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în muncă3 fa aiață, în tot ceea ce 
gîndim și înfăptuim

H lată înțelesul principal al întregii bogății de idei, probleme, învățăminte 
și semnificații cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara 
comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a României din 21-22 iulie 1975.

IS lată ideea călăuzitoare în studierea acestui important document de partid, 
îndrumar pentru munca noastră de fiecare zi, pentru înfăptuirea marilor sarcini 
care stau acum și în perspectivă în fața clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității.

Vineri 25 iulie 1975 6 PAGINI - 30 BANI

PRUȘEDINTIÎLE NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A 1NTÎLMT CU BCLENT E(WT

președintele Partidului Republican al Poporului din Turcia

Atenția ți interesul viu al Între
gului nostru popor au fost polari
zate în aceste zile de lucrările Ple
narei comune a Comitetului Cen
tral al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice șl 
Sociale. In mod firesc, analizarea 
In acest cadru a succeselor obți
nute în îndeplinirea înainte de ter
men a actualului cincinal, a pro
iectului planului cincinal pe perioa
da 1976—1980, ca și a proiectelor 

I planului național unic de dezvoltare 
economico-socială și bugetului de 
stat pe anul 1976, a rezul
tatului luptei împotriva calamități
lor naturale care s-au abătut asu
pra țării, precum și a sarcinilor 
majore de care depinde înfăptuirea 
viitorului cincinal a prilejuit con
cluzii de o excepțională însemnătate 
pentru întreaga activitate a parti
dului și statului, pentru toate or
ganizațiile de partid, din cele mai 

. diverse sfere ale vieții economice

ifirtre Ptaira £. C. P. C. 1. 
a prifii la liMiiira arafiii 

organizaiiilor de partid la sate
IN PAGINA A III-A

ft pire la efeciivol, compoziția 
si structora arganizatorică 

a partidului la 31 decembrie 1874
IN PAGINA A Ill-A

Fațetele educative ale 
„Piramidei de cristal"
Copiii unul Județ 

tînăr — Sălaj — au 
dobîndit la finele a- 
cestui an școlar un 
trofeu neobișnuit : 
^Piramida de cristal", 
conferit Casei pionie
rilor din Zalău pentru 
merite deosebite în 
pregătirea pentru 
muncă și viață. La 
baza „Piramidei de 
cristal" — copiii iu
besc întotdeauna denu
mirile acestea plasti
ce, născute undeva in 
zodia zborului îndrăz
neț al păsării măiestre
— se află munca edu
cativă desfășurată de 
profesori, exemplul 
părinților.

Dintre îndrumătorii 
copiilor, copii care au 
produs întîile carturi 
pionierești, copii care 
printre primii și-au 
asumat plan de pro
ducție și beneficii în 
acord cu unități in
dustriale din județ, am 
cunoscut de curînd un 
om a cărui existență o 
bănuiam, un om care 
nu putea să nu existe 
acolo unde — în mun
ca educativă în ve
derea meseriilor vi
itoare — se obțin iz- 
bînzi de felul celor de 
la Zalău. îl cheamă 
Iuliu Bartha.

Părinții, foștii pio
nieri, reprezintă — 
după părerea acestui 
meșter al uneltelor și 
al inimilor de adoles
cenți — o adevărată 
forță în educarea noi
lor generații. Deveniți 
muncitori, maiștri, in
gineri, pionierii de 
odinioară se întorc cu 
fidelitate la această 
matcă a măiestriei 
tehnice, Ia atelierele 
Casei pionierilor din 
Zalău, dîndu-și spriji
nul lor neprecupețit.

— Activitatea micro- 
lntreprinderii care fi
ințează aici — conti
nuă maistrul Bartha
— este o oglindă a fe
lului nostru de a ne 

educa copiii. Si ne 
bucurăm să-i vedem 
cum încep să gîndeas- 
că și să se comporte 
ca muncitori, cum se 
orientează în viitoare
le lor meserii, cum fac 
raționalizări. Produ
cem pentru o între
prindere textilă două 
„cupluri" și șase „mo
soare". „Cuplurile" 
erau aduse pînă mai 
deunăzi din import. 
Acum le produc copiii 
noștri, iar beneficiarii 
sint foarte mulțumiți. 
Cit despre mosoare, a- 
cestea se produceau 
cam 8—12 bucăți în 2 
ore de către fiecare 
elev din clasele VII— 
VIII. (Pentru fiecare 
piesă, copiii obțin 
puncte ; punctele se 
cumulează și se traduc 
la sfîrșit de săptămînă 
sau în vacanță în drep
tul de participare Ia 
excursii).

Iată însă că un bă
iat dintr-a V-a, Panel 
Ludovic, acum ingi- 
ner-șef al microîntre- 
prinderii, a reușit să 
producă mult mai 
mult : 60 de mosoare 
în trei ceasuri. Per
formanța a fost viu 
comentată în colecti
vul copiilor, îneît mulți 
dintre ei și-au îmbu
nătățit ulterior pro
priile rezultate. Panel 
Ludovic, acest maisto- 
raș în pantaloni 
scurți, s-a concentrat 
asupra operațiunilor 
ce avea să le facă, s-a 
interesat cum să-și 
organizeze mai bine 
locul de muncă, și-a 
ascuțit cuțitele și le-a 
așezat la îndemînă etc. 
Rezultatul : lichidarea 
aproape totală a rebu
turilor și, bineînțeles, 
o treaptă cîștigată spre 
brățara de aur a me
seriei de mai tîrziu. 
Tot copiii au propus o 
nouă modalitate pen

și sociale, pentru toți comuniștii și 
toți cetățenii patriei — nemijlocit 
și în cel mai înalt grad interesați 
în buna soluționare a problemelor 
abordate.

Un puternic ecou mobilizator a 
avut în rindurile întregului popor 
ampla cuvintare rostită la încheie
rea lucrărilor plenarei de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu document poli
tic de o valoare principială șl 
practică deosebită, menit să slu
jească drept călăuză și îndreptar 
concret de acțiune in activitatea 
organelor de partid și de stat, a or
ganizațiilor de partid și obștești, a 
membrilor partidului și tuturor oa
menilor muncii. Efectiv, nu există 
organizație de partid, organizație 
sindicală sau a U.T.C., nu există 
colectiv de întreprindere Sau insti
tuție, nu există cadru de conducere 
— de la ministru, director de cen
trală. de combinat sau întreprindere 
economică, decan de facultate, pre

tru turnarea „cuprului 
pentru filatură", a că
rui matriță se reali
zează foarte greu. Pio
nierul Radu, directo
rul microîntreprinde- 
rii, a avut atunci o 
idee : „Să facem ma
trița nu dintr-o buca
tă, ci din două bu
căți". Propunere în
cununată de succes...

— Vara, adaugă 
maistrul, ieșim în mij
locul naturii. 25 de 
puncte acumulate în 
cadrul muncii produc
tive pionierești în
seamnă o excursie la 
Boghiș, la ștrandurile 
termale. în ultimii trei 
ani, 130 de copii din 
cercul nostru au învă
țat să înoate. Multe 
zile de vacanță le pe
trecem cu folos în ta
băra cu corturi. Mult 
îndrăgită de copii este 
„vinătoarea de albine". 
Facem totul, spune el, 
ca să iubim și stupii, 
și florile, și munții, și 
apele !

Au un aparat de fil
mat, pe 16 mm, cu 
transfocator. Astfel, 
microîntreprinderea de 
la Casa pionierilor a 
produs și filme cu pă
puși pe teme de circu
lație și tehnică auto. 
Ba mai mult, nu nu
mai tehnică, ci și... e- 
tică auto.

...Iată tot atîtea fa
țete ale unei munci e- 
ducative desfășurate 
cu pasiune, fațete ale 
„Piramidei de cristal" 
dobîndite în cadrul 
concursului republican 
„Minitehnicus". Iar 
din fațetele multiple 
ale acestui binemeritat 
trofeu, orizonturile vi
itoare ale talentaților 
și harnicilor copii din 
Zalău se prefigurează 
cu limpezime.

Mihai 
NEGULESCU 

ședinte de cooperativă agricolă, 
primar pînă la maistru și șef de 
secție în fabrică sau brigadier de 
cimp — după cum nu există om 
al muncii — muncitor, țăran, cer
cetător științific, proiectant, pro
fesor — care să nu fie direct vi
zat de cerințele exprimate in cu
vintarea secretarului general al 
partidului, căruia să nu-i fie acum 
mai clar, mai limpede ce are de fă
cut, cum trebuie să acționeze pen
tru a răspunde mai bine necesită
ților progresului patriei, propriilor 
interese de ridicare a bunăstării.

Fără îndoială, ar fi cu neputință 
a releva. în cadrul unui articol, 
marea bogăție a ideilor și sarci
nilor cuprinse în această cuvintare, 
— care va forma obiectul unei 
suite de articole, consacrate dife
ritelor domenii de activitate. Obiec
tivul acestui prim comentariu este 
de a scoate în evidență cîteva din 
ideile principale ale cuvîntării,

Sosirea în Capitală a primului
ministru al Republicii Franceze, 

Jacques Chirac
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia, Manea Mănescu, joi seara 
a sosit în Capitală primul ministru 
al Republicii Franceze, Jacques Chi
rac, care, împreună cu soția. între
prinde o vizită oficială în țara noas
tră. Oaspetele este însoțit de Nor
bert Segard. ministrul comerțului 
exterior, Bernard Destremeau, se
cretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, de alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroportul internațional Oto- 
peni, împodobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări, unde a avut loc 
ceremonia oficială a sosirii, primul 

cîteva din orientările generale și 
sarcinile valabile în egală măsură 
pentru fiecare comunist, pentru 
fiecare om al muncii, indiferent de 
profesie și de domeniu de activi
tate.

Principala concluzie care se des
prinde din lucrările plenarei, din 
cuvintarea secretarului general al 
partidului constă in imperativul 
mobilizării tuturor forțelor spre a 
se asigura îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de pian în toate sec
toarele, paralel cu recuperarea in
tegrală a pierderilor provocate eco
nomiei naționale de calamitățile 
naturale, punîndu-se o bază trai
nică trecerii Ia realizarea viitorului 
cincinal. Importanță excepțională a 
cincinalului 1976—1980. al cărui 
proiect a fost aprobat de plenară, 
decurge din faptul că asigură con
dițiile pentru înfăptuirea Direetive-

(Continuare în pag. a III-a)

ministru al Franței a fost salutat de 
Manea Mănescu, primul ministru al 
guvernului, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Ioan A- 
vram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, Ion St. 
Ion, secretar general al Consiliului 
de Miniștri, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți Constantin Flltan, 
ambasadorul României la Paris, și 
Raoul Delaye, ambasadorul Franței 
la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază, în stațiunea Neptun, 
pe Biilent Ecevit, președintele Parti
dului Republican al Poporului din 
Turcia.

Președintele Partidului Republican 
al Poporului din Turcia a trans
mis profunde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru invitația 
adresată de a vizita țara noastră, 
a exprimat satisfacția sa și a mem
brilor delegației pentru posibilitatea 
oferită de a cunoaște în mod nemij
locit viața și realizările poporului 
român.

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
cotidianului francez „Le Monde“

După cum s-a anunțat, tovarășul Nlcolao Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 21 Iulie pe JACQUES FAUVET, 
directorul ziarului „Le Monde", căruia i-â acordat un Interviu pentru 
acest ziar.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, peste cîteva zile se va 
încheia Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa. 
După părerea dumneavoastră, 
care sint schimbările pe care 
această conferință le va aduce 
în viața continentului — în re
lațiile dintre state și popoarele 
lor — și care sint urmările pe 
care considerați că ar fi necesar 
să le determine ?

RĂSPUNS : România se numără 
printre statele europene care au mi
litat activ pentru desfășurarea cu 
succes a Conferinței general-europe- 
ne. Avem deosebita satisfacție că — 
după lucrări îndelungate, dar utile 
— s-a reușit să se încheie faza de 
elaborare a documentelor la Geneva 
și se așteaptă ultima fază a confe
rinței. la nivel înalt, la 30 iulie 1975.

După părerea mea, s-au realizat 
succese importante în elaborarea u- 
nor principii fundamentale care tre
buie să stea la baza relațiilor dintre 
statele continentului nostru. Apre
ciem că aceste documente — ce ur
mează să fie semnate peste cîteva 
zile — vor exercita o influentă po
zitivă asupra spiritului destinderii și 
colaborării între națiunile europene. 
Totodată, am convingerea că suc
cesul Conferinței general-europene va 
marca un moment de importanță is
torică nu numai pentru Europa, dar 
și pentru dezvoltarea generală a 
cursului politicii internaționale. Sem
nificația cea mai importantă a aces
tei conferințe o constituie, după pă
rerea mea, aceea că se demonstrează 
în fapt că țări cu orînduiri sociale 
diferite pot — pornind de la intere
sele fiecărui popor, de Ia cauza pă
cii și cooperării — să găsească so
luții de conlucrare în condiții reci
proc avantajoase.

Apreciind rezultatele obținute, tre
buie să menționez că în Europa mal 
rămîn încă multe probleme grave de 
soluționat. De aceea, România apre
ciază că semnarea documentelor la 
Helsinki, la 30 iulie, nu constituie 
sfirșitul luptei pentru securitate eu
ropeană, ci începutul unei etape noi, 
ce impune eforturi susținute din par
tea tuturor statelor care au partici
pat la această conferință. La succesul 
politic obținut prin această confe
rință ar trebui să adăugăm măsuri, 
în primul rînd de rezolvare a pro
blemelor de ordin militar, care să 
ducă la desființarea blocurilor, a ba
zelor militare străine, la retragerea 
trupelor străine de pe teritoriile altor 
state, la măsuri reale de dezarmare 
și, îndeosebi, de dezarmare nu
cleară. Se impune deci ca toate 
statele, toate națiunile europene să-și 
intensifice eforturile pentru o reală 
securitate și cooperare, pe baza de
plinei egalități și respectului reciproc.

