitetului oamenilor 
muncii, a organizațiilor de sindicat 
și tineret s-au situat aplicarea in 
producție a inițiativelor valoroase, 
participarea lucrătorilor la descope
rirea Și fructificarea rezervelor in
terne dc sporire a eficienței econo- 
mice Numai in primul semestru au 
fost finalizate 45 dc propuneri de 
Inovații, cu o eficiență economică de 
3.8 milioane lei, numeroase alte pro
puneri ?i soluții de valoare, menite 
s$ contribuie la mai buna organizare 
a producției și a muncii in foaie 
sectoarele intreorinderii. cu o efi
cientă tot de ordinul milioanelor de 
lei.

Elanul în Întrecere, inițiativele

ins ta - 
producție 
racorduri

economiile 
diminuării 

producție

ne-a spus :
muncitorești au fost însoțite de mă
suri tehnico-organizatorice temeinice, ' 
de certă eficientă economică. In pri
mul semestru, bunăoară, au fost fl- 
plicate 10 studii tehnico-economîce, 
cu o eficiență de peste 4,5 milioane 
lei. elaborate de compartimentul de 
organizare a producției și a muncii 
din întreprindere. Totodată, un ral 
hotărî tor pentru sporirea eficienței 
economice l-au avut introducerea de 
noi tehnologii și procedee de lucru, 
modernizarea celor existente. La 
secția turnătorie de oțel, de pildă, 
s-au extins turnarea cu rășini tura
nice și miezuirea în cutii caJde. teh
nologii prin care timpul de execuție 
a diferitelor repere șe reduce la 
jumătate față de metodele clasice, 
in condițiile ridicării continue a 
calității producției. în perioada care 
a trecut din acest an au mai fost 
introduse și extinse utilizarea emul
siilor și vopselelor refractare româ
nești pentru forme și miezuri de 
turnătorie, tratamentul termic în at
mosferă controlată, folosirea curen
tului de inducție la tratamentul ter
mic și încălzirea pieselor forjate 
Ș.a.

Atenție s-a acordat și asigurării 
necesarului de forță de muncă cali
ficată Și, in special, ridicării nivelu
lui de pregătire profesională. Pini 
in prezent, au fost calificați peste 
500 de noi muncitori, iar 70 la sută 
din totalul lucrătorilor au fost și 
sint cuprinși în diverse cursuri pen- 

,tru completarea și înnoirea cunoș
tințelor profesionale.

— Care sint principalele pro
bleme cu care se confruntă în
treprinderea la ora actuală ?

— Prima și cea mai importantă 
problemă o constituie atingerea pa
rametrilor proiectați la turnătoria de 
oțel, ceea ce va însemna asi
gurarea ritmică și integrală a 
semifabricatelor turnate. Diminua
rea volumului de rebuturi și 
în special, a celui de la turnătorie, 
unde in unele luni a fost depășit ’ 
procentul admis de rebuturi, se in- ; 
scrie, de asemenea, ca o problemă 
de maximă urgență ; in întreprinde
rea noastră reducerea cu un pro- 
C'. nt a rebuturilor echivalează cu un 
spor de producție de 1.5 milioane 
lei. Altă problemă urgentă : elimi
narea neajunsurilor care mai persis
tă in domeniul aprovizionării tehni- ’ 
co-materiale. '

— Cind considerați că vor 
putea fi rezolvate aceste proble
me ?

— Este de dorit șl obligatoriu ca 
ele să fie soluționate cit mai repede 
cu putință Colectivul nostru acțio
nează cu holărire în acest sens. 
Totodată, sperăm că. în continuare, 
pentru rezolvarea problemelor men- i 
ționate, vom beneficia de un sprijin | 
mai substanțial din parlca centralei 1 
industriale, a Întreprinderilor furni
zoare. pentru a asigura creșterea ’ 
mai accentuată a eficientei activității 
economice.

Convorbire real 
Iile ȘTEFAN
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Joaca de-a ascunsei™ pe 

după deget poate fa
ce in multiple feluri. In- 
ccplnJ spre exemplu cu 
VtmpnH folosiți pentru o 
acțiune. Iată un fel de a 
vorbi pe dură deget» (ci
tat oxnct dintr-o declarație 
ofleltU) : ..In colectivul 
format din tov. Gașpar lo- 
Rif (fo<l director general 
tehnic al Direcției regiona
le C.F.R.-C1UJ — nota 
noastră). Marian Vasile, 
Crimea Horia și Pop lo^n, 
convoca ți dc tov. Gașpar 
losif, s-a hoți rit să se facă 
un gard din plasă de slrmâ 
la terenul din Someșul Re
ce. Tov. Pop Ioan, care era 
de meserie maistru, a fo«t 
însărcinat să se ocupe de 
această problemă'1. Apoi » 
„Tntr-o după masă s-a dis
cutat problema plantării u- 
nor puieți. Aldea Ștefan, 
caro a fost de față (.. > și-a 
luat angajamentul că va 
face el acest lucru, fără a 
preciza amănunte".

Judecind după vocabu
larul folosit, după tonul 
grav și prețiozitatea expri
mării. s-ar zice că in ..co
lectivul" ..convocat" s-a 
.«discutat* și s-a ..hotftrit" 
asupra unor cit se poate 
de serioase „probleme" de 
interes general. Eroare. Cei 
patru se întruniseră, in
tr-adevăr. in cabinetul di
rectorului general tehnic, 
chemați de acesta prin se
cretară. de intrat au intrat 
Cu oarecare emoții, insă 
«.ordinea de zi" era un teren 
proprietnte personală pe 
care cei patru il cumpăra
seră în devălmășie.

— Tovarășul Gașpar ne-a 
■pu« că a fost la teren și 
a văzut foarte multa lume 
care stătea pe teren. Deci 
am hotărit să-l îngrădim.

Eufemismele citate (a- 
parțin fostului șef al di
viziei linii de la aceeași 
regională — Vasile Marian) 
nu reflectă un stil de ex
primare. ci un mod de a 
privi realitatea și morala. 
Modalitatea de după deget. 
Ea nu caracterizează acti
vitatea și viața, convingeri
le și conduita nici unuia din 
primii trei membri ai gru-

nulul Dimpotrivă, 
profesioniști, activiști 
namici. 1. Gașpar sau 
Marian s-au impus de-a 
lungul multor ani ca oa
meni și conducători, Des
pre fostul director se vor
bește și in prezent cum 
știa să îmbine fermitatea 
cu lipsa de ranchiună, sau 
despre șeful de divizie ca 
despre „omul ce n-a 
niciodată nu se poate’ 
fața sarcinilor dificile.

Cu patru ani in urmă.

buni 
di- 
V

zis 
In

ti parte, cum fac cel Indo- 
lenți, ci. pur și simplu, au 
ridicat un degit nevinovat 
in dreptul privirii. Ca și 
cum s-ar fi gindit la alt
ceva. ca și cum l-ar fi c- 
xaminat distrat.

— ...Cu acordul celorlalți, 
loan Top a fost desemnat 
să se ocupe de executarea 
acestui gard.

Dar I. P. era nu numai co
proprietar. ci și maistru al 
sectorului clădiri din ca
drul regionalei, principal

rare depindea materialul 
sftdilnr.

Persoanele „desemnate" 
aveau aprige motive să fie 
cit mai zeloase in econo
mii, nu numai pentru cin
stea de a se afla in com
binație cu superiorii lor, ci 
și pentru motive mult mai 
pragmatico. A reieșit la 
vremea întrebărilor fron
tale :

— In ce condiții au fost 
executate lucrările ? In ce 
condiții au fost achitați

AERUL TARE 
AI AUTOCRITICII

Un caz care 
nu numai în

ilustrează adevărul că exigenta este obligatorie 
problemele majore, ci și în cele așa-zis mărunte, 

de ordin personal

cei doi s-au întovărășit cu 
doi subalterni să cumpere 
un teren pe undeva pe 
lingă munte. unde să-și 
pună pătura și măsuța dc 
excursie in zilele dc săr
bătoare. Intenția și îndepli
nirea ei nu au afectat cu 
nimic comportarea celor 
doi. după cum și hotărirc-a. 
luată după doi ani de stă- 
pinirc a „terenului" in sta
rea lui naturală, de a-1 în
grădi și a ridica pe el o 
baracă puteau rămine cel 
mult simboluri ale preocu
părilor noilor proprietari. 
Drumul de la intenție la 
împlinire și da la simbol 
la fapt material presupu
nea insă niște soluții prac
tice. Exact la alegerea lor, 
directorul și șeful de divi
zie au dus degetul la ochi. 
Nu și-au acoperit vederea 
cu palma, nu și-au mascat 
caracterul, cum fac atenta
torii înrăiți la avuția ob
ștească. nu au privit in al-

minuitor și factor dc dis
poziție directă asupra fo
losirii materialelor și me
seriașilor căilor ferate.

— ...Era de înțeles că da
că cl sc ocupă de lucrare 
tot el să se ocupe și de 
forța de muncă.

Dar ocupindu-se de lucra
re. in zilele de lucru, mais
trului constructor i s-a pă
rut nu știu cum să ia lucră
tori din altă parte decit din 
subordinea lui.

— Noi i-am plătit pentru 
materiale și pentru oameni. 
Cite nouă sute — o mie 
de lei.

Dar — din nou, dar — va
loarea totală a amenajărilor 
a fost apreciată la circa 
16 000.

Și nu numai atit. Ștefan 
Aldea, cel care „era de fa
ță" cind s-a discutat despre 
puieți și care „și-a luat an
gajamentul (...) fără a pre
ciza amănunte", conducea și 
el, intimplător, sectorul de

puieții ? In ce condiții au 
fost plătiți lucrătorii ?

— Nu putem da relații. 
Nu ne-am ocupat perso
nal. au răspuns coproprie- 
tarii-șefi, privindu-și gindi- 
tori și mai de departe a- 
rătă torul.

Procedeul lor a fost la fel 
cum ai trimite pisica după 
smintină. încurajați de im
presia că făcind servicii su
periorilor lor și i-au obligat 
moral pe aceștia, Ioan Pop 
și alți asemenea săritori in 
ajutor s-au dovedit niște 
infractori înrăiți. Pe lingă 
firava antrepriză cu baraca 
de la Someșul Rece, ei au 
dispus de materialele și de 
forța de muncă din sec
toarele lor pentru multe și 
felurite alte afaceri parti
culare.

Independent de reaua 
credință a „desemnaților", 
simplul fapt al suprapune
rii relațiilor de serviciu cu 
relații personale crea riscul

unor răstălmăciri, al Inver
sării unor relații ; suges
tiile date de director puteau 
fi corecte, dar interpretate 
invers dc către zeloșii îm
puterniciți. Aceste consi
derente impuneau o mărire 
a atenției și exigenței ce
lor care iși asumaseră ris
cul trimiterii ursului la 
miere. Dacă au dorit să fie 
și să râmină corecți, cu 
prestigiul Intact, trebuiau 
să fie pătrunzători și clar
văzători nu numai cu pro
blemele mari, îndepărtate, 
ci și, poate chiar — mal 
ales, cu cele cu care aveau 
tangențe dc ordin personal.

— îmi pare râu. Nu mai 
știu cui să-mi cer iertare. 
A fost un abuz. In lunile de 
zile care au trecut mi-am 
analizat situația. îmi merit 
soarta și cer membrilor co
mitetului de partid să a- 
probe sancțiunea. Rog pe 
tovarășul D. ca. incepind 
chiar de luni, sâ lucrez in 
subordinea dumnealui. Nu 
mai pot intra in biroul in 
care...", a încheiat severul 
director.

— Sint vinovat. Nu era 
admisibil de a da lucrarea 
unui subaltern. In scurt 
timp voi da dovezi de în
dreptare... a recunoscut și 
fostul șef de divizie.

Ce diferență intre fofilă- 
rile anterioare și poziția 
deschisă, de convingătoare 
autocritică, abordată in 
plenara comitetului de par
tid al direcției regionale, 
care a discutat sancționarea 
și propunerea schimbării 

* celor doi din funcție !
Am încercat, la interval 

de trei luni, să-i surprind 
in noile ipostaze, de oa
meni cu cimpul vizual eli
berat. I. Gașpar a fost de 
negăsit : era pe teren și 
iarăși pe teren, in contact 
nemijlocit cu oamenii și cu 
adevăratele probleme. V. 
Marian nu zice nici in noua 
muncă „nu se poate", iar 
din cind in cind il întrea
bă pe noul șef al diviziei, 
care l-a înlocuit, dacă-i 
poate fi cu ceva de folos, 
prin experiența lui. Dezin
teresat, readus la realitate.

Sergiu ANDON

FIȘIER SOCIAL
Promoțiile onoarei

Cum a fost posibil ? m-am între
bat atunci cind s-a știut că, încă 
din luna iulie a. c., întreprinderea , 
de confecții din Botoșani și-a în
deplinit sarcinile de producție pre
văzute in planul cincinal. La între
barea aceasta, judecind lucrurile 
strict economic, un calculator elec
tronic ar fi... ridicat din umeri. Ori- 
cit de evoluat, el n-ar fi știut să 
introducă in calcul, dc exemplu, 
valoarea unei inițiative cu titlul : 
„Fiecare membru al colectivului — 
un fiu de onoare al întreprinderii!“. 
N-ar fi introdus-o in calcul deși, 
ea și altele asemenea — adresin- 
du-se unor coordonate sufletești, 
cum ar fi ambiție, dăruire, onoare, 
ideal — au avut rolul hotăritor in
tr-un succes economic ca cel a- 
mintit. Noi insă — și cu atit mai 
mult cei din colectivul botoșă- 
nean — cunoaștem valoarea aces
tor coordonate strict omenești. Ini
țiativa se desfășoară potrivit unui 
regulament, aspiranții la titlu (prac
tic. întregul colectiv) ■ ■ ■ •
îndeplinească anumite 
tâ-le explicate chiar 
au obținut titlul :

— Păi. s-o luăm
— vorbește încet și sigur 
Enechei. una dintre muncitoarele 
ale căror fotografii te privesc de 
pe panoul „fiilor de onoare". A- 
dică s-o luăm pe punctele din re
gulament. Lucrez aici de 25 de ani 
și mi-am îndeplinit, lună de lună, 
normele. Punctul doi : in 25 de ani

trebuind să 
condiții. Ia
de cei care

pe puncte... 
Teodosia

n-am rebutat nimic. Punctul 3 : In 
25 de ani n-am lipsit de la fabrică 
nici o zi. Apoi : am cea mai în
grijită mașină...

Teodosia Enechei, care de 25 de 
ani nu a rebutat, n-a absentat, n-a 
rămas sub normă, nu și-a făcut 
uitată mașina, figurează pe panoul 
„primei promoții" a fiilor de o- 
noarc. Promoții, da, pentru că a 
obține acest titlu (validat în adu
narea generală a colectivului) în
seamnă a parcurge „materia" unor 
exigențe morale superioare, înseam
nă a urma școala grea a autoper- 
fecționârii. Primei promoții i-au 
urmat, firește, și altele.

Le-aș numi „promoțiile normelor 
eticii și echității socialiste" pentru 
că aceasta și nu alta este substan
ța noțiunii de onoare in înțelesul 
pe care i l-au dat muncitorii în
treprinderii botoșânene. Sint varia
ții pe tema etică fundamentală a 
societății noastre. Sint însuși „oro- 
icctul do norme" in acțiune. Este 
viața care a validat și a pus in 
aplicare, de mult, un proiect de
venit. prin valoarea sa. definitiv, 
deși abia urmează a fi supus apro
bării Congresului al XI-lea al par
tidului.

Valoare de ordin moral. Dar. du
pă cum am văzut, șl economic. 
Cum a îndeplinit colectivul botosă- 
nean planul cincimi in trei ani și 
jumătate ? Nu căutați răspunsul 
prin calculatoare electronice...

Mihai CARANFIL

Schițe pentru un portret 
exemplar

DIALOG CU CITITORII
• IATA-NE deschizând din nou 
ana cu scrisori. Mărturisim că 
ăim de fiecare dată aceeași 
noție. Uneori ne aminăm nerăb- 
rea Incercind să ghicim de la 
:ma privire ce frămir.târi ascun-

ccrneala violetă, ce bucurii ne 
lunțâ traseul tremurat al creio- 

îului chimic, cit entuziasm aduce 
plicul cu căptușeală roz din stocul 
de rechizite al adolescentului. Cu 
care să începem de data aceasta ? 
Hai să ne agățăm de înfloriturile 
baroce ale acestei caligrafii in tuș 
negru I E un ecou La ancheta so- 
ciilă ..Șperaclul strimb al mărtu
rii mincinoase11. In .ciuda graficii 
’ h^ătoare, rindurile vibrează de 
»on re?TObator. Reținem o compa
rație aproape aforistică : ..Din 
orice considerent ar izvorî, min* 
ciuna c un cancer al sufletului". 
Expeditorul vrea să râmină ano
nim. Credem că dacă nu ii anun
țăm orașul, dorința e ca și res
pectată. dinsul numindu-se. aproa
pe simbolic. Ionescu Ion.

• FILELE sint rupte din caietul 
de română. Numele e de copil, cu 
diminutiv, iar caligrafia sirguin- 
ciosă. de școlar. ..Am virsta de 14 
ani. sint elev In clasa a VII-au. Ce 
ne scrie elevul dintr-a șaptea ? O 
problemă familială, cu un tată 
hain, care l-a maltratat (pe el și 
pe mămica), i-a abandonat și a- 
cum ii șicanează intr-un mod re
voltător. Sintem convinși că orga
nele juridice, colectivul de muncă 
al respectivului părinte vor lua 
măsurile legale și — respectiv — 
de influențare obștească ce se im
pun. Noi i-am sesizat. Nimeni nu 
poate rămine Indiferent cind se 
degradează o familie — nucleu al 
societății. Am păstrat scrisoarea la 
acest dialog pentru alt motiv to
tuși. Acel motiv nu diminuează vi
novăția tatălui, dar credem că tre
buie să-1 dezbatem împreună. Ci
tăm : ..L-am intilnit pe stradă cu 
o femeie sărutindu-se. Am mers 
In urma lor și m-am Întrebat :

care este profilul ei moral ? Ce 
lege a tării ii dă dreptul să chinuie 
viața noastră ? Mă chinuie un gind 
— că mă număr printre copiii din 
..familii dezorganizate". De ce. tată, 
mi-ai dat viață și de ce îți bați 
joc de mine ? Ești fericit lingă o 
femeie care te-a luat pentru că ai 
bani ?“ Și așa mai departe. Ba 
se dau și sugestii : „ar fi bine să 
interveniți să nu mai lucreze la 
serviciul de aprovizionare cu ma
teriale. că poate așa se liniștește. 
De ce tovarășii lui de muncă nu-1 
aiută. iar acea femeie, care tră
iește cu el. să fie public trasă la 
răspundere".

Citind asemenea rinduri depă
șim fără să vrem drama imediată 
și ne întrebăm : oare așa scriu co
piii ? Oare acestea sint gindurile 
lor. ale lui. ale autorului scrisorii ? 
Nu cumva epistola i-a fost dictată, 
stratagemă probabil nevinovată in 
ochii mamei, aleasă din dorința de 
a convinge mai puternic, dar care 
poate să aibă și alte efecte ? E- 
xistâ in istorie povestiri cu trupe 
dușmane care înaintau impingind 
in fața lor. drept scut, femeile și 
copiii celor atacați. Groaznică trea
bă să mergi la atac cu copiii in 
avangardă. Asemenea tactici le 
poate pricinui tot atit riu cit pen
sia de întreținere netrimisă La 
timp, sau chiar mai mult.

Dar să zicem că scrisoarea ele
vului dintr-a șaptea a fost sponta
nă. De unde a ciștigat el această 
clarviziune post-factum? Destrăma
rea familiei i-a afectat conștiința, 
desigur, dar de unde amănuntele 
discernămintului său imbălrinit ? 
Nu găsim o altă explicație decit 
aceea că nu a fost ferit nici o cli
pă de toate dezbaterile ce au avut 
loc asupra cazului în familia îm
puținată. E rău că nimeni n-a în
tins asupra lui o aripă ocrotitoare, 
să simtă Și să înțeleagă cit mai 
puțin vina celui vinovat. Dacă ar 
fi fost surprins intr-un incendiu, 
sintem convinși că mama lui l-ar 
fi ocrotit de flăcări cu trupul ei.

Dacă ar fi fost smuls de valuri, 
știm că aceeași mamă l-ar fi sal
vat cu prețul vieții. înseamnă de
votament să hrănești și să 'îngri
jești un fiu cind celălalt părinte 
trădează. Dar nu e destul. Face 
parte in egală măsură din devoțiu
ne să-l aperi și de revelațiile prea 
timpurii. Ca bruma ce cade prea 
devreme peste flori.

• UNEORI ne întoarcem asupra 
unor scrisori deschise mai de
mult pentru că o afirmație sau to
nul lor. certitudinea gindurilor au 
năvălit înspre noi ca un curent de 
aer- proaspăt. Iată-1, spre exem
plu. pe muncitorul gălățean care 
se trece cu mindrie la antet ..Cetă
țean Pâtruț Dănilâ". El afirmă răs
picat. de parcă îl vedem cu dege
tul întins : „Eu sint un simplu 
constructor naval și trebuie să spun 
că societatea noastră apreciază pe 
membrii ei după ceea ce fac in 
societate și nu după ceea ce sint în 
societate Ce să mai adăugăm la 
acest semn al exclamării ? Că a- 
tributul de „simplu" în legătură 
cu calitatea de constructor de nave 
e o simplă dovadă de modestie, 
deduce oricine.

• O SECUNDA ! I. Agîrbiceanu 
— Mediaș : Ne cereți să vă răs
pundem la această rubrică. Iată, 
vă răspundem : Dacă faptele su
gerate sint serioase și probate, 
scrieți-ne mai detaliat. A. Frank
furt — București: Nu ne ocupăm 
de scenarii cinematografice. Cre
dem că sistemul caselor de filme 
oferă prietenului dumneavoastră, 
și oricui, posibilități suplimentare 
de apreciere obiectivă a lucrării. 
Unui cititor din Periș, Ilfov : Fi- 
indu-ne un vechi corespondent, e- 
ram curioși să cunoaștem amănun
te despre familia dv. Am fost 
bucuroși deci citind semnătura u- 
neia din ultimele scrisori : ..V. Ni- 
colăLasa. părinte a patru copii, toți 
buni".

— Intii le ascultă. Ii spun feme
ile că miine-i duminica și că au 
de spălat. Dă din cap și le aprobă. 
In ochi i s-aprind două luminițe. 
Cam știi ce-i tn capul lui. Iși a- 
mintește cum n-ar fi spălat una 
duminica nici s-o pici cu ceară, 
înainte. Dar acum asta-i : dumini
ca — fiecăreia pe unde lucrează sau 
învață la Brăila — le vin acasă 
soții și copiii. Familii. Treabă se
rioasă. Va să zică au dreptate. Lu
minițele din ochi i se sting. La 
noi, la Romanu, femeile sint baza 
și-n cimp, ș-acasă. 11 auzi : „Și ce 
facem cu mazărea ? Batoza e pla
nificată la noi miine, și miine-i 
duminică. Facem duminică — 
marți". Spune ce facem ăsta nu 
știu cum. că toată dreptatea 
mută la el. A doua zi, duminica, 
majoritatea sint la lucru. Știu ele 
că dacă el a promis, se va ține de 
cuvint de s-ar clătina cerul. Mai 
e cite una care-1 bombăne, dar vi
ne și lucrează. Vă spun că lucrează 
bine fie că-i vorba de grădină, cul
tura mare, vie ori zootehnie. La 
noi se lucrează pe brinci. Cu băr- 
bați-i mai altfel. Unii credeau că 
pot cîștiga bani cu remorca fără 
să facă mare lucru. Leneșii. II auzi 
atunci cum înjură. Se enervează 
și înjură... Dar nu jignește pe ni
meni. Le tună așa, in aer, el ca să 
se descarce, ălălalt ca să priceapă. 
Nu se supără nimeni. Cimpul te 
obligă să țipi... Așa, mai pe la în
ceputuri. aveam in comună două 
cooperative. A noastră mergea, cum

se

fuge apa pe canalul de irigație ăl 
mare — ailaltă : să dai să fugi. Și 
oamenii chiar fugeau. S-au înscris 
dincoace, la noi. unde conducea el. 
E mină strinsă, te vede sfintul dacă 
pierzi o coadă de bici. Că te și 
miri : cit să coste o codirișcă ? Mai 
mult de 5 lei ? Și cit dracu’ con
tează asta pe lingă peste 22 de 
milioane, cit e acu’ averea obșteas
că ?! ! Cu cei de deasupra lui e 
la fel. Cum ? Drept, eu ce zic aici ? 
Acu’ doi ani a fost o poveste. Pe 
unul din canalele de irigat, ăla de 
colo — C.E. 37, așa-i trecut in car
tea sistemului — apa curgea la... 
deal. Proiectul prost. S-a ținut a- 
tita de capul cui trebuia că-ncepu- 
seră să-1 facă reclamagiu. A rezol
vat-o tot așa, cu minunea aia a 
lui de ce facem, că, adică, de cine 
ne batem joc ? A adus specialiști, 
i-a înfășurat in noroaie plimbin- 
du-i pe cimp, da’ pină la urmă a 
fost pe-a lui. Adică pe-a noastră. 
Că nu iartă pe nimeni. Nici pe 
frate-sâu. Era brigadier la a Il-a 
de cimp. Nu s-a ținut de treabă și 
l-a schimbat. înlocuirea a făcut-o 
consiliul de conducere, da’ propu
nerea a venit de La el. Nici cu per
soană lui nu-i mai blind. " 
chiar mai „rău". Oamenii 
știu alături de ei și de . 
nu-i ies din cuvint. Și-1 încăpățî
nat ce nu s-a văzut. Anul trecut. 
400 de ha aveau apa pe ele de-un 
metru — ziceai că s-a mutat Balta 
Brăilei pe pâmintul nostru. Majo
ritatea — vorbesc de noi — le pu
sesem cruce, adică, gata, s-a zis cu 
ele. Ți-ai găsit ! Să fi văzut dum
neavoastră mobilizare și ce recoltă 
s-a scos de acolo. De aia-1 și aleg 
mereu oamenii. înainte, după ce-1 
propunea cineva se apuca să-1 re
comande : „Il cunosc pe tovarășu* 
de cind...". Și-i tot dădea-nainte cu 
„priceperea, cinstea, devotamentul, 
dragostea de muncă" — știți dum
neavoastră cum se vorbește pe la 
unele ședințe. Și încheia : „Sint de 
acord să fie președintele nostru". 
Acu’ a ajuns cel mai vechi condu
cător de ccapcu din județul Brăi
la, are decorații peste decorații, 
iar la ședințele de alegeri, la punc
tul „probleme organizatorice", știți 
cum e ? Face unul' propunerea și 
oamenii ridică mina. Fără vorbe. 
Și-așa scurtăm și ședința

...Stau sub un prepeleac împreu
nă cu moto'pompistul Ștefan Bâdin 
și notez răspunsurile la întrebarea 
„cum se face de-1 tot alegeți pre
ședinte pe tovarășul PETRE GHE- 
LASE ?“ Afară, nebunia solară a 
Bărăganului brăilean a început să 
pălească. A venit toamna...

Ba 
il 
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Mircea BUNEA
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PROGRAMUL I

g,» Curs de limba engleză — re
capitulare.

9,00 Teleșcoalâ.
10.00 Curs de limba rusă — reca

pitulare.
10.30 F.lm artistic : „Piticul vră

jitor".
11.40 Muzică populară românească.
11.55 Partidului un clntec fierbinte.
12,25 Telex.
15.55 Fotbal : Universitatea Craio

va — Atvldaberg (Suedia) — 
în cadrul „Cupei campioni
lor europeni". Transmisiune 
directă de la Craiova.

17.50 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.

18.15 Cum vorbim.
18.40 Din țările socialiste.
18.50 Familia.
19,20 1 001 de seri. »
19.30 Telejurnal.
30.00 Hal Buzău, Buzău. Muzică 

populară.
2C.10 Colocviu despre viitor.
30.30 Telecinematdca- Ciclul „Mari 

ecranizări" ; Hamlet". O 
recentă transpunere a pie
sei lui W. Shakespeare tn re
gia tul Peter Wood. In rolul 
titular — cunoscutul actor Ri
chard Chamberlain.

22.15 24 de ore.

PBOGHAMCL H

2fl.OO O viață pentru o Idee : Nt- 
colae Teclu.

30,39 Portativ *74.
21,00 Telerama : „Investigații tn 

universul citadin*1.
21.30 Telex.
31.38 Pagini de istorie.
22,6, “le pe scenele lirice ale țării.