ÎNTREBARE : In ce privește 
urmările instituționale, sinteți 
satisfăcut de cele înscrise în do
cumentele finale ?

RĂSPUNS : în ce privește urmă
rile instituționale, ele nu sint cele 
pe care le-am fi dorit noi și nici 
cele de care au nevoie popoarele din 
Europa, dar Ie considerăm ca o bază 
bună pentru dezvoltarea activității 
viitoare.

ÎNTREBARE : România ma
nifestă ostilitate de principiu 
față de perpetuarea împărțirii 
lumii in blocuri militare. Con
siderați că țara dumneavoastră, 
membră a familiei socialiste, a- 
parține grupului nealiniaților ?

RĂSPUNS : România se pronunță 
ferm pentru o politică nouă, care să 
ducă la desființarea blocurilor mili

Salutind pe oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că vi
zita sa, în fruntea unei delegații, în 
România reprezintă o expresie a 
dorinței reciproce de a dezvolta re
lațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Republican al Po
porului din Turcia, de a adînci și în
tări prietenia și colaborarea multi
laterală dintre țările și popoarele 
noastre.

în cursul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Biilent Ecevit 
au avut un schimb de vederi în 
probleme de interes comun.

S-a căzut de acord cu privire la 
creșterea contribuției Partidului Co

tare. Desigur, în ce privește Europa, 
avem în vedere desființarea conco
mitentă atît a blocului N.A.T.O., cît 
și a Tratatului de la Varșovia. Des
fășurarea evenimentelor internațio
nale creează premise favorabile rea
lizării acestei politici.

Poporul român depune eforturi 
susținute pentru înfăptuirea Progra
mului adoptat de Congresul al 
XI-lea privind dezvoltarea societății 
socialiste pe noi trepte. Tocmai a- 
ceste preocupări îi impun și mai 
mult realizarea unei politici de pace 
și colaborare cu toate națiunile lu
mii. Ca țară socialistă, vom conti
nua, fără îndoială, în viitor să dez
voltăm o colaborare multilaterală cu 
toate țările care construiesc orîndui- 
rea socialistă. în același timp, vom 
intensifica relațiile cu țările în curs 
de dezvoltare sau — așa cum se nu
mesc generic — țările „lumii a treia". 
De altfel, însăși România — deși 
țară socialistă — este incă, din punct 
de vedere economic, o țară în curs 
de dezvoltare. Vom dezvolta, de ase
menea, relațiile cu țările capitalista 
dezvoltate în toate domeniile de ac
tivitate. Prin condițiile sale econo
mice și politice, România este, așa
dar, în mod obiectiv atît în rîndul 
țărilor socialiste, cît și în cel al ță
rilor în curs de dezvoltare, al țări
lor care luptă pentru o politică eco
nomică nouă, pentru relații bazate 
pe egalitate, pe respect al indepen
denței și suveranității naționale. A- 
vind în vedere preocuparea pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, România conside
ră că se impune dezvoltarea relații
lor sale șl cu țările nealiniate, care. 
In aproape totalitatea lor, sînt țări 
în curs de dezvoltare. Acesta este 
motivul care a determinat România 
să-și manifeste interesul de a parti
cipa, în calitate de observator, la 
lucrările nealiniaților. Prin aceasta 
nu am dat decît o formă juridică 
unei realități existente în relațiile 
României cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate. Și, ca să fiu 
complet, trebuie să spun că, în acest 
context, noi includem și creșterea 
mai puternică a rolului țărilor mici 
și mijlocii in general în viața inter
națională.

ÎNTREBARE : România va fi 
prezentă la conferința de la Co
lombo ?

RĂSPUNS : Am solicitat această 
calitate. Urmează ca la Lima să se 
discute această problemă.

ÎNTREBARE : Conducătorii
români au arătat că țara lor 
trebuie să fie considerată ca fi
ind in curs de dezvoltare. Avind 
un ritm de creștere a produc
ției naționale de 12,4 la sută în 
1974, România se află, din acest 
punct de vedere, în fruntea sta
telor socialiste europene. In 
prezent se constată o ușoară în
cetinire a acestui ritm. Cum ex
plicați aceasta ?

RĂSPUNS : Am menționat că 
România consideră că, din punct de 
vedere economic, mai are încă multe 
de făcut pentru a se ridica la un 
nivel de dezvoltare care să-i asigure 
înfăptuirea în viață a principiilor so
cialiste. Am obținut rezultate bune 
pe calea micșorării acestui decalaj 
față de țările dezvoltate, dar mai a- 
vem incă multe de făcut.

în ce privește ritmul de dezvoltare 
a economiei românești, în acest cin
cinal vom realiza un ritm de circa 
14 la sută. Pe primele 6 luni ale a- 
cestui an avem un ritm de 14,5 la 
sută. 

munist Român și Partidului Repu
blican al Poporului din Turcia la 
dezvoltarea relațiilor politice, econo
mice, culturale, tehnico-științifice 
dintre România și Turcia, în intere
sul întăririi prieteniei și conlucrării 
dintre cele două popoare, al cauzei 
păcii, cooperării și înțelegerii între 
națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale, îndeosebi cele privind secu
ritatea europeană și dezvoltarea co
laborării și a relațiilor de bună ve
cinătate dintre țările balcanice.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

ÎNTREBARE : Dec! nu este o 
diminuare.

RĂSPUNS : Dimpotrivă, în actua
lul cincinal am obținut un ritm ac
centuat de creștere. Aceasta ne-a și 
permis să realizăm cincinalul înain
te de termen. în ce privește urmă
torul cincinal, chiar astăzi au început 
lucrările plenarei comune a Comite
tului Central al partidului și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României, care are 
ca obiect principal discutarea urmă
torului plan cincinal. Pot anticipa 
că proiectul noului cincinal prezintă 
o ușoară creștere față de Directivele 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului ; în linii generale, vom 
asigura realizarea Directivelor sta
bilite de Congresul al XI-lea pen
tru perioada 1976—1980. Ritmul de 
creștere în industrie va fi, probabil, 
de circa 11 la sută.

ÎNTREBARE : Deci puțin in
ferior față de cincinalul acesta.

RĂSPUNS : Da, față de cincinalul 
actual ; dar este destul de ridicat. 
Aceasta ne solicită eforturi serioase, 
acordarea a 33,5 la sută din venitul 
național în scopul dezvoltării.

ÎNTREBARE : Nu găsiți ci 
acest procent este mare pentru 
o țară ca a dumneavoastră ?

RĂSPUNS : Consider că o țară ca 
România, care dorește să lichideze 
starea de înapoiere, nu poate să rea
lizeze aceasta fără eforturi susținute, 
însăși creșterea nivelului de viață al 
poporului este legată de sporirea bo
găției naționale, de crearea unei eco
nomii puternice, independente.

ÎNTREBARE : In cincinalul 
următor, ce creștere a salariului 
real prevedeți ?

RĂSPUNS : în acest cincinal am 
realizat o creștere a retribuției rea
le de 22 Ia sută, cu o depășire a pre
vederilor inițiale ale cincinalului. In 
cincinalul următor vom realiza o 
creștere a retribuției reale de 18—20 
la sută, luînd în considerație și o 
majorare a prețurilor de 5 la sută pe 
întreaga perioadă a anilor 1976—1980.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, în ce măsură creșterea 
prețurilor mondiale i-a obligat pe 
planificatorii români să-și mo
difice previziunile ?

RĂSPUNS : Creșterea prețurilor la 
materiile prime pe piața mondială și 
criza economică au avut unele influ
ențe și în România. Participăm la 
viața internațională, la schimburile 
mondiale și este de înțeles ca schim
bările care au loc în lume să se răs- 
fringă, într-o măsură sau alta, asu
pra tuturor țărilor — deci și asupra 
României. Pentru a preveni însă o 
diminuare a dezvoltării economice și 
sociale am luat o serie de măsuri 
care să asigure menținerea ritmului 
de dezvoltare ce l-am avut în vede
re. Aceste măsuri se referă, în pri
mul rînd, la o mobilizare mai susți
nută a resurselor interne de mate
rii prime și materiale, la o astfel de 
reglementare a prețurilor pe plan in
tern incit ele să nu aibă influență 
asupra dezvoltării generale și, tot
odată, la o intensificare în fond a 
activității de colaborare internațio
nală.

ÎNTREBARE : Inflația din 
țările occidentale nu a făcut ca 
România să-și schimbe orienta
rea spre Est, pentru ca nu cum
va să importați inflația din 
Vest ?

RĂSPUNS : Ținînd seama de vo
lumul și structura importurilor și 
exporturilor pe care le realizăm cu 
țările din Vest, efectele datorate pre
turilor s-au compensat oarecum. 
Aceasta ne-a dat posibilitatea ca pe
(Continuare in pag. a Vl-a)
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Partidul „cere A partea tuturor o activitate intensa, susținută, muncă disciplinată, 
spirit de răspundere, o preocupare de zi cu zi pentru organizarea superioară a muncii, 
măsuri ferme pentru punerea cit mai largă in valoare a rezervelor și posibilităților 
existente in fiecare județ, in fiecare oraș și comună, in fiecare întreprindere și loc de muncă"

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la Plenara din 21-22 iulie 1975)

hotărîtoare sînt organizarea, ordinea si disciplina
Situate în același oraș, Timișoara, 

Trustul de construcții industriale și 
Trustul local de construcții au multe 
puncte de referință comune : profil 
asemănător de activitate, aproxima
tiv aceleași zone geografice în care 
acționează, potențiale umane și teh
nice comparabile. Cu toate acestea, 
Intre cele două unități există o mare 
deosebire sub aspectul randamentu
lui muncii pe șantiere. In timp ce 
trustul local și-a îndeplinit sarcina 
de creștere a productivității muncii, 
pe primul semestru din acest an. în 
proporție de 100,9 la sută, la celălalt 
trust realizările sînt numai de 96,5 
la sută. O precizare suplimentară : 
prevederile planului la acest indica
tor de bază au fost In această peri
oadă, pentru trustul de construcții 
industriale, mai mici cu 10 323 lei pe 
lucrător.

Ne oprim astăzi asupra modului In 
care este îndeplinită această sarcină, 
deoarece, așa cum a arătat secretarul 
general al partidului la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, creșterea mai accentuata 
a productivității muncii se detașează 
ca o problemă fundamentală a între
gii noastre activități economice. Ce 
relevă, in acest sens, o analiză com
parativă efectuată in cele două 
unități.

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE

UTILIZAREA FORȚEI DE MUN
CA lasă mult de dorit. Pe cinci luni, 
indicele de folosire a fondului de 
timp maxim disponibil este de numai 
95,8 Ia sută. „Această situație nu 
poate fi pusă integral pe seama 
unor oameni certați cu discipli
na, ne-a spus tov. Constantin Corlan, 
șeful biroului organizare-retribuire 
al trustului. Avem greutăți serioase 
în ce privește aprovizionarea ritmică 
cu materiale de construcții a unor 
șantiere și puncte de lucru, iar de 
multe ori ne țin în loc frecventele 
defecțiuni ale utilajelor de execuție". 
O explicație cate ocolește însă o 
deficiență tot’ atît de importantă : 
slaba activitate politică și educativă 
a organizațiilor de partid de pe șan
tiere, indiferența chiar față de nu
meroasele abateri de la disciplină. 
Un exemplu : la sfirșitul primului 
trimestru s-a constatat că un număr 
de 530 muncitori nu și-au îndeplinit 
normele. Era de așteptat să se ini
țieze o energică acțiune pentru înlă
turarea acestei situații necorespunză
toare. Dar lucrurile nu s-au petrecut 
așa și, de aceea, in prezent numărul 
lor a crescut la 689 muncitori.

EXTINDEREA LUCRULUI ÎN A- 
CORD GLOBAL — reflectind direct 
gradul de organizare a șantierelor — 
a scăzut de la o lună la alta, ajun- 
gînd acum la 17 la sută, adică de 
două ori mai puțin decît în primul 
trimestru. Pe șantierul nr. 3 din Ti
mișoara — care execută o serie de 
obiective importante de investiții — 
nu se aplică deloc. „Avem unele pro
bleme din cauza recentei schimbări 
a metodologiei de aplicare a acordu
lui global", justifică o serie de cadre 
de conducere. Este vorba de reface
rea evidenței și întocmirea unor noi 
formularistici. O atare justificare 
este puțin plauzibilă cită vreme pe 
șantierul nr. 7 din Deva, al aceluiași 
trust, întregul colectiv de muncă lu
crează în acord global.

PROGRAMUL DE LUCRU LA 
PRINCIPALELE UTILAJE DE CON
STRUCȚII arată limpede că aproape 
jumătate din acestea au stat, prac
tic, pe „butuci" in cursul acestui an. 
Excavatoarele, de pildă, din 60 000 
ore de lucru programate au funcțio-

Județul Bihor 
a încheiat 

recoltatul griului 
într-o telegramă adresată Comite

tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean de partid Bihor 
raportează că oamenii muncii din 
agricultura bihoreana, sub condu
cerea și îndrumarea organizațiilor 
de partid, au încheiat în ziua de 24 
iulie recoltatul griului pe întreaga 
suprafață cultivată in întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele a- 
gricole de producție.