— Plenara C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973 a stabilii, in
tre alte măsuri, generalizarea 
invățămintului preșcolar /rină m 
anul 1980. Vă rugăm să ne 
vorbiți despre stadiul aplicării 
acestei măsuri în noul an șco
lar.

— După cum se știe, inceputul a- 
cestui an școlar a fost marcat de 
un eveniment remarcabil : Consfă
tuirea cadrelor și activului de partid 
din invățămintul' superior. încunu
nată de cuvintarea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Deși subiectul l-a con
stituit. in speță, invățămintul supe
rior. totuși o serie de idei au im
plicații directe in întregul proces 
de invățămint. in toate comparti
mentele sale. Remarc de la început 
faptul câ hotărirea de generalizare 
treptată a invățămintului preșcolar 
pină in 1980/1981 se îndeplinește in 
bune condiții și se prelimina, că a- 
ceaslă sarcină va fi realizată înainte 
de termen. In anul școlar trecut, pri
mul an după plenara din iunie 1973, 
au fost cuprinși in grădinițe 726 000 
de copii, reprezentînd 56.9 la sută 
din totalul copiilor in virstă de 3—6 
ani. cu 12.6 la sută mai mult decit 
in anul anterior. Din rindul acesto
ra, copiii in virstă de 5 ani au fost 
cuprinși in grădinițe In proporție de 
87.5 la sută.

în toamna acestui an vom cuprin
de in grădinițe aproape in întregi
me pe copiii de 5 ani. Fără îndoia
lă, această realizare va avea o în
semnătate deosebită, atit din punct 
de vedere pedagogic, cit și social. 
Copiii țării vor beneficia. înainte 
de intrarea in clasa I primară, de 
un an pregătitor. Invățămintul pre
școlar va beneficia in acest an 
școlar de o nouă programă educa
tivă, elaborată pe grupe de virstă.

— In anul școlar 1974/1975 se 
înregistrează cel mai mare con
tingent de copii in clasa l din 
istoria țării Vreți să precizați 
mai exact amploarea acestui 
eveniment, ca fi schimbările pe

care le atrage după sine în viața 
școlii ?

— In această toamnă pășește 
in clasa I cel mai mare contingent 
de copii — 472 000 — față de numai 
292 000 in 1972 1973. Pe ansamblul 
claselor I—IV, efectivele de elevi vor 
crește in noul an școlar la 1 420 000. 
față de 1 282 000 in anul precedent. 
După cum este și firesc, acest spor

tală, o atitudine nouă șl înnoi
toare din partea întregului corp 
profesoral. Ce se preconizează 
pentru împlinirea acestui dezi
derat ?

— Fără îndoială câ planurile de 
Invățămint. programele școlare, ma
nualele, materialul didactic consti
tuie instrumentele de bază ale activi
tății instructiv-educative. dar reușita

drumate să manifeste mal multă gri
jă pentru temeinica pregătire a Se
carei lecții, să folosească metode și 
procedee de predare care activează 
și stimulează elevii in însușirea cu
noștințelor, să desfășoare activități 
diferențiate, in funcție de rit
murile de învățare ale acesto
ra. Este necesar ca in cadrul 
procesului de invățămint lucrările de 
laborator, activitățile independente

cum această măsură va -fi trans
pusă in practică la clasele mici.

— La nivelul școlii generale, așa 
cum este și firesc, sarcinile integrării 
invățămintului sint mult mai modeste, 
in funcție de nivelul și virstă elevi
lor. Activitățile practice, sub forma 
lucrului manual, deși au o tradiție 
îndelungată in invățămintul obliga
toriu, au .primit in ultimii ani noi

A

Invățămintul preșcolar, general obligatoriu 
și liceal intr-un nou stadiu al perfecționării 
• Aproape toți copiii în vîrstă de 5 ani vor fi cuprinși în grădinițe • în clasa I intră cel meii mare contingent 

de școlari din istoria țării • Măsuri eficiente pentru întărirea legăturii cu practica productivă

de populație școlară presupune noi 
spații de invățămint, noi sporuri de 
manuale școlare, învățători. Au fost 
luate măsuri din timp pentru a se 
crea toate condițiile necesare școla
rizării acestui contingent mărit de 
copii.

A fost revăzut sl Îmbunătățit con
ținutul principalelor discipline șco
lare. iar pentru unele obiecte de in- 
vățămint au fost elaborate programe 
și manuale noi. Spre deosebire de 
anii trecuți la o parte din progra
mele noi (limba română, limbi străi
ne etc.) s-a reușit să se precizeze 
mai bine obiectivele fundamentale 
ale predării disciplinelor respective 
și să se stabilească cerințele referi
toare la cunoștințele și deprinderile 
pe care urmează sâ și le însușească 
elevii pe cicluri de invățămint.

— Perfecționarea invățămln- 
tului solicită, drept condiție vi-

convorbire cu prof. univ. dr. Traian POP,
adjunct al ministrului educației și învâțămintulul

acestei munci este asigurată in mă
sura in care cadrele didactice știu 
să le folosească și adoptă o atitudine 
creatoare față de propria lor specia
litate. In acest sens, generalizarea 
invățămintului obligatoriu de 10 ani 
pune in fața școlii, a cadrelor didac
tice sarcini noi. în cuvintarea la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 
1973, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
răta câ : „Obligația statului, a societă
ții nu este să-i scoată afară din școală 
pe cei care invață mai greu, ci să gă
sească mijloacele potrivite pentru 
a-i ajuta pe toți copiii sâ-și insu- 
șească cunoștințele corespunzătoare".

In lumina acestei noi concepții pe
dagogice, cadrele didactice sint in--

ale elevilor să ocupe mai mult spa
țiu. Să se evite supraîncărcarea ele
vilor. să se asigure o dozare mai 
rațională a temelor pentru .acasă 
Toate aceste sarcini fac obiectul dez
baterilor consfătuirilor anuale ale ca
drelor didactice, ce se desfășoară in 
prezent.

— In prevederile proiectului 
de Program al partidului se in
dică, drept cale esențială de 
perfecționare a invățămintului. 
de legare a acestuia cu viața 
practică, participarea efectivă a 
profesorilor și elevilor, in ca
drul procesului de invățămint, 
la activitatea productivă. Vă ru
găm să ne vorbiți despre modul

orientări, atit sub aspectul conținu
tului. cit și al finalității lor. 
Cu fiecare an se dezvoltă re
țeaua xle ateliere școlare, care in 
prezent asigură in proporție de 75 
la sută necesitățile școlii de 8 ani. 
De asemenea, au sporit suprafețele 
de teren pe care elevii lucrează in 
agricultură. Ca urmare a recentelor 
indicații ale conducerii partidului, 
fiecare școală generală de 8 ani tre
buie să-și întocmească, cu sprijinul 
întreprinderii patronatoare. un plan 
de producție. Această măsură va avea 
urmări pozitive din punct de vedere 
educativ și economic. Dat fiind 
insă că numărul atelierelor școlare 
și dotarea acestora nu satisfac inte
gral cerințele pregătirii practice a 
elevilor, este necesar ca întreprin
derile industriale și cooperativele a- 
gricole să sprijine in continuare șco
lile in asigurarea bazei de practică.

CARNET 
CULTURAL

OMAGIU PARTIDULUI
Colectivele de muzeografi din 

cadrul complexului muzeistic 
Iași, organizează in intimoina- 
rea Congresului al XI-lea al 
Partidului o serie do manifes
tări educative cu vizitatorii, in
titulate „Omagiu partidului". Pe 
prim plan se situează lecțiile 
model care se tin in sălile mu
zeului de istorie, in cadrul că
rora sint evocate aspecte ale 
luptei P.C.R. Concomitent, mu
zeografii se deplasează in între
prinderi. in scoli si la sate unde 
susțin exuuneri despre momen
te imDortante din activitatea 
partidului nostru, despre preve
derile cuprinse in proiectele de 
Program și do Directive ale 
Congresului al XI-lea al parti
dului. Acțiuni de masă au de
venit si dezbaterile ce se orga
nizează la clubul artelor de la 
întreprinderea mecanică Nicoli- 
na. privind modul cum oglin
dește pictura ieșeană lupta și 
activitatea clasei muncitoare. Se 
bucură de largă popularitate 
și cele 5 expoziții itinerante 
prin satele județului, care 
pun in valoare lucrări aparți- 
nind muzeelor de literatură, et
nografie. de istorie etc., precum 
și expoziția deschisă in sala 
„Voievozilor" din Palatul cultu
rii. intitulată „3 decenii de 
creație plastica ieșeană" 1944— 
1974. (Manole Corcaci).
TURNEUL PICTURILOR

Elevii școlii generale din 
Grintieși (Neamț) tin să oma
gieze Congresul al Xl-lea al 
partidului DODUlarizind prin in
termediul picturii si graficii 
realizările locale obținute in 
cele trei decenii care au trecut 
de la eliberarea patriei. Apre- 
ciindu-se valoarea lor oolitică 
si artistică, aproape 100 din lu
crările de Dictură si grafica ale 
acestor elevi au fost grupate 
intr-o expoziție itinerantă des
chisă pentru început la Casa de 
cultură a sindicatelor din Pia
tra Neamț/ Inițiativa a consti
tuit un imbold si pentru elevii 
de la alte școli generale, cum 
ar fi cei din Săbâoani. Dumbra
va Roșie, Poiana Teiului, Cea
hlău etc., care au și trecut la 
pregătirea unor asemenea expo
ziții itinerante dedicate celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului. (Ion Manca).

PORȚELANUL 
IN EXPOZIȚIE

La Galeria mare de artă din 
Clui s-a deschis, marți, expozi
ția de porțelanuri create de 
Darticioantii la cel de-al doilea 
simpozion national al porțela
nului. care s-a desfășurat in lu
nile de vară la întreprinderea 
„Iris" din localitate. Nume
roase servicii din Dortelan si 
diferite obiecte decorative de 
mare frumusețe au fost semna
te de cei mai valoroși artiști 
ceramiști din București., Clui. 
Sighișoara si din alte orașe ale 
tării.

SPECTACOL
PENTRU MUNCITORII 

FRUNTAȘI
Stadionul tineretului din Cra

iova a găzduit marți după a- 
miază un spectacol organizat in 
cinstea muncitorilor și tehnicie
nilor fruntași in întrecerea so
cialistă.

Și-au dat concursul corul Re
gionalei de căi ferate și al sin
dicatului învățământ din Cra
iova, ansamblul „Mugurelul" al 
întreprinderii ..El ect ropu tere “, 
precum și alte formații de ar
tiști amatori. (Agerpres)

ABONAMENTE 
la ziare și reviste
In aceste zile se pot face și 

reinnoi abonamentele pentru 
trimestrul IV la ziare centrale 
și județene, reviste social-poli- 
tice și culturale, reviste de lite
ratură și artă, publicații desti
nate satelor și specialiștilor din 
agricultură, publicații pentru 
copii și tineret.

Pentru a primi publicațiile, 
incepind de la 1 octombrie 1974, 
abonamentele se pot face la toa
te oficiile P.T.T.R., factorii poș
tali și difuzorii de presă din 
întreprinderi, instituții, școli și 
facultăți.

Experiența arată că în localitățile cu 
mai multe unități școlare organiza
rea unor centre interșcolare de prac
tică, prin comasarea actualelor ate
liere, permite o folosire mai rațio
nală și eficientă a mașinilor și scu
lelor, o îndrumare mai calificată a 
elevilor, prin încadrarea cu maiștri 
instructori pe profile și meserii. In 
această ordine de idei. întocmirea 
planurilor de producție la nivelul 
fiecărei școli face necesară o conlu
crare mai strinsă intre inspectoratele 
școlare, centralele industriei locale și 
uniunile județene ale cooperației 
meșteșugărești și de consum in 
scopul coordonării producției realiza
te de elevi si valorificării acesteia.

— în acest an școlar, absol
venții clasei a VllI-a au intrat 
în treapta I de liceu. Cum s-a 
desfășurat acest proces și ce 
semnificații comportă el pentru 
perfecționarea sistemului nostru 
de invățămint ?

— După cum se știe, evenimentul 
cel mai de seamă al noului an șco
lar il constituie generalizarea invu- 
țămințului de 10 ani prin trece
rea absolvenților clasei a VIII-a in 
prima treaptă a invățămintului li
ceal. Aplicarea hotăririlor Plenarei 
cu privire la dezvoltarea\ învățămin- 
tuiui liceal a dus la importante 
schimbări in ceea ce privește profi
lul, rețeaua și conținutul acestui 
sector al invățămintului, atenția 
principală ăcordindu-se liceelor de 
specialitate. Din datele primite de 
la inspectoratele școlare rezultă că 
prevederea stabilită de plenară. în 
sensul cuprinderii a 70 la sută din
tre elevii unei serii in liceele de 
specialitate, a fost îndeplinită și de
pășită incă din acest an. Circa 53 
la sută dintre elevii intrați in acest 
an in liceele de specialitate sint 
cuprinși In liceele industriale. Re
zultatele menționate mai sus mar
chează o treaptă importantă in pro
cesul de dezvoltare și modernizare 
pe mal departe a școlii românești

Mlhal IORDANES<
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU
AL REPUBLICII SRI LANKA

Plenara Consiliului Central
al U. G. S. R.

Excelentei Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)

colaborare și pace In lume, pentru 
democratizarea vieții internaționale 
si instaurarea unei noi ordini eco
nomice in lume, pentru promovarea 
unor relații întemeiate pe echitate 
51 deplină egalitate in drepturi, res
pect al Independentei și suveranită
ții naționale, neamestec in treburile 
interne, recunoașterea dreptului fie
cărui pooor dc a se dezvolta potri
vit voinței și intereselor sale.

Dură convorbire. președintele 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu au relinut la dejun pe 
primul ministru al Republicii Sri 
Eanka, doamna Sirimavo Ratwate 
Dias Bandaranaike.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, primul ministru al guvernu
lui. cu soția. Ion Pftțan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior $1 cooperării r- 
con ornice internaționale. George Ma
covescu, ministrul afacerilor exter
ne. Ion Cosma. ministrul turismului. 
Fierea Dumitrescu, ministrul finan
țelor. Petre Tănăsie. ambasadorul 
României la Colombo.

Au luat parte Tissa Wijeratae. se
cretar generai in Ministerul Aface- 
r’or Externe. C. E. S. Weeratungo. 
ambasadorul Republicii Sri Lanka la 
București. N. Baiasubramaniam. di
rector in Ministerul Afacerilor Ex
terne. si alte persoane oficiale care 
lnsote.ro oe primul ministru al Re
publicii Sri Lanka.

în timpul dejunului, președintele 
Nicolae Ceaușescu si primul 
nistru Sirimavo Bandaranaike 
rostit toasturi.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

mi
au

Oaspeți de peste hotare
Ministrul învățâmîntului șl artelor din Austria

Marți la amiază a sosit în Capi
tală ministrul învățămintului șj ar
telor din Austria, Fred Sinowatz, 
care va face o vizită oficială in țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni au venit 
în intimpinarc Paul Niculescu-Mizil, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și învățămintului, 
al ti membri ai conducerii acestui mi
nister.

Au fost de față dr. Werner Sautter, 
ambasadorul Austriei la București, 
membri ai ambasadei.

*
Tn aceeași zi. tovarășul Paul Ni

culescu-Mizil. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educației și

Ministrul turismului și spectacolelor din Italia
A sosit în Capitală Camilo Ripa- 

•monti, ministrul turismului și specta
colelor din Italia, care face o vizită 
in țara noastră.

La sosire au fost pre2enți Ion

O delegație a Centrului de studii al P. C. Francez
Marți după-amiază. a sosit, in Ca

pitală, o delegație a Centrului de 
studii și cercetări marxiste (C.E.R.M.) 
de pe lingă C.C. al P.C. Francez, 
condusă de tovarășul Guy Besse, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, director al C.E.R.M.. care, 
la invitația Academiei ..Ștefan Gheor
ghiu", 
mesei 
ței în

va participa la dezbaterile 
rotunde pe tema „Rolul știin- 
societate".

Cronica zilei
Tovarășul George Macovescu. mi

nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a primit o 
telegramă de mulțumiri din partea 
lui Antonio Francisco Azeredo da 
Silveira, ministrul relațiilor externe 
al Braziliei, pentru felicitările trans
mise cu ocazia Zilei naționale a Re
publicii Federative a Braziliei.

★
Delegația militară chineză de prie

tenie, condusă de Stang Giung-hua, 
membru supleant al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, care 
se află in țara noastră, a vizitat în
treprinderile „23 August" din Capi
tală, de tractoare din Brașov, coope
rativa agricolă de producție „Priete
nia româno-chineză" din Munteni- 
Buzău, Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România.

Ja scriem despre eroism...
(Urmare din pag. I)

anii începutului, cind clasa noastră 
muncitoare, in aproape totalitatea ei, 
luindu-și răspunderea pentru întrea
ga noastră societate, pentru viitorul 
întregii noastre națiuni, a demonstrat 
atita hotărire, atita pasiune, atita 
credință, atita 
de sacrificiu, 
munca de toate zilele și în 
politică, 
ani de 
eroism general, 
clasa 
acestui 
și continuă 
eroism, este ____ _
conștient. Marile acțiuni ale 
noastre muncitoare au fost 
gindite Și realizate cu conștiința ro
lului ei Istoric, subordonate acestui 
rol. inspirate de acest rol. Iată de 
ce superbul eroism al clasei noastre 
muncitoare se deosebește de alte 
fapte ?i acțiuni petrecute altdndva 
sau in alte locuri eroice poate in 
aparenta lor. dar care tindeau mal 
mult spre aventură decit spre erois
mul pur. adevărat. Această idee a 
eroismului conștient a trecut, a?a 
cum era firesc, de la general la 
particular. Mă refer la viata noastră 
de toate zilele. Actul eroic devine 
un act constructiv, un act social, un 
act lucid, nu aventură, nu explozie, 
nu demonstrație sinucigașă Trebuie 
să înțelegem foarte bine acest lucru 
pentru a nu căuta eroismul in ac
cidente spectaculoase ci în acțiuni 
profunde, disciplinate, lucide, a că
ror strălucire adevărată o vom des
coperi Înăuntru, in miez, nu in de
cor. Sâ ne gindim. de pildă. la 
munca unul grup de savanți pentru 
realizarea unui mecanism foarte

___  ,  atita 
abnegație, atit spirit 

atita generozitate in 
_ ___ " ' .1 munca
incit a aprins, si tine de 

zile aprinsă, flacăra unui 
Calitatea pe care 

muncitoare a imprimat-o 
eroism, calitate specifică 

a ideii noastre de 
aceea a eroismului 

clasei, 
toate

Primul ministru al Republicii Sri 
Lanka. doamna Sirimavo Ratwate 
Dias Bandaranaike, împreună cu pri
mul ministru al guvernului român. 
Manea Mâncscu, au Întreprins, in 
cursul dimineții de marți, o xriz.itA in 
Capitală.

La Combinatul dc articole tehnice 
din cauciuc Jilava, oaspeții au luat 
cunoștință de evoluția acestei unllfiti 
realizate in anii construcției «ocia- 
liste. după care au vizitat expoziția 
Întreprinderii și unele sectoare de 
producție. Doamna Bandaranaike s-a 
interesat, cu acest prilci. de tehno
logiile dc fabricație si si-a exprimat 
satisfacția pentru faptul că produ
sele combinatului se bucură de o 
bună apreciere si in Sri Lanka.

In continuare s-a vizitat Palatul 
aporturilor și al culturii, cel mai nou 
edificiu bucureștean.

Dc aici, coloana oficială de mașini 
s-a indrcDtat sore cartierul Drumul 
Taberei — mărturie pregnantă a 
preocupării statului nostru pentru 
continua ridicare a nivelului dc ci
vilizație al populației. în timpul vi
zitei. edilii bucurestcni au informat 
pe oaspeți despre stadiul de dezvol
tare si perspectivele acestui ansam
blu urbanistic, conceput dună prin
cipii moderne, dună care a fost pre
zentat un complex alimentar.

S-a mers apoi la Sala Palatului 
Rcnublicii Socialiste România.

Vizita in Capitală s-a încheiat la 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale. care a oferit 
imagine de ansamblu a 
avint al economiei tării 
decenii de la eliberare.

★
Marii după-amiază. primul minis

tru al Republicii Sri Lanka, minis
trul afacerilor externe, doamna Si
rimavo Ratwate Dias Bandaranaike. 
a avut o convorbire cu George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România.

oasoetilor o 
puternicului 
in cele trei

învățămintului. a purtat convorbiri 
cu ministrul învățămintului și arte
lor din Austria. Fred Sinowatz.

La întâlnire au participat membri 
ai conducerii Ministerului Educației 
și învățămintului, precum și amba
sadorul Austriei la București, dr. 
Werner Sautter.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, s-a 
făcut un schimb de informații pri
vind dezvoltarea învățămintului in 
cele două țări și au fost abordate pro
bleme ale extinderii colaborării din
tre România și Austria in domeniul 
învățămintului.

(Agerpres)

Cosma, ministrul turismului, alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți Paolo Pucci, însărci
nat* cu afaceri ad-interim al Italiei 
la București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

La sosirea pe aeroportul interna
țional Otopeni, oaspeții au fost în- 
timpinați de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte al Consi
liului de conducere, rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", de mem
bri ai conducerii academici, de acti
viști de partid.

(Agerpres)

Membrii delegației au fost oaspeți 
ai Școlii de ofițeri activi de artilerie 
antiaeriană și radiolocație „Leontin 
Sălăjan" și au asistat la executarea 
unor exerciții cu trageri de luptă.

★
Marti la amiază, la București a 

fost semnat protocolul sesiunii a IV-a 
a Subcomisiei româno-iraniene în 
domeniul energiei electrice. Docu
mentul prevede noi măsuri care să 
contribuie la dezvoltarea si perfec
tionarea cooperării si colaborării in 
domeniul proiectării de lucrări hidro
energetice. linii electrice de inaltâ 
tensiune, precum si livrarea de echi
pamente electrice din România pen
tru Iran. Protocolul a fost semnat de 
Gheorghe Cocoș, adjunct al ministru
lui energiei electrice, și G. R. Haz- 
rati, adjunct al ministrului apelor și 
energiei electrice din Iran.

(Agerpres) 

fapte 
eroice

complicat, sau a unui produs nou, 
ori la munca unui grup de construc
tori pentru a planta in spațiu, in 
concret, o idee mecanică revoluțio
nară — pretutindeni in țară pot fi 
întâlnite experiențe si împliniri 
cutezătoare, exuresii pasionante, edi
ficatoare ale conștiinței socialiste in 
acțiune, in confruntare vie cu solici
tările de multe ori inedite si cu un 
inalt grad de dificultate ale edificării 
României de azi și de miine. Apro- 
fundind una din aceste realități vom 
descoperi, în modul cel mai sigur, 
nu fapte eroice, nu numai 
eroice, ci idei eroice, stări 
care ar putea influența, prin fiorii 
transmiși de ele. activitatea noastră 
literară, preocupările noastre literare, 
cărțile noastre viitoare. Si crc-d că 
referindu-se nemijlocit la rolul ac
tual al literaturii și artei, proiectul 
de Program ne îndeamnă să medi
tăm și asupra unor atari aspecte, 
esențiale, definitorii ale vieții noas
tre.

Societatea noastră, prin activitatea 
ei multilaterală, ne dezvăluie ca o 
sursă principală de inspirație, ca un 
adevăr al ei. această idee și reali
tate a eroismului românesc. Pentru 
a-i respecta adevărul, cărțile noastre 
trebuie să-1 consemneze. Nu ia uni
son. ci după temperamentul fiecărui 
artist. Totul este să ne gindim la 
acest lucru, să devină o preocupare 
a noastră. Dacă vom privi in jurul 
nostru înarmați și cu acest etalon 
al eroismului, adică dacă vom căuta 
profunzimi și adevăruri, vom avea 
și cărți bune in care partea eroică a 
vieții noastre va fi exprimată ca o 
valoare autentică. Cărți bune — a- 
dică încărcate de adevăr și emoție, 
convingătoare, captivante Șl. Implicit, 
cu un autentic §1 adine ecou în 
conștiințe.

Cu această ocazie s-a efectuat un 
schimb de păreri in legătură cu ti
ndo probleme Internationale actuale, 
îndeosebi cu privire la ede înscrise 
PC agenda actualei sesiuni a Adună
rii Generale a Organizației Națiuni
lor Unite. In timpul convorbirii s-a 
anreciat cu satisfacție dezvoltarea cu 
succes a relațiilor reciproc avanta
joase dintre cela două tari si coope
rării pe plan international între re
prezentanții României si Republicii 
Sri Lanka.

Primul ministru al Republicii Sri 
Lanka a avut, de asemenea, o între
vedere cu Ion Păfan, viccprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale.

în timpul intrevederli. desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
discutate probleme privind dezvolta
rea in continuare ,a schimburilor co
merciale si cooperării economice din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Sri Lanka.

în aceeași zi. primul ministru al 
Republicii Sri Lanka, doamna Siri- 
mavo Ratwate Dias Bandaranaike. a 
plecat intr-o vizită ne litoralul Mă
rii Negre.

Oaspetele este însotit de Ion Cos- 
ma. ministrul turismului. Ion St. Ion, 
secretar general al Consiliului de 
Miniștri, și Petre Tănăsie, ambasado
rul României in Republica Sri Lanka.

★
La sosire, pe aeroportul .,Mihail 

Kogălniceanu", primul ministru al Re
publicii Sri Lanka a fost întimpi- 
nat de Vasile Vilcu. președintele Con
siliului popular județean Constanța, 
Petre Nicolae. președintele Consiliu
lui popular municipal Constanța, și 
de alte persoane oficiale.

în onoarea primului ministru al 
Republicii Sri Lanka, președintele 
Consiliului popular iudetean Con
stanta a oferit un dineu.

Întîlnire la C. C. al P. C. R
Tovarășul Stefan Andrei, secretar 

al C.C. al P.C.R.. s-a intilnit cu to
varășul Ignacio Gallego, membru al 
Comitetului Executiv si al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Spania, care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. a luat

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL CU TEMA

JJ1

Marti a început, la București, 
simpozionul internațional cu tema 
„Aplicațiile practice ale ergonomiei 
in industrie, agricultură și exploa
tări forestiere" — manifestare or
ganizată de Biroul Internațional al 
Muncii., in. colaborare cu Ministerul 
Muncii și;alte ministere și instituții 
centrale din țara noastră, care reu
nește peste 800 de specialiști din 
40 de state de pe toate continentele.

La ședința inaugurală au luat par
te miniștri. conducători ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni de știința, 
cadre didactice din învățămintul su
perior. specialiști din unități econo
mice, institute de proiectări și cerce
tări. Au luat, de asemenea, parte re
prezentanți ai unor organisme inter
naționale care au preocupări legate 
dc obiectul simpozionului. A fost 
prezent S. A. Chedid. directorul 
Centrului de informare al O.N.U. la 
București.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Petre Lupu. ministrul 
muncii, președintele simpozionului.

A luat apoi cuvintul Pavel Asta-
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fotbal Primele meciuri în cupele europene
• Echipele noastre joacă azi la Craiova, Dundee, Istanbul șl Bolu
• Meciul Universitatea Craiova — Atvidaberg va fi transmis in intreglme la

televiziune

Circa 60 de meciuri sînt progra
mate azi și miine in runda inaugu
rală a cupelor continentale, veritabil 
maraton fotbalistic european ce se 
va incheia in luna mai a anului vii
tor. Fotbalul românesc este angajat 
în aceste mari competiții cu patru 
formații : Universitatea Craiova (in 
„Cupa campionilor europeni"). Jiul 
Petroșani (in „Cupa cucelor"). Di
namo București și Steagul roșu Bra
șov (in „Cupa U.E.F.A.").

Echipa noastră campioană joacă pe 
teren propriu, azi. cu campioana 
Suediei — Atvidaberg. Antrenorul 
craiovenilor are în intenție să tri
mită in teren următorul „11“ : Lung 
— Niculescu, Boc, Deselnicu. Bernea- 
nu Strimbeanu, Bălăci — Crișan,ÎN CÎTEVA

ȘAH. — în orașul columbian Me
dellin a început cea de-a 6-a ediție 
a Olimpiadei feminine de șah. la care 
participă echipe din 25 de țări. In 
prima rundă a preliminariilor, selec
ționata României a învins cu 2—0 
reprezentativa S.U.A. (Polihroniade — 
Karff 1—0 ; Baumstark — Herstein 
1—0). Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Columbia 1—0 (1) ; Olanda — Pa
nama 2—0 ; Bulgaria — Finlanda 
1—I ; Iugoslavia — Mexic 2—0 ; 
Cehoslovacia — Irlanda 2—0 ; An
glia — Brazilia 1—0 (1),

VOLEI. — Selecționata feminină 
de volei a orașului Pekin și-a înche
iat turneul in țara noastră, susținind 
aseară, la Lași, al doilea meci in 
compania formației Penicilina. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 3—0 
(15—1, 15—5, 15—3) în favoarea spor
tivelor chineze.