în prezent, scrie în telegramă, lu
crătorii ogoarelor din județul nostru, 
în frunte cu comuniștii, și-au con
centrat eforturile pentru încheierea 
grabnică a acțiunii de eliberare a 
terenurilor, executarea arăturilor și 
însămînțarea culturilor duble pe su
prafața de 43 000 ha. De asemenea, 
au fost luate măsuri pentru reînsă- 
mtnțarea cu porumb și legume a unor 
suprafețe pe care a băltit apa, astfel 
incit să fie recuperate pierderile pro
vocate de inundații, precum și de 
excesul de umiditate.

In telegramă se arată, de aseme
nea. că au fost intensificate lucrările 
de Întreținere a porumbului și a 
celorlalte culturi prășitoare. recolta
rea. transportul și depozitarea in 
cele mai bune condiții a întregii pro
ducții de furaje și legume, execu
tarea la un nivel agrotehnic superior 
și la timpul optim a tuturor lucră
rilor din legumicultura, pomicultură | 
si celelalte ramuri de producție. Au 
început lucrările de condiționare a 
seminței și se execută arăturile pe 
terenurile destinate viitoarei recolte 
d» griu. 

nat numai 37 000 ore ; centralele de 
beton și betonierele au „mers" 47 000 
ore, dar au stagnat 37 000 ore. De ce 
s-a ajuns la această situație ? „Dato
rită numeroaselor defecțiuni tehnice 
înlăturate cu întirziere, lipsei pie
selor de schimb necesare și 
din cauza numărului insuficient de 
mecanizatori — ne-a explicat tov. 
Constantin Nanu, șeful biroului me
canizare al trustului. Iată însă un 
singur exemplu care contrazice ase
menea motivație : pe șantierul fa
bricii de oxigen, un buldozer de tip

Față în față două trusturi de construcții 
cu preocupări și rezultate diferite

S 1500 n-a fost folosit o lună întrea
gă pentru că nu avea... front de lu
cru. Cit despre defectarea mașinilor 
și utilajelor, trebuie spus că ea se 
datorează într-o mare măsură orga
nizării necorespunzătoare a activită
ții de reparații și întreținere. Cine 
altcineva decît conducerea trustului 
trebuie să pună ordine în acest do
meniu, să determine conducerile de 
șantiere să respecte prevederile pri
vind organizarea unor baze de între
ținere a utilajelor ?

TRUSTUL LOCAL 
DE CONSTRUCȚII

UTILIZAREA FORȚEI DE MUN
CĂ constituie o preocupare le
gată direct de asigurarea unor con
diții superioare de activitate la fie
care punct de lucru. în acest scop, 
se află în curs de aplicare un adevă
rat program de modernizare a lucră
rilor de turnare a betoanelor, de fun
dații, de finisare ș.a. Reține atenția,

La C.A.P. Brâtești (județul Dîmbovița) ee recoltează ultimele suprafețe cu griu

H 0MNU All, MII SI MII DE OAMENI LA UICRABIIE AGRICOLE 
dar dr trebui și ar putea să fie și mai multi

Oamenii muncii de pe ogoare răspund prin fapte chemării cuprinse 
în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu de a nu precupeți nici 
un efort, de a munci din zori pină în noapte pentru executarea la timp 
și bine a lucrărilor agricole, pentru a încheia grabnic recoltatul griu
lui și furajelor, semănatul culturilor succesive, pentru întreținerea 
exemplară a culturilor, pentru aplicarea udărilor pe suprafețele irigate. 
In agricultură recoltele calamitate trebuie să fie suplinite prin reali
zarea celei de-a doua culturi pe suprafețele inundate, ca și pe toate 
celelalte suprafețe de pe care s-au recoltat culturile de vară. Așa cum 
se subliniază in cuvîntare, trebuie acordată cea mai mare atenție asi
gurării unor producții mari la culturile de toamnă, pentru a obține o 
bună recoltă, pentru a recupera pagubele cauzate de inundații și a 
asigura o bună aprovizionare a populației.

CM bat „ceasurile fierbinți" 
ale recoltei...

' Pe ogoarele sătmărene, cooperato
rii, mecanizatorii și, alături de ei, 
angajați de la sate.și orașe, răspund 
chemării mobilizatoare a organizații
lor de partid de a participa, cu co
muniștii in frunte, la bătălia patrio
tică pentru strinsul fără pierderi al 
recoltei, la semănatul culturilor suc
cesive și la alte lucrări. Iată cîteva 
aspecte întilnite în județ. „Locuitori 
ai comunei ! Așa cum ne cere parti
dul și secretarul său general, să 
participăm cu toții, de la mic Ia 
mare, la strinsul grabnic al recoltei, 
la întreținerea culturilor". Această 
înflăcărată chemare, scrisă cu litere 
mari la sediul consiliului popular al 
comunei Tiream, căreia i se adaugă 
acțiunile mobilizatoare ale celor pes
te 160 de agitatori, au găsit un pu
ternic ecou în rindul țăranilor, al tu
turor cetățenilor din localitate. In
tr-adevăr, de la elevi și cadre didac
tice. pînă la octogenari, tot satul se 
află la cîmp, la strinsul celei de-a 
doua coase de lucernă și trifoi, la

...nimeni nu are dreptul 
să rămină acasă, in sat

Ieri dimineață, cu mult înainte de 
a ajunge ziarele care publică cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pe terenurile celor trei cooperative 

totodată, că preocuparea pentru in
dustrializarea unei game cit mai 
largi de lucrări este dublată de o in
tensă muncă politică desfășurată pe 
șantiere.

Activitatea organizației de partid, 
a comuniștilor, în acest proces deloc 
ușor de formare a unor buni mese
riași — obligați să se recalifice sau 
să învețe „din mers" o nouă profesie 
— dar și a unor oameni cu înaltă 
conștiință muncitorească, este hotă
rîtoare.

LUCRUL ÎN ACORD GLOBAL, 

generalizat într-o proporție de 93 la 
sută, a devenit o pîrghie de stimu
lare a muncitorilor pentru grăbirea 
ritmului lucrărilor, dar și condiția 
principală a organizării temeinice a 
fiecărui șantier. Cît despre modifi
cările aduse metodologiei de aplicare 
a acordului global, deși ele vizează 
și această unitate, au fost efectuate 
„din mers". O dovadă concludentă a 
faptului că. atunci cînd se acționea
ză cu hotărîre, piedicile așa-zis obi
ective pot fi înlăturate.

PROGRAMUL DE LUCRU LA 
PRINCIPALELE UTILAJE DE CON
STRUCȚII reprezintă circa 87—94 la 
sută din timpul disponibil. Apar, de
sigur, destule probleme legate de de
fectarea unor mașini și utila
je. In cazurile în care posibilită
țile tehnico-mat^riale ale trustului 
nu sînt suficiente, se apelează la 
sprijinul și colaborarea a o serie de 
unități ale industriei constructoare 
de mașini, cum sînt întreprinderea 
mecanică și întreprinderea de repa
rații auto din Timișoara. Factorul 
numărul unu de care depinde insă 

întreținerea culturilor de legume sau 
la alte lucrări. Cele două cooperative 
— Vezendiu și Tiream, au terminat, 
printre primele in județ, recoltatul 
griului pe 800 hectare. La cooperati
va agricolă Tășnad participă la mun
că toți cei 65 de țărani cooperatori, 
în loc de 10 ciți veneau cu nu prea 
mult timp în urmă. Ca urmare, s-a 
prășit întreaga suprafață cu sfeclă 
de zahăr, s-au intensificat recoltatul 
inului și coasa a doua la trifoi. Sint 
remarcabile și realizările la recolta
rea și insilozarea furajelor în coope
rativele agricole. Pînă in prezent 
s-au insilozat peste 130 000 tone tri- 
foliene și s-au depozitat peste 30 000 
tone fin. Se evidențiază cooperative
le din consiliile intercooperatiste 
Apa, Cărei, Odoreu, Satu-Mare. Mun
ca harnică desfășurată pe ogoare asi
gură strîngerea la timp a recoltei de 
griu și furaje.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteil"

agricole din Loamneș, Alămor și Ar
meni se înregistra un adevărat re
cord de participare la diferite lucrări: 
peste 1300 de țărani cooperatori, 

creșterea indicelui de funcționare a 
utilajelor din dotare îl constituie or
ganizarea, in bune condiții, a ac
tivității de întreținere și reparații. 
Se lucrează în acord global și în trei 
schimburi ; au fost construite sau se 
află în curs de realizare o serie de 
ateliere de întreținere și baze auto, 
dotate cu toate utilitățile necesare : 
rampe de spălare, depozite, platfor
me de lucru.

★

Am examinat, față în față, activi
tatea acestor trusturi de construc
ții ; ele demonstrează două moduri 
de organizare, două stiluri diferite 
de conducere, două modalități de ac
țiune pentru a asigura folosirea ra
țională a timpului de lucru, a forței 
de muncă și a utilajelor, pentru a 
extinde acordul global pe șantiere. 
In lumina sarcinilor și indicațiilor 
cuprinse în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră, conducerea trustului de construc
ții industriale are datoria să acțio
neze cu toată hotărirea pentru 
înlăturarea lipsurilor, pentru aplica
rea unor măsuri radicale, de ordin 
organizatoric și tehnic, în vederea 
creșterii randamentului muncii. Este, 
totodată, necesar ca organizațiile de 
partid din cadrul acestui trust și de 
pe șantierele sale să-și îmbunătă
țească substanțial activitatea ; ele au 
datoria să intensifice munca politică 
pentru întărirea ordinii și discipli
nei pe șantiere, să urmărească înde
aproape aplicarea de către conduce
rile administrative a măsurilor sta
bilite, combătînd orice tendință de 
așteptare, de pasivitate în acest do
meniu și, mai presus de orice, să în
troneze un climat de exigență și res
ponsabilitate în muncă pe fiecare 
șantier, la fiecare punct de lucru.

Inq. Cristian ANTONESCU

membri de familie ai acestora, elevi. 
„Se poate spune că tot Loamneșul 
a ieșit la lucru. Această nouă che
mare la muncă hotărită pe ogoare, 
adresată de secretarul general al 
partidului, a înflăcărat și mai mult 
întreaga suflare a satelor noastre — 
ne-a spus mai tîrziu Constantin Pre- 
secan, vicepreședinte al consiliului 
popular comunal. Peste 250 oameni 
sînt astăzi la cositul finului, 50 la 
recoltatul griului. Alți peste 300 de 
oameni din Alămor și Loamneș pră
șesc sfecla de zahăr și porumbul. Co
operatorii au hotărît singuri să mai 
dea o prașilâ pentru a putea obține 
recolte mai mari la culturile de 
toamnă".

In toate zonele județului, mii și 
mii de mecanizatori, cooperatori, 
muncitori și funcționari din între
prinderile orașelor Sibiu, Mediaș, 
Copșa Mică, Agnita, Mîrșa au împîn- 
zit cîmpul. Aceste forțe, organizate 
și conduse de activiști de partid și 
de stat, lucrează în schimburi prelun
gite și în două schimburi. In 
lanurile cooperativei Porumbacu

Toți pun umărul, de la mic la mare
Comitetul județean de partid Ia

lomița a luat măsuri energice pen
tru intensificarea lucrărilor agricole 
de care depinde obținerea unor re
colte mari la culturile de toamnă. 
După cum ne-a informat ing. Ion 
Cristea. directorul direcției agricole, 
intr-o zi-două se va ajunge Ia o su
prafață totală de 100 000 ha culturi 
duble, realizindu-se astfel sarcinile 
stabilite. Planul de însămînțare a po
rumbului pentru boabe pe 48 000 hec
tare este realizat integral.

Pentru a obține recolte sporite la 
culturile succesive, cea mai mare a- 
tentie se acordă efectuării lucrărilor 
de întreținere pentru distrugerea bu
ruienilor apărute și spargerea crus
tei in scopul menținerii umidității în 
sol. la dispoziția plantelor. Pînă a- 
cum au fost aplicate prașile meca
nice pe nu mai puțin de 30 000 ha cu 
porumb și legume în cultură dublă, 
iar 15 000 ha s-au prășit, atît meca
nic. cît și manual. Acționînd în spi
ritul indicațiilor secretarului gene-

Muncâ, muncă, muncă. Siderurgiștli reșițeni elaborează o nouă șarjă

CĂRBUNI INDIGENI,
COCS PENTRU SIDERURGIE

DIN 
MAI MULT
La Plenara comună a C.C. al 

P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României din 21—22 iulie, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, a subliniat că 
în viitorul cincinal trebuie să reali
zăm o cotitură în explorarea și va
lorificarea surselor interne de ma
terii prime Și materiale, restringind 
Ia strictul necesar cantitățile procu
rate din import. îndeosebi, trebuie 
să asigurăm un grad mult mai ridicat 
de acoperire din tară a necesarului de 
cărbune cocsificabil, o reducere sub
stanțială a con
sumurilor specifi
ce la cocsul me
talurgic, concomi
tent cu o dimi
nuare a importu
rilor. însemnăta
tea asigurării în 
proporții sporite 
din producția in
ternă a cocsului devine si mai 
evidentă dacă ținem seama de 
faptul că ponderea valorii aces
tuia se ridică la circa 20 la sută 
din costul metalului, al fontei, că pe 
plan mondial se accentuează criza de 
materii prime, tendințele de scum
pire a prețurilor la energie și com
bustibil.