CICLISM. — După patru etape, în 
Turul Bulgariei conduce sovieticul 
Gusiatnikov, urmat de danezul Mar- 
kusen (Ia 8 sec.). Etapa a 4-a, Ga
brovo — Razgrad (155 km), a reve
nit lui Ciaplighin (U.R.S.S.) In 4 h 
18’15'*. Nicolae Gavrilă, din echipa 
de tineret a României, s-a clasat pe 
locul patru, la 50 secunde de în
vingător.

• Proba de 1 000 m cu start de pe 
loc, din cadrul campionatelor repu
blicane de ciclism pe pistă, a fost 
ciștigată de Petre Dolofan cu timpul 
de 1’11**2/10, urmat de A. Telegdi 
(l’ll”8/10) și St. Lalbner (1’12”). As
tăzi după-amiază, pe velodromul Di
namo, campionatele continuă cu 
proba de urmărire individuală.

In rezoluția adoptată se exprimă adeziunea deplină a celor 
6 milioane de membri ai sindicatelor față de proiectele de 

documente ale Congresului al XI-lea al partidului.
Marți a avut loc plenara Consiliu

lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România consacra
tă dezbaterii proiectului Programului 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism, proiectului de Direc
tive cu privire la planul cincinal 
1976—1960 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale pentru 
perioada 1981—1990, precum și a Te
zelor Comitetului Contrai al Parti
dului Comunist Român pentru Con
gresul al XI-lea. în legătură cu a- 
ccste documente de o excepțională 
importanță teoretică șl practică pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a prezentat o amplă 
expunere. La dezbateri au participat 
un mare număr de membri ai Con
siliului Contrai al U.G.S.R.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a adoptat o rezoluție in ca
re, in pumele celor aproape 6 mili
oane de membri ai sindicatelor 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — iși exprimă în
treaga adeziune și aprobare față de 
linia politică internă și externă a 
partidului, față dc proiectele docu
mentelor celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, do
cumente pe care și le însușesc in 
întregime.

In telegrama adresată Comitetului 
Central al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se subliniază :

„Participanții la plenară au dat o 
înaltă apreciere activității remarca- 

parte la festivitățile de 23 August si 
a făcut o vizită în tara noastră. A 
participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

întâlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

penko. director general adjunct al 
Biroului Internațional al Muncii, 
care, printre altele, a mulțumit cor
dial guvernului țării noastre pentru 
contribuția adusă la organizarea a- 
cestel reuniuni și pentru condițiile 
create in scopul unei optime desfă
șurări a lucrărilor sale. Participanții 

< au i fost salutați, de asemenea. de
Stefah Pavel, secretar al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. Georges 
Lambert, reprezentant al Organiza
ției Mondiale a Sănătății. Frederik 
Hendrik Bonjer. președintele Aso
ciației Internaționale de Ergonomie, 
Henri Chauvin, reprezentantul Comi
siei Economice pentru Europa a 
O.N.U.. Fortunato Troisi. reprezen
tantul Comisiei permanente a Aso
ciației Internaționale de Medicină a 
Muncii.

In aceeași zi au început dezbate
rile in plen și in cele două grupe 
de lucru ale reuniunii.

Seara, comitetul organizatoric al 
simpozionului a oferit un cocteil in 
onoarea participanților.

Bălan, Oblemenco, Marcu. Ceea ce 
nu înseamnă că, pină la ora începe
rii partidei și apoi • pe parcursul ei, 
nu pot apărea in formație șț alți 
componenți ai lotului — Țarălungă, 
Oprea sau Velea, Niță, Bădin sau 
Ștefănescu. Meciul de azi de la Cra
iova va putea fi urmărit, in trans
misie directă, pe „micul ecran" (de 
la ora 15,55). Radiodifuziunea trans
mite. de asemenea. în direct, repriza 
a doua (pe programul I. cu înce
pere de la ora 17).

Celelalte trei echipe românești sus
țin, tot azi. meciuri in deplasare : 
Dinamo — la Bolu (Turcia) cu echipa 
locală Bolusnor ; Jiul — la Dundee 
(Scoția) cu Dundee United : Steagul 
roșu — la Istanbul, cu Beșiktas.RÎNDURI

laTENIS. — Disputat în acest an 
Cleveland (Ohio), tradiționalul meci 
de tenis dintre echipele feminine 
ale S.U.A. și Australiei s-a încheiat 
cu scorul de 5—2 in favoarea jucă
toarelor americane. Din formația în
vingătoare s-a evidențiat Julie Held- 
man, care a ciștigat toate partidele. 
Ea a dispus cu 6—4, 6—4 de Leslie 
Hunt și a obținut o victorie de pres
tigiu (cu 6—3, 6—1) in fața cunos
cutei campioane australiene Evonne 
Goolagong.

BOX. — Potrivit știrilor transmise 
de agențiile internaționale de presă, 
meciul pentru titlul mondial de box 
la categoria grea, dintre Foreman și 
Clay, ce urma să aibă loc la Kinsha
sa la 25 septembrie, a fost aminat 
din cauza rănirii, la antrenament, a 
lui Foreman. El va avea loc, proba
bil, în ultima săptămină a lunii 
tombrie

oc-

LOTO
numerele extrase

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 17 SEPTEMBRIE 1974 :

FAZA 1 :
Extragerea I : 10 56 31 14 35 55 15 

70 72 29 88 68.
Extragerea a II-a : 90 60 47 49 36 54 

62 8 20 42 28 41.
FAZA a 2-a :
Extragerea a IH-a : 87 35 26 9 7 42. 
Extragerea a IV-a : 57 64 31 3 54 65. 
Extragerea a V-a : 28 2 70 86 78 51.

muncitoare, față de

bile desfășurate de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sub a cărui nemijlocită 
conducere nu fost elaborate proiec
tele dc documente și in care se re
flectă pregnant clarviziunea dum
neavoastră politică, realismul șl cu
tezanța creatoare, grija pe care o ma
nifestați permanent față de clasa 

toți oamenii 
muncii indiferent de naționalitate, 
față dc viitorul patriei noastre socia
liste.

îasușlndu-și cu deplină răspundere 
prevederile din Program potrivit că
rora in etapa următoare vor crește 
rolul și atribuțiile sindicatelor in 
viața social-politică a țării, se va 
dezvolta și întări democrația munci
torească, participanții la plenară, 
dind glas hotăririi unanime a celor 
aproape șase milioane de membri de 
sindicat, se angajează in fața parti
dului, in fața dumneavoastră, tova
rășe secretar general, să militeze ne
abătut, cu toată energia, pentru tra
ducerea in viață a principiilor cu
prinse in documente, pentru înfăp
tuirea consecventă a sarcinilor tra
sate de partid.

Participanții la plenara Consiliu
lui Central al U.G.S.R. vă asigură 
Încă o dată, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că sindicatele 
vor depune toate eforturile pentru 
ca documentele ce vor fi adoptate 
de către Congresul al XI-lea al 
P.C.R. să devină călăuză în muncă 
și in viată pentru toți oamenii mun
cii. care, strîns uniți în jurul parti
dului. vor depune întreaga lor ener
gie șl putere de muncă pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pămintul
României".

Marți dimineața a părăsit Capitala 
o delegație a P.C.R., formată din to
varășii Gheorghe Nccula, membru al 
C.C. al P C.R., și Ștefan Stancu, șef 
de sector la C.C. al P.C.R., care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, va 
efectua o vizită de prietenie in Re
publica Populară Congo.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Nicolae Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral al Partidului, de activiști de 
partid.

AVANTE! ■■ Particularități ale situației— J> J

politice din Portugalia
Sub titlul „Sensul răspunderilor", săptăminalul „Avânte !' 

al C.C. al Partidului Comunist P: ‘ ....
se arată, intre altele :

„Situația democratică provizorie 
în care trăim este plină de origina
lități și contradicții. A avea no
țiunea exactă a unora și altora con
stituie in prezent un lucru funda
mental pentru definirea unei orien
tări juste. In sistemul puterii inter
vin organe diverse, ale căror poziții 
nu coincid intotdeauna. Guvernul 
provizoriu este expresia unei vaste 
coaliții, unită in realizarea de obiec
tive comune, intre care principalul 
este realizarea alegerilor pentru A- 
dunarea Constituantă, dar în sinul 
căreia se manifestă, în mod firesc, 
deosebiri de vederi, rezolvate prin 
vot sau prin soluții de compromis. 
Procesul de „însănătoșire" a cadre
lor de conducere a lăsat încă, pină 
in prezent, numeroși reacționari in 
funcții de răspundere, unde exercită 
influențe multiple. în soluționarea 
fiecărei probleme importante inter
vin deci forțe, opinii și presiuni 
diverse ce influențează decizia fi
nală.

Corelația de forțe este favorabilă 
acelora care doresc să asigure de-

PARIS MATCH" O remarcabilă descoperire
științifică

După ani îndelungați de experiențe, un medic elvețian a izbutit să 
izoleze două „molecule naturale" care provoacă fie somnul, fie trezirea 
suferinzilor de insomnie. Descoperirea sa face obiectul unui articol 
apărut in revista franceză „Paris Match", pe care-l reproducem 

■ mai jo*
~Un medic elvețian a descoperit 

„molecula naturală a somnului". 
Dacă se va reuși sinteza pe cale 
industrială a acestei molecule și lan
sarea ei pe piață, suferinzii de in
somnie se vor lecui pentru totdeauna 
de marele lor calvar. Căci, diferitele 
droguri din bogatul inventar farma
ceutic constituie. în ultimă instanță, 
doar sbrogate care permit corpului 
și creierului cel mult să „mimeze" 
somnul, dar nu sâ și doarmă efectiv.

De fapt, dr. Marcel Monnier. de la 
Institutul de psihologie din Bâle. a 
descoperit, după 12 ani de muncă, 
două molecule : una care „deschide 
poarta" spre somn, cealaltă care o 
„închide". Deocamdată însă doar pri
ma a putut fi izolată cu adevărat.

Asemeni unui electrician care in
vestighează o instalație pentru a 
descoperi scurt-circuitul. branșînd și 
debranșind sectoare din ce in ce mai 
mici. dr. Monnier și echipa sa au pus 
la punct o experiență extrem de 
ingenioasă. Ei au „branșat" intr-un 
unic circuit venele și arterele a doi ie
puri cu scopul de a vedea dacă som
nul, expediat de-a lungul circuitului 
sanguin printr-un semnal codificat, 
ar putea trece de la un animal la 
altul. Pentru a măsura cit de adine 
este somnul animalului, pe cortex-ul 
(scoarța creierului) ambilor 
au fost instalați electrozi, 
electrozi au fost conectați 
electroencefalograf, menit să ___
gistreze diferitele activități ale cre
ierului. De multă vreme deja oame
nii de știință au izbutit să provoace 
somnul sau trezirea din somn prin 
intermediul unor descărcării electrice 
in două regiuni diferite ale creieru
lui : thalamus și „formațiunea reti- 
culară". Atunci cind thalamusul 
era stimulat pe cale electrică,

iepuri 
Acești 
cu un 

înre-

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri și cele ale poporului 
maltez pentru amabilul mesaj de felicitare pe care ni l-ați adresat cu 
ocazia Zilei naționale a Maltei.

Excelentei Sale
Domnului MANEA MANESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți excelență sincerele mele mulțumiri pentru feli
citările și bunele urări pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați 
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei inele de naștere.

POUL HARTLING
x Prim-ministru al Danemarcei

Vizita misiunii economice canadiene
Misiunea economică canadiană, con

dusă de Robert de Coster, adiunct al 
ministrului- industriei si comerțului 
din provincia Quebec, care face o 
vizită in tara noâstră la invitația Ca
rnețel de Comerț si Industrie a Re
publicii Socialiste România, a fost 
primită, marți după-amiază. de Ion 
Pătan. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice Internationale.

Lucrările sesiunii Asociației regionale pentru Europa

Marti dimineață au început în Ca
pitală lucrările celei de-a VI-a se
siuni a Asociației regionale pentru 
Europa a Organizației Meteorologice 
Mondiale. La sesiune participă peste 
150 de specialiști din serviciile me
teorologice europene, din zona sud- 
mediteraneeană, din alte asociații 
regionale ale O.M.M.. precum si re
prezentanți ai unor organizații inter
naționale. La ședința de deschidere 
au fost prezenti Sayed Abbas Chedid. 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, precum și șefi 
ai misiunilor diplomatice ale țărilor 
reorezentate la sesiune.

Lucrările au fost deschise de Ray
mond Schneider. președintele Aso
ciației regionale pentru Europa a 
O.M.M.

In numele guvernului Republicii 
Socialiste România. Florin Iorgules- 
cu. președintele Consiliului National 
al Apelor, a salutat pe participants 
urind deplin succes lucrărilor sesiu
nii. în continuare, secretarul general 

nvi , .-tupiuimnuim, ,,n.uuine !“, organ 
Portughez, publică un articol in care 

mocratizarea și decolonizarea. Ea nu 
permite insă avansuri spectaculoase, 
in linie dreaptă. Procesul politic in 
curs va continua să fie' marcat de 
ncregularitâți și ezitări, rezultind 
din factorii amintiți. Cine nu înțe
lege acest lucru, cine nu are simțul 
realității, cine ignorează sau uită 
aceste caracteristici particulare ale 
situației din Portugalia, cine susți
ne politica formulei ..Totul sau ni
mic". cine nu știe să aprecieze rea
lizările, fie și limitate, și insistă in a 
cere imposibilul, nu contribuie, de
sigur, la asigurarea infringerii reac- 
țiunii prin consolidarea democrației 
in-Portugalia și a păcii în Africa, 
odată cu independența popoarelor 
supuse colonialismului portughez.