Din toate aceste considerente de 
mare importanță pentru economia 
națională se desprind sarcini deose
bite subliniate în mod distinct în 
Directivele Congresului al XI-lea 
ai partidului care prevăd că „in in
dustria metalurgică cercetarea se va 
axa pe extinderea folosirii huilelor 
slab cocsificabile și utilizarea cărbu
nilor energetici indigeni Ia fabricarea 
cocsului". Referindu-se la modalită
țile concrete de înfăptuire a acestor 
sarcini majore, conf. dr. ing. Iancu 
Drăgan. directorul general al Insti
tutului central pentru cercetări me
talurgice, ne spune :

— Traducînd în viată indicațiile 
date de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitelor de lucru, 
colectivul nostru a inițiat apli
carea unor tehnologii noi — și 

de Jos. conform unei scheme 
de lucru riguros analizate cu o seară 
în urmă, pe fiecare parcelă lucra 
cîte o echipă de 10—12 cosași, iar pe 
celelalte înaintau trei combine. Rea
lizările zilei : 37 ha recoltate. Alte 
trei echipe acționau la strinsul și 
balotatul paielor. La fel se lucrează 
la cooperativele agricole Bratei. 
Slimnic. Șelimbăr și altele.

Unele unități însă, mai ales din ca
drul consiliilor intercooperatiste Ar- 
paș, Tîrnava și Roșia recoltează zil
nic mai puțin de 10 hectare. Rămin, 
de asemenea, de rezolvat problemele 
legate de depanarea in timp mai 
scurt a defecțiunilor ivite la unele 
combine, ca și a devansării cu cel 
puțin o oră a startului intrării în lan 
a mașinilor. Unii mecanizatori aș
teaptă nejustificat zvintarea lanurilor 
după ora 8 dimineața. Există deci 
posibilități reale, ca, prin înlăturarea 
acestor neajunsuri, strîngerea și de
pozitarea recoltei să se facă la timp 
Si fără pierderi.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteil"

ral al partidului, al Legii organiză
rii producției și muncii în agricul
tură. organizațiile de partid și con
siliile populare Grivița, Traianu, Dor 
Mărunt. Făcăeni, Dragoș Vodă, Scîn- 
teia și altele au desfășurat largi ac
țiuni politice și organizatorice pen
tru mobilizarea la lucru a coopera
torilor și mecanizatorilor, a tuturor 
locuitorilor satelor, militează în con
tinuare pentru a întrona ordinea și 
disciplina, pentru ca munca în agri
cultură să se desfășoare pe o bază 
temeinic organizată la fel cum se 
desfășoară munca în industrie. Deo
sebit de eficiente sînt acțiunile des
fășurate prin toate formele muncii 
politice de masă, de către comite
tul comunal de partid Grivița. unde, 
zilnic, participă la lucrările agrico
le de sezon 2 700 de cooperatori, me
canizatori. toți locuitorii, de la e- 
levi la pensionari. Intre altele, aici 
a fost format un detașament de lu
cru numai din angajați ai diferite
lor unități economice și instituții din 

aceasta printr-o strînsă colabo
rare cu întreprinderile producătoare 
de cocs, cu secțiile de furnale din 
unitățile metalurgice, cu Institutul 
de proiectări de secții și uzine me
talurgice ș.a. De pildă, pe baza unei 
cercetări aplicate în 1974 in condiții 
industriale, cocseria din cadrul Com
binatului siderurgic Galați va utili
za in acest an circa 300 000 tone căr
bune românesc, considerat pină a- 
cum doi ani ca necorespunzător pen
tru producția de cocs metalurgic. 
Alte cercetări vizează stabilirea re
zistentei minime necesare pentru

Ce întreprind specialiștii pentru realizarea 

acestei importante sarcini economice

cocsul folosit în furnale de diferite 
capacități. încercările efectuate în 
perioada 1968—1974 vor permite să 
fie prescrise — așa cum este rațio
nal — pentru furnalele de diferite 
capacități, diferite rezistențe limită. 
Finalizarea acestor cercetări in anii 
1975—1976 va duce, așa cum a indi
cat tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, la uti
lizarea unor cantități suplimentare de 
cărbune de calitate inferioară pentru 
acoperirea necesităților de cocs ale 
metalurgiei noastre.

Pornind de la cercetări originale, 
specialiști ai I.C.E.M., în colaborare 
cu specialiști din marile combinate, 
au reușit să valorifice cărbuni româ
nești necocsificabili prin amestec cu 
sortimente adecvate de cărbuni din 
import. Astfel, colectivul laboratoru
lui cocs a elaborat un model mate
matic pentru calculul componenței 
amestecului de cărbuni, cu ajutorul 
calculatorului electronic, obținîndu-se 
cocs cu rezistență și compoziție chi
mică corespunzătoare, in condiții e- 
conomice mai avantajoase. In acest 
fel. prin folosirea unor cantități mai 

comună, sub conducerea tov. Pa- 
raschiva Popescu, vicepreședinta 
consiliului popular comunal. Toți 
membrii detașamentului lucrează e- 
fectiv Ia întreținerea culturilor de le
gume, intre orele 6 și 15, după care 
își rezolvă fiecare problemele în sec
torul unde este angajat. La această 
unitate, din cele 320 ha porumb pen
tru boabe semănat in cultură succe
sivă, 250 ha au fost prășite manual 
si mecanic, iar lucrările continuă. La 
fel de intens lucrează cooperatorii, 
mecanizatorii și ceilalți cetățeni din 
comuna Traianu, care au prășit ma
nual și mecanic 270 ha cu porumb 
boabe în cultură succesivă, din cele 
320 ha existente. La cooperativa din 
Smirna, prășitul porumbului în cul
tură succesivă este pe terminate. 
Pentru a veni în sprijinul coopera
torilor și mecanizatorilor, cu forțe 
locale, organizația de partid din Iazu 
a format un detașament din o sută 
de angajați, elevi și cadre didactice 
care lucrează cu spor la întreținerea 
culturilor.

întrucit județul Ialomița dispune 
de zeci de mii de hectare amenaja
te pentru irigat, iar in multe locuri 
se resimte deficitul de umiditate, a- 
cum trebuie intensificate la maximum 
acțiunile de udare a culturilor de 
primăvară, culturilor succesive și lu- 
cernei. Acestei cerințe majore îi 
răspund prin muncâ cooperatorii și 
mecanizatorii din Jegălia, Unirea, 
Ciocănești, Grădiștea ș.a., care, zi 
și noapte, aduc apa la rădăcina plan
telor. Pînă acum, udarea a Il-a s-a 
aplicat pe 65 000 ha porumb, sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui. soia, le
gume. De asemenea, s-a aplicat cea 
de-a doua udare pe 17 000 ha lucer
nă. Sînt măsuri bune, care trebuie 
rapid extinse la scara întregului ju
deț. Pentru că dacă la Dunăre oa
menii mai stau de veghe pe diguri, 
nu trebuie uitat că dezvoltarea nor
mală a culturilor depinde mult de 
rapiditatea cu care se acționează a- 
cum la prășit și la irigat, de aceas
ta depinde obținerea unei recolte 
sporite de produse agroalimentare și 
de furaje pentru a compensa pierde
rile provocate de inundații, in agri
cultură.

C. BORDEIANU 

mari de cărbuni inferiori din țară 
se vor diminua simțitor importurile 
de cărbune pentru industria meta
lurgică.

— Cum au acționat comuniștii dirt 
cercetarea si proiectarea metalurgică 
pentru obținerea acestor rezultate 7

— Trebuie să arătăm — preciza 
dr. ing. Constantin Ionescu, secretai 
rul comitetului de partid din I.C.E.M.] 
— că rezultatele bune de pînă acum 
au la bază un șir de inițiative va
loroase pornite din rindul comuniș
tilor. Numeroase adunări generale 
au fost consacrate mobilizării tutu

ror forțelor de 
cercetare din u-{ 
nitățile cu profil 
metalurgic, fruc-j 
tificării capacită
ții lor creatoare 
în scopul înfăp
tuirii sarcinilor! 
subliniate de con
ducerea partidu

lui. De altfel, soluțiile desprinse din 
dezbateri se regăsesc în obiectivele 
chemării la întrecere pe care a lan
sat-o in acest an institutul nostru 
către toate unitățile de cercetare din 
tară. Una din măsuri a fost și ini
țierea unei „mese rotunde". în ca
drul căreia a fost întocmit un plan 
concret de activitate pentru perioa
da 1976—1980, plan discutat și apro
bat apoi de către conducerea minis
terului de resort.

în privința căilor de valorificare 
a cărbunilor indigeni în industria 
metalurgică. împreună cu specialiști 
din ministerele coordonatoare. din 
proiectare și învățămînt au fost evi
dențiate atit tehnologiile „clasice", 
cit și soluțiile noi propuse pentru 
prima dată producției. Astfel, solu
ția tehnologică de îmbunătățire a în
sușirilor cocsului prin degresare cu 
cocs mărunt duce la creșterea re
zistenței acestuia, permițind astfel 
utilizarea in proporție mai mare a 
cărbunilor din țară. Soluția va fi 
aplicată în intervalul 1976—1980 la 
cocseria de la Combinatul siderurgic 
Galați, odată cu creșterea disponibi
lului de cărbune românesc slab coc
sificabil și necocsificabil.

— în viitorul cincinal — ne spunea 
directorul general al institutului — 
în domeniul utilizării cărbunelui in
digen în metalurgie, in fața noastră 
stau sarcini foarte importante. De pe 
acum studiem problemele tehnolo
giei pentru cocseria noului Combinat 
siderurgic de la Călărași, unde ne 
gindim să aplicăm cocsificarea șar
jelor preîncălzite ; analizăm varian
te pentru extinderea noii cocserii de 
la Călan și facem investigații pen
tru aplicarea unor soluții care să 
ducă la micșorarea consumului spe
cific de cocs la furnale, pe seama in- 
suflării la baza cuvei a gazelor re- 
ducătoare fierbinți obținute din gaz 
metan sau gaz de cocserie și. în fi
nal. prin gazeificarea cărbunilor e- 
nergetici care pun atîtea probleme 
la cocsificarea prin tehnologia „cla
sică".

Aspectele prezentate nu epuizează 
însă soluțiile aflate în studiu — sau 
sub forma unor cercetări la scară 
de laborator — pentru a elabora noi 
tehnologii, care să poată fi aplicate 
în viitor, ne măsură ce industria 
minieră va pune la dispoziția side
rurgiei cantități tot mai mari de 
huilă.

Elena MANTUAngajament suplimentat
După ce, la 15 iunie a.c., au 

anunțat realizarea planului cincinal, 
harnicii lucrători ai întreprinderii 
județene de construcții-montaj din 
Brăila s-au angajat să realizeze pină 
la sfirșitul anului, peste plan, o pro
ducție de construcții-montaj în va
loare de 177 milioane și 1 126 
apartamente. Recent, acest angaja
ment a fost suplimentat. Ca urma
re. constructorii brăileni vor realiza 
în plus o producție de 3 milioane 
lei. alte 34 apartamente și vor pro
duce suplimentar, în atelierele pro
prii. 97 tone metal prelucrat și 1 500 
mp prefabricate turnate. (Mircea 
Bunea).Peste prevederile planului

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la întreprinderea de hirtie „Bis
trița" din Prundu Bîrgăului au 
produs peste sarcinile de plan în 
primul semestru 67 tone hirtie de 
calitate superioară. Recent, răspun- 
zînd chemării secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întregul colectiv al între
prinderii a hotărit să realizeze pes
te angajamentul anual inițial o pro
ducție suplimentară de mai bine de 
100 tone hirtie. în numai 20 de zile 
din luna iulie, colectivul întreprinde
rii a realizat peste plan 30 ton» 
hirtie. (Ion Anghel).
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în muncă si viatăt *

Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 
Iulie a.c. a analizat structura orga
nizațiilor de partid de la sate și 
propunerile elaborate pe baza indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, privind 
concentrarea unitară a eforturilor co
muniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii de la sate spre rezolvarea 
problemelor producției agricole, ale 
bunei gospodăriri și dezvoltări econo- 
rwco-sociale a satelor.

In prezent. în mediul rural acti
vează circa 1 000 000 membri de 
partid cuprinși în peste 31 000 orga
nizații de bază, constituite în brigăzi, 
școli generale, precum și în unele 
cooperative de consum, consilii popu
lare, oficii P.T.T. și alte instituții co
nsunate, deși comuniștii din cadrul 
acestora, de regulă, sînt membri ai 
cooperativelor agricole de producție. 
Aceasta a dus la dispersarea forțe
lor partidului în numeroase organi
zații de bază mici, cu o sferă de 
preocupări limitată și care nu creează 
cadrul organizatoric necesar pentru 
a se acționa intr-o deplină unitate și 
a se soluționa în cele mai bune 
condiții complexitatea problemelor

PLENARA C. C. AL P. C. R. HOTĂRĂȘTE:
I. Cu privire la organizațiile comunaie de partid

1. In comune se mențin organizații 
de partid unice conduse de comitete 
comunale de partid care conduc în
treaga activitate politică, economică 
și socială din comună. Toate organi
zațiile de partid din unitățile eco
nomice și social-culturale de pe raza 
administrativ-teritorială a comunei 
vor fi subordonate comitetului comu
nal de partid.