Trecem printr-o perioadă cind 
încă nu este definitiv decisă bătă
lia intre forțele democrației șl cele 
aie reacțiunii. Victoria definitivă în 
această bătălie constituie primul și 
marele obiectiv al luptei noastre. 
Aceasta înseamnă că trebuie să fie 
lovite forțele reacțiunii. să se îm
piedice crearea de condiții econo-

„moleculele

se observa modificarea așa-numi- 
tului „ritm delta". La un pa
cient treaz, acest ritm este foarte 
alert, are un voltaj scăzut, iar tra
iectoria înregistrată pe hirtia mili
metrică apare aproape dreaptă, ca o 
linie ușor tremurată. De îndată ce 
thalamusul înregistrează impulsuri, 
„ritmul delta" devine amplu, cu volte 
înalte. Este un indiciu că pacientul 
doarme. Totu' a fost pregătit in ve
derea executării experienței. Oare 
cel de-al doilea iepure, al cărui cre
ier n-a fost deloc stimulat, va 
adormi ?

După cel de-al treilea impuls in 
thalamus, iepurele nr. 1 a adormit. 
Voltajul înregistrat a crescut cu 153 
la sută. Pină aici nimic extraordinar. 
Dar puțin mai tirziu. ritmul activi
tății delta Ia cel de-al doilea animal 
s-a redus, de asemenea, voltajul a 
crescut cu 121 la sută ca urmare a 
celui de-al patrulea impuls electric 
și a intervenit somnul. Deci, somnul 
a fost transmis.

Ca Intr-un film proiectat în sens 
invers, experiența s-a derulat apoi 
în sens opus. „Formațiunea reticu- 
lară" a iepurelui nr. 1 a fost excitată. 
Undele sale delta au revenit la for
ma lor plată, caracteristică pentru 
starea de veghe. Animalul s-a tre
zit... urmat Imediat de tovarășul său 
de experiență. S-a demonstrat astfel 
că atit thalamusul, cit și formațiu
nea retlculară determină formarea a 
două substanțe pină acum nebănuite, 
una care provoacă somnul, cealaltă 
— trezirea și că aceste două „tele
grame chimice" sint dirijate de singe 
In organism pină la locul de desti
nație. unde ele sint descifrate și li se 
dă ascultare.

Toate aceste concluzii au fost ve
rificate cu minuțiozitate. Somnul

DOM MINTOFF
Prim-ministru

A fost examinat, cu acest prilej, 
stadiul actual al relațiilor dintre în
treprinderile românești de comerț ex
terior și firmele din Quebec și s-a 
convenit să se întreprindă noi mă
suri pentru o cunoaștere reciproca 
mai bună care să permită o dezvol
tare si diversificare mai accentuată 
a legăturilor economice româno-ca- 
nadiene.

(Agerpres)

al Organizației Meteorologice Mon
diale. Arthur David Davies, a expri
mat din partea acestui for si a par- 
ticipantilor recunoștință si mulțumiri 
guvernului român pentru organiza
rea la București a acestei sesiuni, 
mărturie a interesului si sprijinului 
pe care România il acordă activită
ții O.M.M.. extinderii colaborării in
ternaționale.

în cele nouă zile cît vor dura lu
crările. sesiunea va dezbate progra
mul veshei meteorologice mondiale, 
care cuprinde sistemele de observa
ții și transmisii meteorologice, de 

‘prelucrare si interpretare a datelor, 
desfășurarea programului de investi
gații asupra atmosferei terestre 
(G.A.R.P.). Programul include, de 
asemenea, discuții pe teme referi
toare la radiațiile atmosferice, inter
acțiunea om-mediu-hidrologie, po
luarea atmosferei, agrometeorologîe. 
climatologie-perfectionarea pregătirii 
specialiștilor.

(Agerpres)

mice, sociale și politice propice con
trarevoluției. să se consolideze li
bertățile, să fie parcurs cu succes 
drumul complex care ne separă de 
alegeri și să se asigure că ele vor 
fi cu adevărat libere și democra
tice.

Să apărăm totul ce favorizează a- 
tingerea acestui obiectiv și să com
batem tot ce l-ar prejudicia.

Guvernul provizoriu nu este un 
Guvern Popular. Dar in ceea ce 
este esențial ed servește poporului. 
Cu tot spctctrul social și politic larg 
al coaliției din care se compune, cu 
toate că unele hotăriri exprimă, 
in mod obiectiv, concesii presiunilor 
de dreapta, linia generală fundamen
tală a politicii guvernului provizo
riu este democratică și progresistă. 
Fără a aduce atingere dreptului la 
critică și la păreri deosebite, spri
jinul față de guvernul provizoriu 
este in interesul vidai al poporului 
portughez. Guvernul provizoriu con
stituie un instrument de capitală 
importanță pentru a asigura calea 
democrației. Contrar iluziilor anumi
tor demagogi și iresponsabili, altor- 
nativa la actualul guvern provizoriu 
nu ar fi. în condițiile prezentului, 
un guvern popular, ci un guvern al 
dreptei reacționare".

somnului"
este deci un fenomen complex pe 
care barbituricele sint incapabile 
sâ-1 prov.oace. De asemenea, somnul 
este departe de a fi atit de necesar 
pe cit cred suferinzii de insomnie. 
Aceștia caută să regăsească in,som
nul ce fuge de ei — mai mult ’ decit 
o obișnuință și o anumită necesitate 
— îndeosebi un refugiu ; ei în
cearcă să găsească în el o „restabi
lire" după oboseala din timpul zilei. 
Un ziarist american, Peter Tripp, din 
pur amuzament, a stat treaz mai mult 
de opt zile și opt nopți, continuind 
să lucreze sub un strict control me
dical. La sfirșitul acestei perioade, 
după 13 ore de somn, el s-a simțit 
foarte odihnit. In acest răstimp or
ganismul lui n-a avut nimic de su
ferit. Deci somnul ar fi, mai mult 
sau mai puțin, un lux. Desigur, a- 
cesta nu este un motiv pentru a 
„priva" pe cineva de somn.

Dr. Monnier a avansat mult In cer
cetările sale. Urmau să fie izolate 
moleculele care transmit somnul și 
trezirea. In acest scop el a făcut 
puncții de singe venos din sinusurile 
craniene in momentul în care acești 
doi centri, sub efectul Impulsurilor 
electrice, trebuiau să transmită me
sajele lor chimice : „adormi" sau 
„trezeșle-te". Acest singe, care con
ține misteriosul mesaj, a fost trecut 
printr-un rinichi artificial, un fel de 
„ciur" de unde a ieșit pe rind, fie 
un „concentrat de somn", fie un 
„concentrat de veghe". Pentru veri
ficare. aceste concentrate au fost in
jectate altor iepuri — treji sau ador- 
miți. Rezultatele au fost spectacu
lare : animalele treze au adormit și 
invers . cele adormite s-au trezit. 
După numeroase experimentări, pri
ma moleculă a somnului a fost 
identificată. Analiza sa chimică a 
fost făcută de dr. Schoenenberger. 
din Bale. Este rindul chimiștilor g-o 
reproducă, apoi s-o testeze. Acest 
lucru va necesita, din păcate, tncă 
mult timp*.

lnsote.ro
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Regele Hassan al ll-lea AMBASADORUL ROMÂNIEI TUNIS

LA BELGRAD PRIMIT
DE TOVARĂȘII STANE DOLANȚ

întrevedere a reprezentantului P.C.R.

• In funcția de președinte al actualei sesiuni a fost ales 
ministrul de externe al Algeriei • Republica Bangla
desh, Guineea-Bissau șl Grenada au fost primite în rîn- 

durile țărilor membre ale organizației mondiale

Șl GEMAL BIEDICI

NAȚIUNILE UNITE 17. (Cores
pondență de la C. Alcxandroaic). — 
Cea de-a XXIX-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. și-a început, 
marți dupâ-amiazâ. lucrările la Pa- 

Natiunilor Unite din New 
Sesiunea a fost deschisă de 

ambasadorul Leopoldo Benites (E- 
cuador). președintele sesiunii pre
cedente a Adunării Generale.

La începutul lucrărilor s-a proce
dat la alegerea președintelui actua
lei sesiuni în oersoana ministrului 
afacf iilor externe al Algeriei, Ab
delaziz Bouteflika.

Plenara a abordat, apoi, raportul 
Consiliului dc Securitate vizind ad
miterea de noi membri in o 
tie si a votat primirea in rindurile 
țârilor membre ale acestui înalt for 
internațional a Republicii Bangla
desh, Guineei-Bissau și Grenadei. 
Numeroase delegații au salutat a- 
ccastâ hotărire. apreciind-o drept un 
pas important in direcția realizării 
d pline a universalității O.N.U. Pri- 
mirea in organizație a Guineei-Bis- 
sau și Grenadei a fost interpretată 
ca o dovadă a progresului și irever
sibilității procesului decolonizării șl 
emancipării popoarelor. Prin admi
terea in O.N.U. a acestor trei țări, 
numărul statelor membre — care la 
crearea organizației cu anroape trei 
decenii in urmă era de 51 — a a- 
juns acum la 138.

Tot marți a fost dată publicității

•nde ti agenda provizorie a actualei se- 
sjuni. care cuprinde 111 puncte. Din
tre acestea, se desprind prin Im
portanta lor majoră problemele de
zarmării, ale dezvoltării, decoloniză
rii. democratizării relațiilor inter
naționale și sporirii eficienței si efi
cacității O.N.U. pe plan mondial.

Apreciind că Organizația Națiuni
lor Unite este unicul for interna
țional capabil. In condițiile transpu
nerii in viață a normelor și prin
cipiilor Cartei, să asigure pacea și 
securitatea lumii, să creeze premi
sele ca toate statele, mici și mari, 
indiferent de potențialul ' 
participe la ...’ " 
lor probleme ale ...... .................
joritatea delegațiilor statelor mem
bre consideră că la actuala se
siune trebuie realizat un progres 
hotăritor pe calea creșterii rolului 
și prestigiului organizației în lume 
— condiție sine-qua-non a succesu
lui activității sale.

Este de așteptat, deci, ca prin dez- 
baterea și la actuala sesiune a ini
țiativei românești vizind amplifica
rea rolului O.N.U. în viața politică 
$i economică internațională, ca și în 
colaborarea intre națiuni șl apăra
rea Intereselor lor. sâ se accelereze 
procesul de afirmare a organizației 
la înălțimea misiunii ce ii revine și 
a speranțelor de pace, justiție și 
progres ale popoarelor lumii.

lor. să 
soluționarea mari- 

omenlrll, ma-

RABAT 17 (Agerpres). — Maies
tatea Sa regele Hassan al II-lca l-a 
primit pe ambasadorul României in 
Maroc. Vasile Mircea, in audiență 
do rămas bun.

Șeful statului marocan a dat. cu 
acest prilej, o înaltă apreciere evo
luției pozitive a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Maroc, in spiritul hotăririlor. a- 
cordurilor șl înțelegerilor stabilite 
in timpul vizitelor efectuate in Ma
roc de președintele Republicii So
cialiste România. • tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

In somn de prețuire a dialogului 
marocano-român la nivel inalt, a 
sentimentelor de stimă si conside
rație ce caracterizează raporturile 
dintre cele două țări și popoare. 
Maiestatea Sa regele Hassan al 
JI-lea a conferit ambasadorului ro
mân ordinul „Ouissam Alaouite", 
in grad de mare ofițer, exprimind 
convingerea că acest act constituie 
o mărturie a dorinței de țiezvoltarc 
a bunelor relații dintre țările și po
poarele noastre. La solemnitate au 
participat ministrul de stat pentru 
afaceri externe. Ahmed Laraki, mi
nistrul Casei regale. generalul 
Moulay Hafed Alaoui. secretarul de 
stat la Ministerul Informațiilor. Mo
hamed Mahjoubi. alte persoane ofi
ciale marocane.

BELGRAD 17 (Agerpres). — I^a 
17 septembrie, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Belgrad, 
Vasile Șandru, a fost primit in vi
zite separate de rămas bun, cu oca
zia încheierii misiunii sale, dc Stane 
Dolanț, secretarul Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
și de Gemal Bledici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I.

în cadrul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă cordială, au fost 
reliefate bunele relații existente în
tre România și Iugoslavia, precum 
și perspectivele de dezvoltare a co
laborării și cooperării dintre cele 
două țări.

TUNIS 17. (Dc la trimisul nostru 
special, A. Bumbac). — Tovarășul 
Iosif Uglar. membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., reprezentantul Partidului 
Comunist Român la cel de-al 9-lea 
Congres al Partidului Socialist Des-.' 
turian din Tunisia, a avut, marți 17 
septembrie, o întrevedere cu Moha
med Snyah, membru al ’ C.C. al 
P.S.D.. directorul partidului. In ca
drul întilnlril s-a procedat La un 
schimb de vederi privind preocupă
rile celor două partide pentru dez
voltarea economică și socială a țărilor 
respective si evoluția raporturilor 
bilaterale. S-a subliniat cu satisfac
ție. de ambele Dării, cursul ascendent 
al raporturilor dintre P.C.R, și 
P.S.D.. ceea ce creează un cadru fa
vorabil extinderii relațiilor de prie
tenie si colaborare dintre România

Tunisia, dintre poporul român si cel 
tunisian.

Totodată, a fost, semnat protocolul 
de colaborare Intre Partidul Comu
nist Român si Partidul Socialist 
Dcsturlan din Tunisia.

Evoluția situației 
din Etiopia

Si

LUCRĂRILE CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE

Continuitatea dezvoltării cooperării
între state —deziderat major

GENEVA 17 (De la corespondentul 
nostru). — La Geneva au continuat 
dezbaterile din cadrul Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, avindu-se în vedere etapa 
de încheiere a redactării documen
telor finale. In grupul de lucru creat 
de Comitetul de coordonare pentru 
elaborarea documentului referitor la 
urmările instituționale ale conferin
ței s-a hotârit, in acest sens, trece
rea la redactarea textului final, pe 
baza celor patru documente de lu
cru depuse, respectiv. de Ceho
slovacia. Iugoslavia. Danemarca si 
Finlanda, precum și a propunerilor 
și sugestiilor prezentate sau care pot 
fl avansate de alte delegații. Din 
pozițiile exprimate in aceste docu
mente și in urma discuțiilor de cla
rificare care au avut loc pină în 
prezent, se desprinde, in mod dar. 
necesitatea înscrierii ideii continui
tăți procesului de statornicire a 
securității si dezvoltării cooperării 
dintre stale ne continent Opiniile 
converg tot mal mult spre eviden
țierea faptului că această conferință, 
făcînd parte integrantă din procesul 
instituirii securității șl cooperării pe 
continent, reprezintă numai o etapă, 
după care vor urma altele In cursul 
ascendent spre obiectivul final de

asigurare a condițiilor in care fie
care națiune să se poată dezvolta 
liber, conform năzuințelor sale.

In dezbaterile ce au avut loc. cu 
acest prilej, in grupul de lucru, nu
meroase delegații au subliniat ne
cesitatea unei munci susținute pen
tru elaborarea documentului. care 
să asigure în mod efectiv posibili
tatea conjugării eforturilor multila
terale dună terminarea conferinței. 
Șeful delegației române, ambasado
rul Valentin Lipatti. susținind pozi
ția României privind asigurarea u- 
nui cadru institutional adecvat, care 
să permită adoptarea de noi măsuri 
efective pentru întărirea securității 
pe continent, cu participarea și fi
nind seama de interesele tuturor 
statelor europene, a subliniat nece
sitatea negocierii echilibrate, asupra 
ansamblului de probleme ale confe
rinței. astfel incit acestea să se în
cheie cit mai curind. cu rezultate 
armonioase și eficiente. Reprezen
tantul român a insistat asupra ne
cesității unui asemenea mecanism 
pentru asigurarea punerii in prac
tică a hotărirllor conferinței, arătind 
rolul esențial care-i revine în ca
drul eforturilor viitoare, contribuția 
sa la menținerea și consolidarea 
unor relații de securitate și coope
rare in Europa, in lume.

Manifestul
Laburist

electoral al Partidului
din Marea Britanic

— Primul

r

Conferința de presă 
a președintelui S.U.A.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Președintele Gerald Ford a ținut luni 
seara o conferință de presă radiotele
vizată. a doua de Ia preluarea func
ției de sef al executivului, in cursul 
căreia a abordat îndeosebi o serie de 
probleme cu caracter intern aflate in 
atentia Administrației.

Răspunzind temerilor formulate de 
unii lideri ai Congresului si sindica
telor privind posibilitatea ca Statele 
Unite să evolueze in prezent spre cea 
de-a doua criză economică majoră din 
acest secol, președintele a spus : 
„Sintem. intr-adevăr, confruntați cu 
problema inflației, care este foarte 
acută, precum si cu alte probleme 
legate de aceasta. Vom încerca să 
găsim anumite răspunsuri care, sper 
eu. vor soluționa actualele dificul
tăți. Statele Unite nu vor cunoaște 
însă o situație de depresiune. Vom 
acționa de asa natură incit să avem 
certitudinea unei ameliorări a evo
luției economica in următoarele 
luni".

Președintele a anunțat, pe de altă 
parte, o amnistiere condiționată a 
persoanelor găsite vinovate de vio
larea legislației in vigoare referitoa
re la efectuarea serviciului militar, 
in perioada 4 august 1964 — 28 mar
tie 1973. în marea lor majoritate, a- 
ceste persoane, al căror număr, este 
de aproximativ 15 000, au refuzat să 
lupte in Vietnam. Potrivit proclama
ției oficiale difuzate de Casa Albă, 
toți cei în cauză vor putea fi reinte
grați in societatea americană după e- 
fectuarea unor prestații in serviciile 
publice, timp de doi ani.

Pe olan extern, președintele a 
reafirmat. între altele, hotărirea Ad
ministrației de a acționa in direcția 
instaurării unei „năci juste si dura
bile in Orientul Apropiat".

LONDRA 17 (Agerpres). 
ministru al Marii Britanii. Harold 
Wilson, a prezentat presei manifes
tul Partidului Laburist care, potrivit 
aprecierii observatorilor politici, mar
chează inaugurarea campaniei electo
rale pentru apropiatele alegeri gene
rale. a căror dată nu a fost încă 
anunțată oficial.

In cadrul politicii economice ne 
care Partidul Laburist îsi propune 
să o promoveze în cazul ciștigării 
viitoarei confruntări electorale, figu
rează adoptarea măsurilor suscepti
bile să frîneze evoluția „celei mai 
periculoase crize economice", care a

afectat tara în ultimele trei dece
nii. Este avut astfel in vedere un 
proiect de reconstrucție industrială si 
măsuri sociale, eșalonate dc o peri
oadă de cinci ani. pentru a căror a- 
plicare va fi solicitată colaborarea 
sindicatelor.

Manifestul propune, de asemenea, 
reducerea cheltuielilor militare cu ci
teva sute de milioane de lire.

Referindu-se la problema aparte
nenței Marii Britanii la Piața comu
nă. programul laburist menționează 
că populația tării va fi chemată să 
pronunțe verdictul definitiv asupra 
oportunității menținerii tării în co
munitatea vest-euroneană.

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 
Agențiile internaționale de presă in
formează că, după ce, luni diminea
ța, cei 1 000 de studenți participant! 
la o manifestație au fost imprăștiațl 
de poliție, în cursul serii pe stadio
nul Universității din Addis Abeba a 
fost organizat un miting la care au 
luat parte circa 6 000 de studenți și 
2 000 alți cetățeni ai capitalei etio
piene. Atit in cursul manifestațiilor 
de dimineață, cit și la mitingul de 
seară, studenții s-au pronunțat pen
tru un guvern civil, o planificare de
taliată și concretă a aplicării pro
gramului Comitetului de coordonare 
al forțelor armate. (Se menționează 
că luni Comitetul de coordonare 
și-a schimbat denumirea in Consiliu 
al forțelor armate).

Pe de altă parte. Confederația mun
citorilor etiopieni, cea mai mare și 
importantă centrală sindicală din 
țară, a publicat un comunicat in care 
se ridică împotriva unor restricții 
impuse de Consiliul forțelor armate 
și se pronunță pentru abolirea mo
narhiei, instituirea unei republici 
populare, stabilirea imediată a unui 
guvern popular provizoriu și liber
tatea imediată de întrunire, de aso
ciere și de manifestare publică.

O □

agențiile de presă transmit:
Guvernele R.D. Vietnam 

și fiiganistanului au 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, incepind cu data 
de 16 septembrie 1974.

Ha-Președintele Siriei, 
fez El Assad, a avut o întrevedere 
cu Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Au fost 
abordate probleme politice de inte
res comun in contextul evoluției si
tuației din Orientul Apropiat.

Ld Pfîkîîl au avu* 'oc convor
biri între Den Siao-pin, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Moktar Ould Dadda'n. preșe
dintele Maurităniei, aflat intr-o vi
zită de slat in capitala chineză.

Miniștrii de finanțe din 
cele nouă țări membre ale Pieței 
comune, reuniți la Bruxelles, nu au 
reușit să ia nici o hotărire concretă 
privind proiectata relansare a uniu
nii economice și monetare a C.E.E.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
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GENEVA: O concluzie importantă după un deceniu

de existență a U.N.C.T.A.D.

Sînt necesare eforturi
concertate in vederea
lichidării subdezvoltării

Obișnuita sesiune anuală a Con
siliului Conferinței Națiunilor U- 
r..;c pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) — care și-a încheiat 
lucrările la Palatul Națiunilor — 
a coincis anul acesta cu împlini
rea unui deceniu de existență a 
U.N.C.T.A.D. Prilejul a fost folosit 
pentru efectuarea unui bilanț a ac
tivităților desfășurate de această 
organizație din sistemul O.N.U. in 
cimpul comerțului internațional și 
al sprijinirii eforturilor de pro
gres economic și social al țărilor in 
curs de dezvoltare. Au fost scru
tate. totodată. perspectivele de 
viitor ale U.N.C.T.A.D. in lumina 
actualității relațiilor internaționale 
și. cu deosebire, prin prisma evo
luțiilor din țările in curs de dez
voltare. Cu toate că problematica 
sesiunii din acest an a fost bogată 
și diversă, dezbaterile au avut un 
numitor comun, fiind subsumate 
Imperativului întăririi rolului 
U.N.C.T.A.D. in îndeplinirea De
clarației și a Programului de ac
țiune privind instaurarea noii or
dini economice internaționale — 
documente adoptate de sesiunea 
cin aprilie — mai a.c. a Adunării 
Generale a O.N.U.

Care este aportul U.N.C.T.A.D. 
la soluționarea uneia din marile 
probleme ale comunității interna
ționale — reducerea decalajelor e- 
xistente în nivelul de dezvoltare 
economică și socială a statelor 
lumii și accelerarea progresului ță
rilor in curs de dezvoltare ? 
Răspunsul la această întrebare, sin
tetizat de . secretarul general al 
O.N.U. in mesajul adresat sesiunii, 
consemnează contribuția semnifi
cativă a U.N.C.T.A.D. la adoptarea 
unu- sistem generalizat de prefe
rințe in favoarea țărilor in cur» 
de dezvoltare. la intensificarea 
transferului de tehnologie către a- 
ce-te țări, la încheierea unor a- 
corduri Internaționale privitor la 
unele materii prime.

Cu toate aceste aspecte pozitive 
— s-a subliniat la sesiune — re
zultatele obținute de U.N.C.T.A.D. 
in primii zece ani de activitate nu 
pot fi considerate pe deplin satis
făcătoare De aceea, preocuparea 
de viitor a organizației trebuie să 
fie ghidată in principal de doi fac-
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tori : responsabilitatea sporită 
țârilor in curs de dezvoltare 
ceea ce privește satisfacerea pro
priilor năzuințe și responsabilita
tea sporită a întregii comunități a 
națiunilor față de interdependența 
problemelor economice ale lumii.

In acest sens. Gamani Corea 
cita patru domenii prioritare asu
pra cărora ar trebui să se reorien- 
teze activitățile U.N.C.T.A.D. in 
viitor : problema produselor de 
bază, cooperarea economică între 
țările in curs de dezvoltare, trans
ferul de tehnologie și problemele 
monetare și financiare. In fiecare 
din aceste domenii, sublinia el. 
o atenție deosebită va trebui acor
dată necesităților țârilor în curs 
de dezvoltare. Argumentele in 
sprijinul acestor priorități șint 
concludente. Să amintim, de pildă, 
faptul că volumul total al schim
burilor comerciale intre țările in 
curs de dezvoltare reprezintă nu
mai aproximativ trei la sută din 
comerțul mondial.

Sesiunea a acordat o atenție 
deosebită și dezvoltării relațiilor 
de cooperare economică intre ță
rile in curs de dezvoltare și tarile 
socialiste, subliniind progresele im
portante obținute in acest dome
niu. S-a relevat cu satisfacție e- 
volutia rapidă a cooperării indus
triale intre state cu sisteme social- 
economice diferite — formă relativ 
nouă de cooperare, dar deosebit de 
importantă pentru progresul rapid 
al țărilor in curs de dezvoltare.

In această privință un studiu al 
U.N.C.T.A.D. prezentat participan- 
ților releva că România se numără 
printre țările care au promovai 
intr-o măsură importantă coopera
rea economică cu alie tărl in curs 
de dezvoltare, dezvoltind forme 
noi. deosebii de eficiente, de cola
borare cu aceste țâri.

ParticiDanții la sesiune au adop
tat un șir de rezoluții menite să 
ducă la sprijinirea eforturilor ță
rilor in curs de dezvoltare pentru 
deoâsirea dificultăților generate de 
actuala situație economică mone
tară si comercială internațională 
și. in primul rind, să ducă la în
deplinirea obiectivelor stabilite de 
sesiunea din aprilie—mai a Adu
nării Generale a O.N.U. privind

Instaurarca unor noi relații demo
cratice. mai echitabile, intre țările 
lumii pe planul dezvoltării econo
mice și sociale. Sesiunea a dezbă
tut și adoptat, totodată, hotăriri 
îelative la pregătirea și desfășura
rea in bune condiții a celei de a 
patra conferințe a Națiunilor Unite 
pantru Comerț și Dezvoltare, pre
văzută a se desfășura in mai — 
iunie 1976. in capitala Kenlei.

Tară socialistă în curs de dez
voltare. România a participat activ 
la desfășurarea lucrărilor sesiunii, 
aducind o contribuție apreciată de 
participant, ca deosebit de sub
stanțială și valoroasă la afirmarea 
intereselor si cerințelor specifice 
ale țârilor in curs de dezvoltare. 
„România — spunea șeful delega-

ției române la sesiune — militea
ză pentru intensificarea eforturilor 
comunității internaționale in vede
rea lichidării subdezvoltării și se 
pronunță pentru întărirea relațiilor 
U.N.C.T.A.D. in găsirea de măsuri 
concrete, eficace in această direc
ție". Totodată, a fost evidențiată 
poziția României care, pornind de 
la necesitatea întăririi rolului Or
ganizației Națiunilor Unite in do
meniu] cooperării economice inter
naționale, apreciază că aceasta im
pune intensificarea activității 
U.N.C.T.A.D.. concertarea eforturi
lor și orientarea lor spre soluțio
narea problemelor concrete ale ta
rilor in curs de dezvoltare.

C. VLAD

VENEZUELA: Consens national
pentru recuperarea bogățiilor

subsolului
Naționalizarea industriei petro

liere, ca și a resurselor mineraliere 
de fier — acțiuni care Înainte pă
reau majorității venezuelenilor de 
domeniul unui viitor îndepărtat — 
sint acum aproape de Împlinire. în 
ambele cazuri, decizia guvernamen
tală a fost luată și se bucură de 
un amplu sprijin atit din partea 
partidelor politice, cit și a organi
zațiilor profesionale, a sindicatelor, 
a cercurilor de afaceri, a unor largi 
pături ale populației.

„Există un consens național în ce 
privește recuperarea cit mai grab
nică a petrolului — ne spune pre
ședintele Congresului Național, se
natorul Gonzalo Barrios. Acest act 
este sprijinit de toate partidele po
litice reprezentate in Congres, deo
sebiri de păreri manifestindu-se 
doar cu privire la detalii. Acțiunea 
pentru recuperarea petrolului a iz
butit să polarizeze toate energiile 
politice naționale". Ministrul mine
lor și hidrocarburilor, Hernandez 
Acosta, care conduce' comisia pre
zidențială creată pentru a studia 
problema naționalizării petrolului, 
subliniază, in aceeași ordine de idei, 
faptul că nuclee vitale ale socie
tății venezuclene — confederații ale 
muncitorilor, ale cercurilor de afa
ceri, universități. împărtășesc ace
eași fermă convingere privind ne
cesitatea recuperării bogățiilor na
turale ale țârii, in primul rind a 
petrolului și a fierului, ca o con
diție esențială pentru desfășurarea 
cu succes a procesului de dezvol
tare economică și socială in Vene
zuela.