2. în comunele care au pe terito

11. Cu privire la organizațiile de partid din C. A .P. 
și din satele necooperativizate

1. în vederea creării condițiilor or
ganizatorice ca membrii de partid 
din mediul rural să contribuie efec
tiv la realizarea programului parti
dului în agricultură, comuniștii care 
își desfășoară activitatea în secțiile 
S.M.A., consiliile populare, coopera
tivele de consum și meșteșugărești, 
școli generale, dispensare umane și 
veterinare, oficii P.T.T., posturi de 
miliție și alte instituții comunale,

structura
a partidoH la 31 issiif» 1f

Informare prezentată la Plenara C. C. al P. C. R. din 21-22 iulie 1975
Organele și organizațiile de partid, 

acționind pe baza hotăririlor Congre
selor al X-lea și al Xl-lea ale parti
dului și a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, au desfășurat 
o amplă muncă politico-organizato- 
rică pentru întărirea rindurilor parti
dului și creșterea rolului său condu
cător în toate sferele vieții sociale. 
Dezbaterea în întregul partid a Pro
gramului Partidului Comunist, a Di
rectivelor Congresului al Xl-lea și a 
Codului principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste, studierea 
Raportului prezentat Congresului al 
Xl-lea al P.C.R. au determinat îm
bunătățirea substanțială a muncii de 
partid, sporirea competenței organe
lor și organizațiilor de partid în con
ducerea activității politice, economice 
și sociale, dezvoltarea capacității a- 
cestora de mobilizare a oamenilor 
muncii pentru realizarea înainte de 
termen a planului cincinal de dez
voltare economico-socială a Româ
niei.

In cursul anului 1974 au fost pri
miți în partid peste 130 000 de oa
meni al muncii.

La 31 decembrie 1974 efectivul 
partidului era de 2 500 000 membri. 
Din aceștia aproape 50 la sută sînt 
muncitori, peste 20 la sută țărani. 22 
la sută intelectuali și funcționari, 
ceea ce exprimă creșterea continuă a 
influentei politico-ideologice a parti
dului în rîndurile clasei muncitoare, 
ale tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii.

Plenara a apreciat că partidul are 
o compoziție socială bună, activita
tea de primire de noi membri în 
partid s-a desfășurat în mod cores
punzător, marea majoritate a celor 
primiți în partid avi nd o temeinică 
pregătire politico-profesională, ceea 
ce a dus la întărirea organizațiilor 
de bază ale partidului, la ridicarea 
nivelului activității politice și orga
nizatorice a acestora. A fost relevat 
caracterul constant al creșterii pon
derii muncitorilor în partid, fapt 
deosebit de important pentru conti
nua întărire a disciplinei de partid, 
pentru asigurarea unității și coeziu
nii sale politico-ideologice și organi
zatorice.

In mediul rural își desfășoară ac
tivitatea peste un milion de comu
niști. Aceștia constituie o puternică 
forță politică, capabilă să mobilizeze 
oamenii muncii de la sate la reali
zarea sarcinilor ce le revin din Pro
gramul partidului și hotăririle Con
gresului al Xl-lea al P.C.R.

Sînt membri ai Partidului Comu
nist Român un număr important de 
intelectuali, care aduc o însemnată 
contribuție la dezvoltarea științei, 
artei și culturii, la promovarea pro
gresului tehnic, în activitatea de cer
cetare și producție.

Ponderea femeilor în efectivul 
partidului a crescut, ajungînd la a- 
proape 25 la sută.

Este semnificativ faptul că 71.7 la 
sută din efectivul partidului își des
fășoară activitatea în sfera producției 
materiale, ceea ce asigură ca parti

care se pun In activitatea economi
că și edilitar-gospodărească a satelor.

Totodată, în întreprinderile agrico
le de stat care își desfășoară activi
tatea pe zone teritoriale întinse e- 
xistă un număr de organizații de 
bază situate la distanțe mari de se
diul întreprinderii ceea ce face ca 
îndrumarea lor de către comitetele 
de partid pe I.A.S. să fie sporadică 
și lipsită de eficiență.

In cadrul stațiunilor pentru meca
nizarea agriculturii sînt menținute 
organizații de bază pe secții, subor
donate comitetelor de partid pe
S.M.A., deși toți comuniștii sînt in
tegrați organic in sfera de preocu
pări a cooperativelor agricole, fă- 
cind parte din formațiunile de mun
că mixte ale C.A.P. și S.M.A.

în vederea îmbunătățirii structurii 
organizațiilor de partid la sate, pen
tru a se crea condiții de afirmare și 
mai puternică a rolului de conducă
tor politic al fiecărei organizații de 
partid astfel incit activitatea orga
nizațiilor de partid, a tuturor comu
niștilor din mediul rural să fie sub
ordonată sarcinilor de producție în 
agricultură, dezvoltării economice și 
sociale a satelor.

riul lor o singură unitate economică 
— cooperativa agricolă de produc
ție — comitetul comunal de partid 
va îndeplini și funcțiile comitetului 
de partid pe C.A.P., devenind comi
tet de partid comunal și al C.A.P., 
înlăturîndu-se astfel suprapunerile și 
paralelismele existente în prezent în 
conducerea activității politice, eco
nomice și sociale din unitățile res
pective.

precum și cei care sînt pensionari și 
femei casnice vor fi incluși în orga
nizațiile de partid din cooperativele 
agricole de producție.

a) Organizațiile de partid din coo
perativele agricole de producție care 
au peste 100 membri de partid vor 
fi conduse de comitete de partid. în 
aceste cazuri, organizațiile de bază 
se constituie pe sate, ferme, brigăzi 
sau grupe de brigăzi, școli generale 

dul să-și exercite cu succes rolul de 
forță conducătoare în domeniile ho- 
tăritoare ale construcției socialiste.

Plenara a scos în evidență uneia 
neajunsuri în munca politico-orga- 
nizatorică dă primire în partid, pu- 
nînd accent pe creșterea exigenței, 
pentru primirea în rîndurile parti
dului a celor mai buni oameni ai 
muncii — fruntași în producție și în 
viața obștească — cu calități moral- 
politice corespunzătoare.

Comitetele județene, municipale și 
orășenești au luat o serie de mă
suri privind îmbunătățirea structurii 
organizațiilor de partid. în ministe
re, centrale industriale, întreprinderi, 
instituții, unități agricole își desfă
șoară activitatea peste 8 000 organi
zații de partid conduse de comitete 
și peste 70 000 organizații de bază.

Plenara C.C. al P.C.R. a apreciat 
că in anul 1974 — an în care au avut 
loc Congresul al Xl-lea și aniver
sarea a 30 de ani de la eliberarea 
țării — organele și organizațiile de 
partid au desfășurat o amplă mun
că politică care a contribuit la mo
bilizarea activă a comuniștilor și a 
celorlalți oameni ai muncii la în
făptuirea politicii partidului, sporirea 
fermității revoluționare și combativi
tății acestora, însușirea normelor 
vieții și muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste, astfel încît 
acestea să se materializeze în activi
tatea și comportamentul membrilor 
de partid.

în cursul anului 1974—1975 au fost 
cuprinși în diferite forme ale învă- 
țămîntului politico-ideologic și eco
nomic de masă 97,82% din totalul 

‘membrilor de partid. De asemenea, 
împreună cu comuniștii studiază în 
aceste cursuri 677 034 oameni ai 
muncii nemembri de partid, majori
tatea acestora fiind tineri.

Conținutul învățămîntului politico- 
ideologic al membrilor de partid a 
fost orientat cu precădere spre însu
șirea Programului Partidului Comu
nist Român și a celorlalte hotărîri ale 
Congresului al Xl-lea al P.C.R., în 
scopul educării comuniștilor în spiri
tul fermității revoluționare, dezvol
tării răspunderii și combativității 
membrilor de partid, formării lor ca 
luptători consecvenți pentru înfăp
tuirea sarcinilor construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Comitetele județene de partid au 
inițiat în anul 1974 o serie de alte 
activități menite să contribuie la 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a celor care solicită să in
tre în rîndurile membrilor de partid, 
precum și a celor nou primiți.

Cu toate acestea, activitatea de 
educare politico-ideologică a membri
lor de partid nu s-a ridicat peste tot 
la nivelul cerințelor actuale, se ma
nifestă încă fenomene de formalism, 
accentul fiind pus mai ales pe latura 
cantitativă a acțiunilor politice, 
culturale, ceea ce diminuează efica
citatea practică a acestora. Există 
încă membri de partid care participă 
sporadic la dezbaterile organizate în 
cadrul adunărilor generale, precum 
și la cursurile învățămîntului poli
tico-ideologic, dau dovadă de atitu
dini înapoiate față de muncă, au o 

de 10 ani, în raport de numărul co
muniștilor și de condițiile existente 
în fiecare cooperativă.

b) în cazurile cind numărul mem
brilor de partid este mai mic de 100 
se constituie o singură organizație 
de bază pe cooperativa agricolă de 
producție, în cadrul acesteia putîn- 
du-se crea, în raport de necesități, 
grupe de partid pe sate, ferme sau 
brigăzi, școli etc.

2. în organizațiile de partid din 
cooperativele agricole de producție 
de pe teritoriul orașelor vor fi in
cluși și membrii de partid din sec
țiile pentru mecanizarea agriculturii

III. Cu privire la structura organizațiilor de partid
din I. A .8.

1. Ținînd seama de sarcinile ce 
revin comitetelor comunale în rezol
varea tuturor problemelor ce se ri
dică in raza lor teritorială, precum 
și de faptul că activitatea fermelor
I.A.S.  este cuprinsă și in planul unic 
în profil teritorial al comunei, or
ganizațiile de bază din fermele I.A.S. 
vor fi subordonate, în mod nemijlo
cit, comitetelor comunale, orășenești 
sau municipale de partid pe raza 
cărora își desfășoară activitatea.

a) în vederea înlăturării dispersă
rii exagerate a forțelor partidului în 
acest domeniu de activitate, membrii 
de partid din toate fermele cu pro
fil asemănător de pe raza unui sat 
vor fi constituiți intr-o singură or
ganizație de bază subordonată în 
mod nemijlocit comitetului comunal 
de partid.

b) Membrii de partid din cadrul 
personalului de conducere tehnic, 
economic, de specialitate și adminis
trativ al întreprinderilor agricole de 
stat, atelierului mecanic și al ferme
lor din satul în care își are sediul 
întreprinderea respectivă vor fi con
stituiți într-o singură organizație de 
bază subordonată comitetului comu
nal, orășenesc sau municipal de 
partid. în cazul cînd numărul comu
niștilor este mai mare de 100, orga
nizația de partid va fi condusă de 
comitet.

2. In întreprinderile agricole de 
stat din lunca indiguită a Dunării, 
întreprinderile pentru creșterea și 
îngrășarea taurinelor, ovinelor și por
cinelor, combinatele avicole, insti
tutele de cercetări și stațiunile ex
perimentale, care au mai puțin de 
100 membri de partid, se constituie o 
singură organizație de bază, iar în 

comportare necorespunzătoare în fa
milie și societate.

în vederea aplicării în viață a 
Programului partidului și a hotări
rilor Congresului al Xl-lea referitoa

PLENARA C. C. AL P. C. R. A STABILIT:
1. Organele și organizațiile de 

partid vor manifesta o exigență spo
rită în acordarea calității de mem
bru al partidului ; in rîndul comu
niștilor vor fi primiți numai acei oa
meni ai muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
care au merite deosebite în activita
tea politică, profesională și obșteas
că, dau dovadă de dragoste și ata
șament față de partid, patrie și 
popor, sînt exemple de comportare 
morală în familie și societate și do
vedesc, în cadrul unei activități sis
tematice, desfășurate pe o perioadă 
mai mare de timp, că sînt demni, din 
toate punctele de vedere, să li se 
încredințeze înalta cinste de membru 
al Partidului Comunist Român.

2. Comitetele județene, municipale, 
orășenești și comunale vor asigura 
în continuare creșterea ponderii 
muncitorilor în partid, și în primul 
rind a muncitorilor calificați, frun
tași în producție, cu o bună pregă
tire politică și de cultură generală, 
o comportare, ireproșabilă în familie 
și societate, care desfășoară o bogată 
activitate obștească, dovedind prin 
fapte că sînt în fruntea luptei pentru 
aplicarea în viață a hotăririlor și di
rectivelor partidului.

3. O atenție mai mare se va acor
da muncii politice și organizatorice 
pentru primirea în partid a celor mai 
înaintați țărani cooperatori care a- 
duc o însemnată contribuție la spo
rirea producției agricole, la întărirea 
economico-organizatorică a coopera
tivelor agricole de producție, luptă 
pentru apărarea și dezvoltarea averii 
obștești, precum și a acelor țărani 
din comunele necooperativizate care 
prin întreaga; lor activitate politică 
și obștească, prin ținuta lor morală 
dovedesc că merită să poarte înaltul 
titlu de membru al partidului.

4. Organele și organizațiile de par
tid vor primi în rîndul comuniștilor 
ingineri, economiști, tehnicieni, ca
dre de valoare din domeniul științei, 
învățămîntului și culturii, care do
vedesc că sînt profund devotați cau
zei clasei muncitoare, s-au remarcat 
în activitatea științifică și de condu
cere a producției, au creat opere de 
artă și cultură de înaltă ținută artis
tică și ideologică, se situează ferm 
pe pozițiile politicii partidului nostru 
și desfășoară! o amplă și susținută 
activitate obștească.

Avînd în vedere că în momentul 
de față în pa'rtid este prea mare nu
mărul funcționarilor fără studii su
perioare, organizațiile de bază vor pu
tea primi în partid din rîndurile a- 
cestora numai în cazuri deosebite, 
atunci cînd organele de partid jude
țene, municipale și orășenești consi
deră aceasta ca absolut necesar.

5. Organele și organizațiile de par
tid vor desfășura o intensă muncă 

care serveso cooperativele respec
tive.

3. In satele de deal șl munte ne- 
cooperativizate, organizațiile de bază 
se constituie, de regulă, pe fiecare 
sat în parte ; în comunele care au 
puțini membri de partid și au un 
număr mai mare de sate, organiza
țiile de bază se constituie în raport 
de condiții — număr de membri de 
partid, distanțe între sate, mijloace 
de transport existente etc. — și pe 
grupe de sate, organizațiile respec
tive urmînd a fi subordonate comi
tetului comunal de partid.