Comisia prezidată de mirriatrul

Hernandez Acosta urmează să-și 
prezinte concluziile pină la 15 de
cembrie. O schiță a proiectului aflat 
in curs de definitivare a apărut 
recent in presa din capitala Vene- 
zuelei, prilejuind o activizare a dez
baterilor referitoare la problemele 
ridicate de pregătirea și realizarea 
actului istoric de recuperare a pe
trolului, ca și la implicațiile sale 
asupra dezvoltării economice a țării. 
Opiniile exprimate subliniază în
deosebi rolul pe care trebuie să-l 
joace petrolul — după naționalizare 
— in realizarea politicii economice 
guvernamentale- formulată de pre
ședintele Andrâs Perez și care pre
vede dezvoltarea accelerată a sec
toarelor industriale de bază.

După evaluări provizorii,' resur
sele financiare suplimentare prove
nite din vînzarea petrolului urmea
ză să se ridice anul acesta Ia circa 
opt miliarde de dolari, iar in ur
mătorii cinci ani — la douăzeci șl 
cinci dc miliarde. Cel puțin jumă
tate din aceste fonduri au fost sau 
vor fi investite pentru realizarea 
proiectelor de dezvoltare a indus
triei, in special a celei siderurgice. 
Pină în 1980, Venezuela și-a propus 
să ajungă la o producție de 5 mili
oane tone de oțel, care se va dubla 
pină în 1985. Naționalizarea petro
lului deschide, de asemenea, per
spectiva elaborării unei noi scheme 
de dezvoltare a industriei petrochi
mice și a agriculturii, potrivit ce
rințelor progresului întregii econo
mii naționale.

V. PAUNESCU

Opt soldați ai armatei 
saigoneze, luaP 
in cursul unor așa-zise opera
țiuni de „pacificare" și de în
călcare a teritoriilor controlate de 
G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de Sud, întreprinse de autoritățile 
de la Saigon in perioada de după 
semnarea Acordului de la Paris pri
vind Vietnamul, au fost eliberați, re
cent, de Comitetul popular revoluțio
nar al provinciei sud-vietnameze 
Tay Ninh, situată la nord-vest de 
Saigon. Militarii saigonezi eliberați 
și-au exprimat gratitudinea față de 
autoritățile G.R.P. pentru clemența 
manifestată față de ei.

prizonieri

La Damasc a avut loc o ma
nifestare consacrată creației ar
tistice populare din România. 
Au participat artiști plastici, 
membri ai Asociației oamenilor 
de artă sirieni, studenți al fa
cultății de arte frumoase. Au 
fost prezentate filmele docu
mentare românești „Meșteșu
guri populare" și „Muzeul sa
tului", precum și diapozitive 
ilustrind artă, portul și obiceiu
rile populare românești.

0 nouă carte dedicată 
generalului de Gaulle ■’ 
apărut la Paris. Semnată de Claude 
Dulong, lucrarea .„Viața cotidiană la 
Elysee in timpul lui Charles de 
Gaulle" dezvăluie o serie de fațete 
inedite ale personalității marelui om 
de stat francez.

Localitatea Madina do 
JJOQ — unde, la 24 septembrie 1973, 
a fost proclamată independența de 
stat a Republicii Guineea-Bissau — 
va deveni capitala politică a acestei 
țări — a confirmat, in cadrul unei 
conferințe de presă, Juvencio Go
mes, primarul actualei capitale, 
Bissau.

Parlamentul argentinean
a aprobat definitiv un proiect de lege

care aduce importante Îmbunătățiri 
legislației muncii. „Legea contractu
lui de muncă" lărgește o serie de 
drepturi ale oamenilor muncii, de la 
prevederile sociale pină la formele de 
participare la viața internă a unită
ților economice.

Forțele armate de elibe
rare națională ale poporu
lui cambodgian au 
lUDtă numeroși militari 
trupelor Ionnoliste si au 
mare cantitate de armament și mu
niții, in cursul unor recente operațiuni 
militare desfășurate în zona orașului 
Pnom Penh, in regiunea Kompong 
Cham, precum si in zona fluviului 
Mekong.

Președintă a Comitetului 
ntttiondl al Partidului Republi
can din Statele Unite a fost aleasă 
Mary Louise Smith. Ea ii succede in 
această funcție lui George Bush, care 
a primit o altă însărcinare.

scos din
din rindul 
capturat o

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru agricultură

PRAG A 17. (Corespondență de la 
C. Prisăcaru). — La Praga s-au des
fășurat lucrările celei de-a 40-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru agricultură. Au par
ticipat reprezentanții Bulgariei. Ce
hoslovaciei, Cubei, R.D. Germane, 
Mongoliei, Poloniei, României. Un
gariei și U.R.S.S.

Comisia a examinat măsurile șl a 
pregătit propuneri privind dezvolta
rea colaborării statelor membre in 
scopul asigurării necesităților de al- 
bumine. Membrii comisiei au exami
nat, de asemenea, propunerile cu 
privire la dezvoltarea colaborării în 
prelucrarea tehnologiilor moderne și 
elaborarea proiectelor tip de 
struire a obiectivelor pentru 
ducția animalieră 
dustriale, precum 
ale colaborării.

MARGINALII
„FRANCE"
Incepind de luni s-a 

desfășurat greva 
nerală declanșată 
marinarii din flota co
mercială franceză in 
sprijinul personalului 
a cărui existență este 
legată de pachebotul 
„France". Mișcarea 
grevistă, care a durat 
pină marți Ia miezul 
nopții, a paralizat a- 
proape întreaga activi
tate portuară din 
Franța. Majoritatea e- 
chipajelor de pe vase
le comerciale au refu
zat să ridice ancora, 
răminind in porturi
le respective.

Masiv și imobil, ca 
un monument marin 
implantat la intrarea 
in portul Le Havre, 
pachebotul „France" 
barează de citeva zi
le accesul în canalul 
navigabil. Pentru pri
ma oară în cariera sa 
de transatlantic de lux, 
vasul a ancorat la trei 
mile de radă, iar pa
sagerii îmbarcați la 
New York au trebuit 
să părăsească nava în 
■plin larg, fiind pre- 
luați la bordul unor 
ambarcațiuni trimise 
de căpitănia portului

Acest insolțt sfirșit 
de croazieră a început 
miercuri seara cind 
echipajul a ocupat 
vasul in încercarea de 
a determina autorită
țile franceze să renun
țe la dezarmarea 
(acesta este termenul

ce
de

con- 
pro- 

in-după metode ... 
și alte probleme

în furtuna controverselor
uzitat pentru scoate
rea din uz) navei. 
Transatlanticul urma 
să efectueze în aceas
tă toamnă citeva croa
ziere „de .
nă la 25 octombrie, 
cariera sa fiind com
promisă în primul 
rind de costul tot mai 
ridicat al petrolului. 
Dar destinul navei 
este strins legat de 
soarta a mii de oa
meni : marinari, perso
nal hotelier, personal 
de întreținere la țărm 
etc. Așadar, la aspec
tul economic al „ca
zului «France»" se a- 
daugă un aspect soci
al, iar pachebotul care 
a traversat cu bine a- 
titea uragane a intrat 
acum în cea mai difi
cilă furtună : aceea a 
controverselor.

Argumentiijd ___
zia guvernului, primul 
ministru Jacques Chi
rac, a afirmat că sta
tul nu este dispus sâ 
suporte un deficit ca
re echivalează anual 
cu construcția și utila
rea a două spitale mo
derne. Reprezentanții 
sindicatelor au remar
cat insă faptul că cli
entela croazierelor tu
ristice crește cu circa 
9 la sută pe an și au 
propus' In consecință 
studierea unei mai 
bune utilizări a navei. 
Pe de altă parte, re
prezentantul unui 
grup financiar anonim

adio" pi

deci-

a sugerat o soluție i- 
nedită : transformarea 
vasului, care cuprinde 
suprafețe utile de 
60 000 mp, intr-o i- 
mensă expoziție plu
titoare.

Privind acest caz în 
contextul larg al ma
rinei comerciale fran
ceze, patru parlamen
tari comuniști și so
cialiști din Normandia 
au cerut să se organi
zeze o întrunire a 
tuturor parlamentari
lor din regiunea 
Senei maritime in ve
derea examinării pro
blemelor generale ri
dicate de „France". 
Totodată. sindicatul 
marinarilor ■ afiliat la 
Confederația Generală 
a Muncii din Franța 
a cerut menținerea in 
serviciu a pachebotu
lui, precum si elabo
rarea și punerea in a- 
plicare a unui plan de 
dezvoltare a 
nei comerciale 
ceze.

Cit va dura ___
conflict ? Fără să poa
tă da un răspuns, co
mentatorii amintesc 
că in „cămara" pa
chebotului există hra
nă pentru cei 950 de 
oameni rămași la 
bord, suficientă pentru 
trei săptămini...

mari- 
fran-

acest

Paul
DIACONESCU

■Paris

Q[ PRETUTINDENI
• „RĂZBOI ÎMPOTRI

VA DEȘEURILOR". Sub 
această denumire a fost lansată 
In Marea Britanic o amplă 
campanie împotriva deșeurilor 
de orice gen. populația fiind 
Îndemnată să nu arunce nimic' 
din ceea ce poate fi revalorifi
cat — de la resturi dc hirtle, 
cutii de conserve pină la obiec
te de plumb, textile uzate. în 
documentul oficial publicat cu 
acest prilej se menționează că 
..e nevoie de un efort național 
pentru a conserva și economisi 
resursele deficitare".

• OPERAJIE PE CORD 
SUB ACUPUNCTURA. 
La Centrul de chirurgie al U- 
njversității din Giessen (R.F.G.), 
45 de pacienți au urmărit, pe 
deplin conștienți, intervenția 
chirurgicală pe cordul deschis 
la care au fost supuși. Perfor
manța s-a datorat unei anestezii 
combinate. Mai Intîi, o aneste
zie convențională, conjugată cu 
inspirarea de gaz hilariant. în 
timp ce această anestezie preli
minară iși făcea efectul, medi
cul a aplicat opt ace de acu
punctura. stimulate electric, in- 
troducind și canulele pentru o- 
perație. După circa 20 de mi
nute, bolnavul devenea complet 
insensibilizat și asista... cu in
diferență la operația propriu- 
zisă.

• O HARTA A MODI
FICĂRILOR CLIMATE
RICE. Gulfstream, cel mal 
puternic curent maritim (82 
milioane mc/s), nu reprezenta 
in urmă cu peste 18 000 de ani 
o sursă de incălzire a coastelor 
continentului european. cum 
este in vremea noastră. Curen
tul traversa Atlanticul pe un 
itinerar care pornea din su
dul actualului New York și a- 
jungea pină spre Spania. Cer- 
cetind sedimentele, -specialiștii 
au întocmit o hartă a modifică
rilor climaterice din care re
zultă vechiul traseu al curentu
lui maritim. Icebergurile cobo
rau în acea vreme pină In 
dreptul Marocului. Se presu
pune că în nordul și vestul Sa- 
harei clima era umedă. *

• MARI PROIECTE 
EXPOZIȚIONALE. CaJeria 
națională de artă din Washing
ton marchează cea de-a ?00-a 
aniversare a Statelor Unite, 
care va avea loc în 1976, prin 
organizarea a două mari expo
ziții. Una va fi pregătită cu 
concursul Muzeului Luvru din 
Paris și al Muzeului de artă din 
Cleveland și va purta titlul 
„America din perspectivă euro
peană". Cea de-a doua este 
consacrată celui de-al treilea 
președinte al țării, Thomas Jef
ferson. Vor fi reunite aici o- 
biecte care amintesc de perso
nalitatea Iui Jefferson, care, pe 
lingă om de stat și diplomat, 
a fost, de asemenea, arhitect, 
om de știință, filozof, colecțio
nar de artă și de cărți.

• UN VULCAN CARE 
VA ERUPE IN 1980.
baza unor metode rezultate din 
studierea îndelungată a legită
ților care guvernează erupțiile 
vulcanice din Kamciatka, spe
cialiștii sovietici au ajuns la 
concluzia că fenomenul rar al 
erupției vulcanului Avaci se va 
produce în 1980. Din vulcan va 
erupe un miliard de tone de 
lavă, pietre. cenușă și altele. 
Norul de cenușă se va ridica 
pină la altitudinea de 20 kilo
metri. In cazul cind erupția se. 
va produce iarna, torentul de 
noroi care o va însoți va ajunge 
pină la Oceanul Pacific.

• „EXPEDIȚIA BUNI
CILOR". 80 de bărbați și fe
mei, în virstă între 51 și 78 de 
ani, constituiți intr-o expediție, 
au escaladat cu succes masivul 
alpin Monte Rosa, de peste 
4 000 metri altitudine — al doi
lea din Europa in ce privește 
înălțimea. Un participant și mai 
in virstă. de 90 de ani. a ce- 
dat insistentelor medicilor și 
s-a întors de la jumătatea dru
mului. Ceilalți, după ce au a- 
juns pe culme, s-au Întors cu 
bine în localitatea balneară 
Alagna Sesia (Italia). Expediția 
a fost însoțită de trei medici și 
două asistente medicale, dar au 
fost... foarte puțin solicitați.

• AVATARURILE „TRI
UNGHIULUI DE AUR". 
In ultima vreme, autoritățile 
malayeziene au dispus intensi
ficarea operațiunilor de depis
tare a traficanților de narcoti
ce. Tranzitul este deosebit de ac
tiv la asa-numitul „triunghi de 
aur", situat in munți, la locul de 
joncțiune cu frontierele Tailan- 
dei, Laosului și Birmaniei, pe 
unde heroina și hașișul ajung 
în Malayezia. Amploarea con
trabandei cu stupefiante este 
ilustrată $1 de faptul că poliția 
malayeziană a arestat anul tre
cut peste 1 500 de contraban
diști și traficanți de narcotice, 
față de numai 400 citi au fost 
descoperlți In anul 1969.

• PALATUL JUSTI
NIAN DIN VENEȚIA VA 
Fl SALVAT. Un palat din 
zona lagunei Veneției va fi ri
dicat. pentru a se preveni scu
fundarea lui definitivă din cau
za lăsării terenului. fenomen 
cunoscut sub numele de bradi- 
sism. Proiectul prevede înălța
rea cu ajutorul mijloacelor hi
dromecanice a Palatului Justi
nian — edificiu cu trei etaje, 
de o mare valoare istorică și 
artistică. Situat într-una din, 
zonele cele mai amenințate, pa
latul va servi. după restaurare, 
drept sediu pentru un liceu de 
artă din oraș.
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