și 8. M. A.
cele care au peste 100 membri de 
partid se mențin organizații de 
partid unice conduse de comitete 
subordonate comitetului comunal, 
orășenesc sau municipal de partid pe 
teritoriul căruia iși are sediul între
prinderea sau instituția respectivă.

3. Membrii de partid din cadrul 
personalului de conducere tehnic, e- 
conomic. de specialitate și adminis
trativ și al atelierului mecanic al

IV. Cu privire la structura organizațiilor de partid 
din întreprinderile industriale, de construcții, 
transporturi și alte unități economico-sociale 

din mediul rural
Organizațiile de partid din între

prinderile industriale, de construcții 
și transporturi, institutele de cerce
tări și filialele acestora, asociațiile 
economice intercooperatiste. silozuri, 
baze de recepție, unități de produc
ție ale cooperației meșteșugărești, 
cooperative de consum zonale, spi
tale. sanatorii, licee, școli profesio
nale din mediul rural rămîn în for
ma actuală — organizații de partid 
conduse de comitete în unitățile 
unde sînt peste 150 membri de par
tid și organizații de bază unde nu
mărul acestora este mai mic — și 
sînt subordonate comitetului comu
nal de partid pe raza căruia își are 
sediul unitatea respectivă.

re la întărirea rîndurilor partidului, 
creșterea rolului conducător al fie
cărei organizații de partid, asigu
rarea împrospătării continue a parti
dului cu noi forțe, 

politică și organizatorică pentru creș
terea ponderii tinerilor proveniți din 
rîndul Uniunii Tineretului Comunist 
în totalul celor primiți în partid, a- 
sigurind astfel împrospătarea con
tinuă a partidului cu forțe noi. Con
comitent cu aceasta trebuie să spo
rească exigența față de calitățile ti
nerilor ce intră in rîndul comuniș
tilor, organizațiile de partid și U.T.C. 
fiind datoare să desfășoare o activi
tate mai intensă în vederea spriji
nirii tinerilor pentru a-și ridica con
tinuu nivelul de conștiință și de pre
gătire politico-ideologică și profe
sională.

6. Organizațiile de partid vor des
fășura o muncă politică mai perse
verentă pentru primirea in partid a 
celor mai înaintate femei — munci
toare, țărănci, intelectuale — care 
s-au evidențiat în mod deosebit în 
producție, în activitatea politică și 
obștească, în creșterea și educarea 
tinerei generații.

7. Pentru a se asigura menținerea 
unei compoziții sociale corespunză
toare, se va urmări ca ponderea ce
lor primiți in partid din rîndul lucră
torilor din industrie, agricultură, 
transporturi, construcții să reprezin
te circa 80 la sută. Birourile și se
cretariatele comitetelor județene, 
municipale și orășenești vor examina 
lunar situația primirii în partid și 
vor lua măsuri pentru a se asigura 
creșterea rîndurilor partidului și îm
bunătățirea permanentă a compozi
ției sale.

8. Organizațiile de partid vor pri
mi în partid oameni ai muncii care 
au absolvit cel puțin 7—8 clase, iar 
cei cu 4 clase vor putea fi primiți 
numai în cazuri excepționale și nu
mai din rîndul muncitorilor și țăra
nilor care dovedesc calități deosebite 
în producție și în activitatea politică 
și obștească.

Pentru ridicarea nivelului de cu
noștințe al membrilor de partid cu 
pregătire școlară scăzută, comitetele 
județene, municipale, orășenești si 
comunale vor lua măsuri menite să 
asigure cuprinderea in învătămîntul 
de stat seral și fără frecventă a 
membrilor de partid mai tineri în 
vederea completării studiilor, cel 
puțin pînă la nivelul a 8 clase ele
mentare.

9. Organele și organizațiile de par
tid trebuie să se ocupe în mai mare 
măsură de educarea membrilor de 
partid primiți în ultimii ani. să-i 
antreneze pe bază de sarcini concre
te la întreaga activitate a organiza
țiilor de partid. Este necesar să se 
intensifice eforturile în direcția în
sușirii temeinice de către toti mem
brii de partid a ideologiei si moralei 
comuniste, a concepției înaintate a 
partidului nostru despre lume si 
viată, dezvoltării spiritului lor mi

stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii vor fi constituiți intr-o sin
gură organizație de bază, subordona
tă comitetului comunal, orășenesc 
sau municipal de partid pe raza că
ruia își are sediul stațiunea. In ca
zul cînd numărul membrilor de par
tid este mai mare de 100. organiza
ția de partid va fi condusă de co
mitet.

4. In vederea antrenării tuturor 
comuniștilor din întreprinderile agri
cole de stat și stațiunile pentru me
canizarea agriculturii la soluționarea 
problemelor majore cu care se con
fruntă unitatea respectivă în înfăp
tuirea sarcinilor ce-i revin din pla
nul unic de stat, comitetele județene 
vor convoca cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan, analizelor semes
triale ale realizării planului de stat, 
cît și în perioada premergătoare 
campaniilor agricole, adunări gene
rale ale tuturor comuniștilor sau ale 
activului de partid din fiecare uni
tate (secretarii și ceilalți membri ai 
birourilor organizațiilor de bază, 
șefii fermelor și ai secțiilor de me
canizare. președinții comitetelor și 
organizatorii grupelor de sindicat, 
secretarii organizațiilor U.T.C.) ; cu 
acest prilej se vor stabili și princi
palele măsuri ce urmează a fi luate 
în domeniul muncii organizatorice și 
politico-educative de masă.

Comitetele-comunale de partid care 
urmează a îndeplini și funcțiile co
mitetelor de partid pe C.A.P.. deve
nind comitete de partid comunale șl 
ale C.A.P. vor fi stabilite de birou
rile comitetelor județene de partid, 
cu acordul prealabil al secției or
ganizatorice a C.C. al P.C.R.

Hotărîrea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 1968 cu 
privire la structura organizațiilor de 
partid din întreprinderi, instituții și 
comune, precum și hotărîrile Secre
tariatului C.C. al P.C.R. din 1972 re
feritoare la structura organizațiilor 
de partid din mediul rural urmează 
să fie modificate în mod corespun
zător.

litant. combativ, revoluționar, care 
să se reflecte în întreaga activitate 
politică, profesională, în comportarea 
lor de zi cu zi.

în organizațiile de bază se vor or
ganiza, de 3—4 ori pe an. expuneri 
asupra principalelor probleme ale 
vieții de partid — disciplina de par
tid. unitatea partidului, drepturile si 
îndatoririle comuniștilor, principiile 
și normele de muncă si de viată 
ale comuniștilor, ale eticii si echi
tății socialiste, rolul partidului de 
forță politică conducătoare a națiunii 
noastre și sarcinile concrete ale fie
cărei organizații de bază, ale fiecă
rui membru de partid la locul său 
de muncă.

10. Organele și organizațiile de 
partid trebuie să asigure ca semna
rea „Angajamentului solemn" de că
tre fiecare membru de partid să 
devină un act politic important, care 
să pună în evidență responsabilitatea 
politică și angajarea totală pe care 
le incumbă înaltul titlu de membru 
de partid, să ducă la întărirea dis
ciplinei. a fermității și abnegației re
voluționare a tuturor comuniștilor 
în lupta pentru aplicarea In viată a 
hotăririlor de partid și de stat.

11. Organele de partid se vor pre
ocupa în mod deosebit de îmbunătă
țirea activității politico-educative a 
organizațiilor de partid din ministere 
și instituții centrale și locale. din 
presă și edituri, din institutele de 
învățămînt. de artă și cultură. în 
scopul creșterii conștiinței comuniste 
a membrilor de partid din aceste 
domenii, al însușirii temeinice a 
concepției materialist-dialectice des
pre lume și societate. dezvoltării 
combativității revoluționare, educării 
în spiritul normelor de conviețuire 
socialistă, al moralei comuniste, al 
disciplinei de partid, al intransigen
tei neabătute fată de orice matiifes- 
tare care contravine principiilor de 
muncă și viată comuniste, normelor 
statutare.

12. Comitetele județene, munici
pale. orășenești și comunale vor tre
bui să îndrume permanent munca 
de întărire a rindurilor partidului, 
veghind la asigurarea unei compo
ziții sociale corespunzătoare, la res
pectarea întocmai a prevederilor- 
Statutului partidului, a hotăririlor și 
instrucțiunilor Comitetului Central 
în acest domeniu deosebit de însem
nat al muncii de partid.

★

Aplicarea în viață a hotăririlor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R. și a 
indicațiilor cuprinse în cuvîntările 
secretarului general al partidului 
referitoare la creșterea rindurilor 
partidului trebuie să ducă la întări
rea organizațiilor de partid, la exer
citarea în mai bune condiții a rolu
lui lor de forță politică conducă
toare în unitățile în care își desfă
șoară activitatea, asigurînd realiza
rea întocmai și la un înalt nivel ca
litativ a sarcinilor ce le revin din 
Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spr« 
comunism.

(Urmare din pag. I)
lor Congresului al Xl-lea în vede
rea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism, prin dez
voltarea, în continuare, în ritm in
tens, a tuturor ramurilor econo
miei naționale, valorificarea la un 
nivel superior a resurselor naționa
le, introducerea largă în economie 
și în viața socială a cuceririlor ști
inței și tehnicii moderne, creșterea 
eficienței economice, ridicarea ni
velului de bunăstare și civilizație al 
întregului popor.

Desigur, există o bază trainică în 
acest sens — marile succese obți
nute în realizarea înainte de ter
men a actualului cincinal de către 
un șir de întreprinderi, centre și 
zone teritoriale, ramuri — succese 
care demonstrează realismul și jus
tețea politicii economice a partidu
lui, sînt rezultatul muncii eroice a 
clasei noastre muncitoare, a ingine
rilor și tehnicienilor, a tuturor oa
menilor muncii. Corespunzător rea
lităților vieții, una din ideile ma
jore, fundamentale ale cuvintării 
este aceea că factorul hotăritor in 
orice domeniu, condiția esențială a 
accelerării înaintării țării pe calea 
progresului economic și social este 
MUNCA, MUNCA și iar MUNCA, 
îndeplinirea angajamentelor în ca
drul întrecerii socialiste pentru de
vansarea cincinalului, darea în 
funcțiune la termen a Investițiilor, 
recuperarea integrală a pagubelor 
produse de calamități naturale, ob
ținerea chiar și în acest an, prin 
culturi succesive, a unor recolte 
bogate sînt posibile numai și nu
mai prin MUNCA, prin EFORTURI 
STATORNICE, prin ABNEGAȚIE 
și HĂRNICIE.

Lucrările plenarei și, în mod 
deosebit, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au prilejuit in 
același timp o pătrunzătoare analiză 
a modului in care se muncește în 
diferite domenii, unități, instituții, 
a stilului de muncă al organizații
lor de partid, al activiștilor de 
partid și de stat. In acest sens, cu
vîntarea secretarului general al 
partidului constituie un exemplu 
înalt de exigență, de combativitate 
revoluționară, de neimpăcare cu 
lipsurile, de fermitate neșovăitoare 
și principialitate intransigentă în 
promovarea intereselor poporului, 
în asigurarea bunei soluționări a 
sarcinilor construcției socialiste.

In toate domeniile există reali
zări de seamă, rezultate îmbucură
toare — dar acestea nu pot acoperi 
persistența unor lipsuri, nu pot 
estompa faptul că pretutindeni, în 
diferitele ramuri sau unități ale 
economiei naționale, în industrie 
ca și în agricultură, în investiții 
sau transporturi, în cercetarea știin
țifică sau in învățămînt sînt încă 
numeroase cerințe neîmplinite, sînt 
încă mari și foarte mari posibilități 
de mai bine, insuficient fructifica
te. In acest spirit critic sînt dezvă
luite un șir de deficiențe — a că
ror înlăturare grabnică, fermă, ho- 
tărîtă și necondiționată reprezintă O 
SARCINA FUNDAMENTALA DE 
PARTID PENTRU COMUNIȘTI 
ȘI O DATORIE PATRIOTICA PRI
MORDIALA PENTRU TOȚI OA
MENII MUNCII DIN SECTOARE
LE RESPECTIVE.

Există un factor-comun, o „cheie 
a cheilor" soluționării tuturor ma
rilor probleme și cerințe, oricit de 
variată ar fi natura lor ? Da, exis
tă — și aceasta o constituie ÎNTĂ
RIREA SPIRITULUI DE PARTID 
ÎN ÎNTREAGA ACTIVITATE ECO- 
NOMICO-SOCIALA. Efectiv. se 
poate aprecia că ideea întăririi spi
ritului de partid străbate ca un l'ir 
roșu întreaga cuvîntare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Ceea ce trebuie subliniat de la 
bun început este că cerința întăririi 
spiritului de partid, adresată, in 
mod firesc, în primul rind co
muniștilor, cadrelor de conducere 
din industrie, agricultură, transpor
turi, cercetare, învățămînt, nu poa
te fi înțeleasă în sens limitativ ; 
in condițiile societății noastre, in
teresele partidului nu sînt altele 
decît interesele poporului, cerințele 
și sarcinile puse de partid pentru 
îmbunătățirea activității în toate 
domeniile sint adresate deopotrivă 
tuturor oamenilor muncii, căci ei 
și nimeni alții sînt și vor fi unicii 
beneficiari ai îndeplinirii acestora, 
ei și numai ei se vor bucura de 
roadele unei dezvoltări economico- 
sociale mai accelerate, unei pros
perități mai înalte a țării.

Spiritul de partid impune INTA- 
RIHEA RESPONSABILITĂȚII în 
conducerea și desfășurarea intregu 
activități productive. Fie că este 
vorba de sarcinile privind reduce
rea substanțială a consumurilor 
specifice, economisirea combustibi
lului și energiei, utilizarea intensi
vă a capacităților de producție, ri
dicarea continuă a calității produ
selor, înnoirea și modernizarea pro
duselor, ridicarea eficienței întregii 
activități economice, buna gospo
dărire a pămîntului, realizarea la 
timp a investițiilor, de reducerea 
importurilor și sporirea exporturi
lor sau de sporirea rolului științei 
și invățămîntului în îndeplinirea 
prevederilor cincinalului — TOATE 
depind, în primă și în ultimă in
stanță, de gradul de responsabili
tate socială pe care îl manifestă 
fiecare activist de partid sau 
cadru de conducere .economică, 
fiecare muncitor, țăran ori intelec
tual.

în mod deosebit, se cuvine puter
nic subliniată importanța SPIRITU
LUI GOSPODĂRESC, pentru ca 
fiecare gram de materie primă, 
fiecare leu-valută, fiecare kilowat 
de energie să fie folosite judicios, 
în adevăratul înțeles al cuvîntului 
de grijă și prețuire ca ochii din 
cap. Așa cum s-a exprimat des
chis, cu sinceritate comunistă se
cretarul general al partidului, avem 
succese mari, dar fiecare trebuie să 
înțeleagă că nu dispunem de posi
bilități nelimitate ; sîntem o țară în 
curs de dezvoltare, dorim să ajun
gem cit mai repede la nivelul sta
telor avansate ale lumii — și nu 
ne putem permite nici un fel de 
risipă, nici un fel de neglijență, 
nici un fel de Irosire a bunului și 
banului public.

Pe bună dreptate spunem că Ia 
noi fiecare om al muncii este nu 
numai producător, ci și proprietar 
al mijloacelor de producție — dar 
calitatea de proprietar nu înseamnă 

că fiecare poate face ce vrea cu 
partea de avut obștesc încredințată 
de societate ; dimpotrivă, pentru 
modul cum aceasta este gospodă
rită purtăm răspunderea directă 
față de societate, față de popor, 
față de partid. Și aceasta este deo
potrivă valabil atît în ce privește 
munca proprie, cît și munca veci
nului ; nimănui nu-i este permis 
să treacă nepăsător pe lingă lip
suri, să privească cu indiferentă 
cazuri de risipă sau manifestări de 
neglijentă — acte care lezează in
teresele generale, ale tuturor.

Combativitatea revoluționară, spi
ritul de responsabilitate socială 
sint indisolubil legate de ÎNTĂ
RIREA DISCIPLINEI ȘI LEGALI
TĂȚII pe toate planurile vieții 
economice și sociale. Stricta res
pectare a legilor statului, ca și a 
cerințelor disciplinei muncii, a dis
ciplinei tehnologice și contractuale 
nu sînt și nu pot fi considerate 
chestiuni facultative. Nu se poate 
admite încălcarea unor prevederi 
ale legii planului național unic în 
domeniul normării consumului de 
materii prime sau al cheltuielilor 
materiale de producție ori al înde
plinirii prevederilor contractuale, 
după cum nimănui nu îi este 
îngăduit a nesocoti reglementările 
legii privind folosirea pămîn
tului și participarea la lucrările 
agricole. îngustimea de vederi sau 
tendințele individualiste, arbitra- 
riul, subiectivismul sau toleranța 
față de abaterile de la lege, indis
ciplina in muncă, mentalitățile că 
întreprinderea este un fel de insti
tuție filantropică, de asistență so
cială, în care calitatea producției 
poate lăsa de dorit, se pot produce 
rebuturi dar leafa „trebuie" să 
meargă înainte — iată piedici în 
calea progresului, la a căror înlă
turare hotărîrile plenarei, cuvînta
rea secretarului general al parti
dului ne cheamă pe toți.

întărirea spiritului de partid în
seamnă PASIUNE ȘI DĂRUIRE 
COMUNISTA ÎN MUNCA, impune 
intensificarea eforturilor pentru li
chidarea oricăror manifestări de 
formalism, comoditate sau super
ficialitate. De pildă, semnătura pe 
actul de import al unui produs pre
supune angajare responsabilă, atît 
în ce privește verificarea minu
țioasă, în primul rînd a posibilită
ților proprii de realizare a produsu
lui, în vederea dispensării econo
miei de un efort inutil, verificarea 
ultraminuțioasă a calităților pro
dusului importat, cît și urmărirea 
folosirii acestuia. în acest context 
sînt pe deplin întemeiate criticile 
adresate in plenară la adresa men
talităților de neîncredere în capa
citatea creatoare a propriei gîndiri 
tehnico-științifice, neîncredere pe 
al cărei revers este întotdeauna 
înscrisă atitudinea de ploconire, 
chiar față de produse străine de 
slabă calitate. Trebuie înțeles că 
angrenarea în revoluția tehnico- 
științifică mondială presupune 
PARTICIPARE ACTIVA, PRO
PRIE la aceasta, și nu import de 
revoluție tehnico-științifică. Așa 
cum accentua tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Vorbind de afirmarea 
revoluției tehnico-științifice, tre
buie să avem în vedere că ea va 
putea fi realizată odată cu o afir
mare hotărîtă a spiritului revolu
ționar în activitatea partidului, cu 
manifestarea puternică în toate 
sectoarele vieții de partid și de 
stat, în toate sferele societății a 
spiritului revoluționar, caracteristic 
concepției materialismului dialec
tic și istoric".

în mod firesc, sarcini da am
ploarea și complexitatea celor pre
văzute în viitorul cincinal impun 
creșterea continuă a ROLULUI 
CONDUCĂTOR AL ORGANIZA
ȚIILOR DE PARTID. Accentuarea 
acestui rol nu are nimic comun cu 
spiritul administrativ sau festivist, 
ci presupune situarea comuniștilor 
în primele rînduri ale eforturilor 
pentru rezolvarea celor mai im
portante sau mai complexe proble
me din viața fiecărui colectiv, lo
cul comuniștilor fiind mereu acolo 
unde este mai greu, unde trebuie 
pus umărul mai cu nădejde, mobi- 
lizînd astfel, prin propria faptă, pe 
cei din jur — așa cum au procedat 
cei mai buni activiști ai partidu
lui, prezenți pe diguri, în zilele și 
nopțile de luptă împotriva inunda
țiilor, după exemplul secretarului 
general al partidului. Tocmai în 
acest sens se sublinia In cuvîntare 
că numai printr-un puternic spirit 
de răspundere, de sacrificiu se deo
sebesc, pină la urmă, comuniștii, 
revoluționarii de ceilalți membri ai 
societății.

în lumina acestor cerințe au și 
fost abordate în cuvîntare proble
mele perfecționării activității de 
partid — o cerință esențială fiind 
înlăturarea fermă a oricărei mani
festări de spirit funcționăresc, bi
rocratic, desfășurarea ei efectivă PE 
TEREN, ÎN MIJLOCUL OAMENI
LOR MUNCII, ajutînd practic, con
cret la soluționarea problemelor 
ivite. Acesta este, totodată, adevă
ratul teren de formare, verificare 
și călire a cadrelor, pe bună drep
tate subliniindu-se că toate orga
nizațiile de partid sint chemate să 
aprecieze cadrele după muncă, 
după abnegația și spiritul de sa
crificiu, dovedite prin fapte, în ac
tivitatea cotidiană. Aprecierea ex
clusivă după referate sau pe baza 
vorbelor frumoase rostite în ședin
țe nu pot ajuta cadrele în procesul 
formării, nici perfecționarea activi
tății organizațiilor de partid.

Desigur, ideile și indicațiile de 
deosebită valoare cuprinse în cu
vîntarea secretarului general al 
partidului trebuie atent studiate 
spre a fi temeinic însușite de toți 
comuniștii, ca și de ceilalți oameni 
ai muncii. Efectiv, se cere o îmbu
nătățire hotărîtă a întregii activi
tăți economico-sociale, o creștere 
calitativă a acesteia în deplina ac
cepțiune a termenului. în acest sens 
se impune analiza exigentă a acti
vității fiecărei organizații, a fiecă
rui colectiv — analiză urmată de 
eforturi sistematice menite să asi
gure aplicarea consecventă a ce
rințelor formulate — în vederea 
realizării unor noi, ample și însu- 
flețitoare succese pe calea deschisă 
de Congresul al Xl-lea al partidu
lui, cale a cărei primă etapă o 
constituie viitorul cincinal.
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în mod firesc, vara, cînd se faoe 
bilanțul anului teatral, artiștii, cri
ticii. oamenii de specialitate se gin- 
desc. în primul rînd, la valorile re
pertoriale acumulate în acel an și 
analizează mai cu seamă modul în 
care s-a înfățișat literatura drama
tică națională. în ansamblu, în apro
ximativ două sute de ani. dra
maturgia noastră s-a constituit in
tr-un uriaș și peren fond de piese, 
apte a fi mereu reconsiderate scenic 
și insotindu-se mereu cu noi pro
duceri, acest fond reprezentînd prin
cipalul rezervor de specificitate na
țională al artei teatrale. De aceea, 
eforturile cercetătorilor, istorici li
terari și teatrali, critici, secretari li
terari, consacrate descoperirii și re
descoperirii unor lucrări din moște
nirea veșnic vie a scrierilor drama
turgie© tind a oferi scenei române 
noi 
concrete 
definirea 
tății și 
dezvoltarea 
sonalității 
concertul 
lor și artelor.

în stagiunea 
1974—1975 au fost 
astfel introduse 
în complexul vie
ții artistice cîte
va din fragmen- 

. tele dramatice 
ale Iul Mihai E- 
minescu, 
parte 
peră 
bilă,

argumente 
pentru 
identi- 
pentru 

per
ei în 
litere-

din obligațiile culturale ale oricărui 
teatru, dator să contribuie la educa
rea generațiilor noi prin valorifica
rea, bineînțeles, în spirit critic, a 
întregului

Ca și în 
mai mare 
dramatică 
tă de autori care, ca scriitori și ce
tățeni. participă direct la viata re
publicii. Dramaturgia actualității și-a 
cucerit un loc prestigios in cultura 
patriei, iar propoziția nefericită, ve
hiculată intens odinioară, că ar fi 
..un gen rămas în urmă" nu mai are 
acum nici o circulație. Pe listele 
premiilor literare ale Uniunii scriito
rilor. asociațiilor de scriitori. Acade
miei figurează cu regularitate nume 
de dramaturgi și e. probabil, foarte 
aproape clipa cînd istoriile literaturii 
contemporane românești vor cuprin-

patrimoniu literar.
alti ani s-a manifestat cel 
interes pentru literatura 
a zilelor noastre, elabora-

responsabilităților reci- 
generatiilor. Răspunderea 
față de copii are astăzi 

piesa — nu numai, un as-

făcînd 
dintr-o o- 
considera- 

de-abia 
cum în 
editare, 
rul Ion 
Botoșani, 
miu, la

problema 
proce ale 
părinților
— spune
pect particular și nu se manifestă 
numai în cadrul domestic, ea capătă 
însemnătate socială și interesează 
istoria societății, căci între etică și 
echitate socială există un raport de 
interdependentă. Tot o problemă 
morală, examinată în lumea spor
tivă. în existenta tinerilor, e mie
zul piesei mai puțin profunde, dar, 
desigur, compusă cu excelent mește
șug de Horia Lovinescu, „Ultima 
cursă" (teatrul „Nottara" și teatrul 
din Constanta). Una din foarte pu
tinele comedii ale anului e „Tovară
șul feudal si fratele său" de AL Mi- 
rodan (Teatrul de comedie), încer
care satirică în care autorul nu dă 
însă întreaga măsură a posibilități-

relațiilor omului de azi cu societa
tea, centrul de greutate fiind situat 
în zona morală. - 
media fiind în reflux. Se manifestă 
un interes nou pentru universul mo
ral al omului din mediul rural. Au
torii tineri — acum în mare majori
tate pe afișe — caută, cu nobilă am
biție, a generaliza, în arc filozofic 
cuprinzător, simbolurile, parabolele, 
alegoriile avînd un nucleu cert șl 
dens de realitate actuală. Cantita
tea mare de producție sterilă pro
vine de la autori întîmplători, în tre
cere neconvinsă prin peisaj, sufe
rind. în genere, de incapacitate în a 
construi un subiect teatral și de os
tentație demonstrativistă. Cu ver- 
biaj zgomotos și fad.

Faptul că s-au înregistrat și piese 
neizbutite sau în

Domină drama, co Măiestrie,
lumină și optimism FAPTUL

Responsabilitatea valorificării
dramaturgiei românești

A

însemnări pe marginea stagiunii teatrale 1974-1975
a-

curs de 
Regizo- 
Olteanu, .........._

și regizorul Mihal 
teatrul „Ion Creangă"__

demonstrat că e vorba de evocări is
torice vibrînd de cel mai curat pa
triotism, avînd o bogăție poetică în
tru totul remarcabilă și un dramatism 
substanțial. O altă restituire, care a 
dominat stagiunea, a fost aceea a 

monumentalei drame „Danton" de 
Camil Petrescu, premieră absolută la 
o jumătate de veac după ce a fost 
scrisă, dînd un spectacol monumen
tal pe scena Teatrului Național din 
București, propunînd o dezbatere de 
amplitudine istorică și filozofică.

în aceeași ordine de preocupări e 
Bemnalabilă reluarea satirei politice 
„Dictatorul" de Alexandru Kirițescu 
(la Oradea), una din puținele lucrări 
care înfierează, în zeflemea, odioa
sele stări de lucruri din vremea re
gimului antonescian, premiera bucu- 
reșteană (la Teatrul Mic) a unei fru
moase si eroice piese a lui Victor 
Ion Popa. „Răspîntia cea mare", po
vestind despre vremea primului 
război mondial, premiera brașoveană 
a poemului dramatic „Anton Pann" 
de Lucian Blaga. precum și reașezări 
sub reflectoare ale unor lucrări bine 
cunoscute, semnate de Caragiale. De- 
lavrancea, Eftimiu. Mihail Sorbul, 
G. M. Zamfirescu, Rebreanu, V. Voi- 
culescu, reașezări care nu au fost _ _______ ___________
săvîrșite și cu puteri artistice cores- potențind, la o înaltă tensiune artis- 
nunzătoare. Ediția completă a ope
relor dramatice ale lui G. M. Zamfi
rescu (realizată de Valeriu Râpeanu), 
volumele cu piese de Adrian Maniu 
și Victor Papilian (tipărite la edi
tura „Dacia"), precum și lucrările 
publicate în revista „Manuscriptum" 
arată că numărul ineditelor continuă 
să fie surprinzător. Și valoarea lor 
literară — fără de care munca de 
restituire ar avea un sens specios 
arhivistic. Rămîne ca mișcarea tea
trală să fructifice mai prompt și mai 
avizat aceste descoperiri și redesco
periri. al căror primordial beneficiar 
ar trebui legitim să se considere. Nu 
a o acțiune facultativă ; ea decurge

la teatrul din 
Di- 
au

de și capitolul consacrat dramatur
giei. Această prezență necesară 
îndreptățită va fi determinată, 
sigur, și de vastul ecou pe care 
mai bune drame originale îl au 
public și în opinia publică, azi 
maiputîndu-se vorbi despre lipsa de 
audientă ori slaba audiență a unor 
piese românești actuale, ci, dimpotri
vă. de succesul lor mare și constant 
atit în librărie (fenomen nou și 
foarte interesant), cît și pe scenă, 
unde unele au ajuns și pînă la 500 
de reprezentații ; evident, dacă o lu
crare neizbutită nu e receptată și 
are viată scurtă, aceasta se întîmplă 
— și s-a întîmplat în destule cazuri, 
poate în chiar prea multe, în sta
giunea 
pentru 
ar fi 
nostru.

Una din 
piese ale 
„Matca" de ___ ______
Teatrul Mic, la Piatra Neamț și

și 
de- 

cele 
în 

ne

expirată — pur și simplu 
că e neizbutită și nu fiindcă 
iscălită de un autor de-al

cele mai
anului e. ___________
Marin Sorescu (jucată la 
. ::------j ia

Brăila, iar in străinătate, la Geneva 
și, în turneu românesc, la Varșovia), 
admirabilă dramă inspirată de pute
rea omului de a birui vitregiile natu
rii și de a păstra continuitatea fiin
ței. E un poem realizat în urma ca
lamităților din 1970 — și căruia recen
tele inundații catastrofale îi conferă 
o tragică actualitate documentară —

reprezentative 
neîndoielnic.

tică, tradiții, ritualuri. mituri ale 
folclorului românesc. Marin Sorescu 
a găsit aici, în personajul mamei 
care naște în furtună, văzînd in 
salvarea vieții copilului misiunea ei 
pe lume, o imagine fertilă în de
monstrarea practică a relației teore
tice dintre național și universal în 
artă. Aflat printre fruntașii tinerei 
generații de dramaturgi care acum 
are o poziție dominantă în teatrul 
nostru. Dumitru Radu Popescu iși 
reconfirmă talentul atît de robust și 
singular prin drama de orientare 
socială „Pasărea Shakespeare", pu- 
nind în discuție cu vigoare. într-o 
metaforă sobră, de mare densitate,

lor sale literare și umoristice. Din
tre debutanți sînt menționabili, deși 
scrierile lor suferă încă de incerti
tudine tematică și voltaj conflictual 
scăzut. Corneliu Marcu („Comoara 
din deal", la Teatrul Național din 
București) și Radu F. Alexandru 
(„Umbrele zilei", la teatrul din Bir- 
lad). O bună piesă de parafrază is
torică. luînd ca pretext istoria în
ceputurilor, siluetind cu finețe făp
tura voievodului Menumorut pe fon
dul unei problematici sensibil con
temporane, a scris Mircea Bradu 
(„Noapte albă", premieră la Arad). 
Gheorghe Vlad, Siito Andras, Mir
cea Radu Iacoban, Iosif Naghiu, Al. 
Popovici, Kocsis Istvan. Aurel Sto- 
rin, George Genoiu au dat lucrări 
cărora teatrele le-au 
mai bune condiții de 
uneori acoperind, iar 
tind să acopere lipsa 
a unora ori defectele 
ale altora, investind insă încredere 
și căutînd a propulsa ceea ce aceste 
lucrări aveau meritoriu și actual. 
Evident, tabloul dramaturgiei in anul 
trecut ar fi incomplet dacă n-ar în
globa și piesele tipărite (încă neju
cate) ale lui Mihnea Gheorghiu, 
Dumitru Solomon. Leonida Teodo- 
rescu — și nu numai ale lor. Con
secvente cu politica de reevaluare 
scenică necontenită a bunurilor lite
rare din cele trei decenii ce ne sînt 
atît de apropiate, colectivele din Ca
pitală și din țară au 
spectatorilor titluri 
sau mai de încoace.
cia Demetrius, Paul _ .... ____
Mazilu, ÎScaterina Oproiu. Ion Băieșu, 
Al. Voitin, Petru Vintilă și alții, a- 
vind dreptate mai totdeauna în op
țiune, inregistrind însă rezultate va
riabile în funcție de convingerea cu 
care această opțiune a fost dusă pînă 
la capăt în interpretare.

Cu toată diversitatea lucrărilor noi, 
se poate observa că efortul general 
e spre investigarea în profunzime a

asigurat cele 
reprezentare, 

alteori nepu- 
de dramatism 
de compoziție

propus din nou 
mai de demult 

semnate
Everac, Teodor

de Lu-

teatre
® A.R.I.A. (la sala Savoy) : Con
cert de muzică ușoară susținut de 
formația „Maravilla de Florida" 
(Cuba) — 19,30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet 
și lumină — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară He
răstrău) : Titanic vals — 20.
• Teatrul Giuleștl (în parcul Tea
trului Giulești) : Nopți de vară —- 
spectacol de sunet și lumină — 
20,30.
® Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Un băiat 
de zahăr... ars — 19,30.
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.

cinema
0 Nu te voi iubi : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 5183) —
17,15; (5184) — 20,15.
© Nu lese fum fără foc : CAPI
TOL — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, la grădină — 20,15. SCALA 

8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, DI
NAMO — 20,15.
• Lanțuri : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16; 18; 20, FESTIVAL — 
0; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la 
grădină — 20, LUCEAFĂRUL — 9;

11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. la gră
dină — 20. PATINOARUL „23 
AUGUST" — 20,15.
• înfrîngerea lui L. Wilkison :
BUCUREȘTI — 8.45; 11: 13,15;
16,15; 18,30; 20,45, la grădină —
20.15, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 
16; 18; 20, STADIONUL STEAUA
— 20,30.
O Al patrulea mire : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
O Strălucirea soarelui : MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,45, la 
grădină — 20.15, VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• B. D. în alertă : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16.
© Din copilăria mea : CENTRAL
— 18.15; 20,30.
O Ilustrate cu flori de cîmp : 
LUMINA — 9; 11; 13,30; 16; 18; 20. 
0 Bambi : DOINA — 9.30; 11,30;
13,30; 15,45: 18; 20.
• Legea preriei : FEROVIAR — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30. AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20, 
la grădină — 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂ
DINA BUZEȘTI — 20,15.
• Piedone — comisarul fără
armă : GRIVITA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 
11; 13; 15: 17,15; 19,30, MELO
DIA — 9; U,15‘; 13,30: 16; 18,15;
20,30. GRADINA TITAN — 20.30.
• îndrăznețul Pardaillan, Sour- 
couf, tigrul celor șapte mări — îfl, 
Annie din Klondike — 14.30, Fe
meile nu sînt îngeri — 16,30. Inspi
rație — 18,45: 20,45 : CINEMATE
CA (sala Union).
© Jocul de cărți : VOLGA — 9; 
11,30; 14,30; 17,30; 20.
© Sperietoarea : TOMIS — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, la grădină — 20.30. 
O Primăvara tristă : FLOREASCA
— 16; 18; 20.

© Aventurile lui Huckleberry 
Finn : BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15.
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia ; VIITORUL — 
15,30: 18; 20,15.
© Pe aripile vîntului : MIORIȚA
— 9,30; 15; 19. GRADINA MOȘI
LOR — 20.
• Kit în Alaska : MOȘILOR — 
15,30; 18, LIRA — 15,30: 18.
© Ultimul cartuș : POPULAR — 
15,30: 18: 20,15.
© Toamna bobocilor : MUNCA — 
15,30: 18: 20,15, VITAN — 15.30; 18, 
la grădină — 20,15.
© Tată de duminică : COSMOS — 
15.30: 18; 20.15, RAHOVA — 16; 18.
• Telegrame : FLACARA — 15,30; 
18; 20,15.
© Ultimul pistolar din Cross 
Creek : ARTA — 15,30; 17,45; 20, 
la grădină — 20,15.
© Marea cursă : DACIA — 9; 
12,30; 16: 19.
• Comedie fantastică : BUCEGI
— 16; 18.
• Cei mai frumoși ani : GIU
LEȘTI — 10; 15,30; 18: 20,15.
© Pavlinka : COTROCENI — 14; 
16; 18; 20.
© Pe aici nu se trece : PACEA — 
15,30: 19.
• Marele circ : UNIREA — 16; 
18, la grădină — 20,15.
• Hyperion : DRUMUL SĂRII — 
16; 18: 20.
© Un salt spre marea performan
ță : FERENTARI — 20.15.
• Păcală : FERENTARI — 15,30; 
18.
© Lumină la capătul tunelului î 
CRÎNGAȘI — 16; 18,15.
© Șapte mirese pentru șapte 
frați : GRADINA BUCEGI — 20.15. 
O Teroare pe „Britannic" : GRA
DINA LIRA — 20,15.

PROGRAMUL I

Î6.00 Teleșcoalfi.
16.30 SEARA TELEVIZIUNII CU

BANEZE. Zîmbetul de azi al 
Cubei.

17,00 Emisiune în limba germană.
10,00 SEARA TELEVIZIUNII CU

BANEZE: Locuința. Film do- 
cumentar-artistlc realizat de 
Televiziunea cubaneză ; Di
vertisment muzical cu gru
pul vocal „Los Bucaneros" ; 
loot de seri x Un obiect 
găsit.

19.30 Telejurnal.
SO,00 Concursul național de mu

zică ușoară Mamaia ’75.
01,00 SEARA TELEVIZIUNII CU

BANEZE : Film artistic: ,.O- 
diseea generalului Jos6 —

producție a cinematografiei 
cubaneze.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n
17,00 SEARA TELEVIZIUNII CU

BANEZE : Del caribe Cuba
— film documentar despre 
muzica și dansurile populare 
ale Cubei. — Actualități din 
Cuba. — Povestea unui balet
— procesul de creație- a unui 
balet inspirat din muzica și 
dansurile vechilor locuitori 
ai Cubei. — Program susținut 
de Orchestra de muzică mo
dernă cubaneză.

18,25 Univers științific.
18,55 Reportajul ,,De la Ducipal la 

Favorit"
19.10 Patria, partidul, poporul — 

cintece revoluționare și pa
triotice.

19.30 Telejurnal.
20,00 File de dicționar : Orson 

Welles. Filmul artistic „Fal- 
staff".

22.05 Treptele afirmării.

Tragerile la sorți pentru trimestrul II 1975 
ale libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri 

în autoturisme
După cum s-a mai anun

țat de către Casa de Economii și 
Consemnațiuni, la Sinaia și în 
Capitală vor avea Ioc tragerile 
la sorți, pentru trimestrul II 1975, 
ale libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autotu
risme, după cum urmează : 
la 28 iulie, ora 17, tragerea la 
sorți a libretelor de economii 
emise de unitățile C.E.C. din 
țară, la care se vor acorda 520 
de autoturisme Dacia 1300. Tra
gerea la sorți va avea Ioc la 
casa de cultură din orașul Si

naia și va fi urmată de un spec
tacol artistic susținut de an
samblul folcloric „Rapsodia Bu- 
cegilor", pe care îl oferă parti- 
cipanților sucursala județeană 
Prahova a Casei de Economii și 
Consemnațiuni ; la 29 iulie, ora 
16,30 — tragerea la sorți a librete
lor de economii emise de unită
țile C.E.C. din municipiul Bucu
rești, la care se vor acorda 150 
de autoturisme Dacia 1300. Tra
gerea la sorți va avea loc in 
sala clubului Finanțe-bănci, 
str. Doamnei nr. 2.

care cusururile prea 
mari și prea evi
dente precumpă
neau asupra me
ritelor nu are cum 
duce la concluzii 
întunecate ; ale
gerea unei scrieri 
dramatice și mun
ca pentru trans
miterea ei către 
public nu sînt o- 
perațiuni lesni
cioase, iar rezul
tatele nu pot fi 
totdeauna prevă
zute cu maximă 
certitudine. Neli
niștitoare sînt în
să abundența a- 
cestor piese și 
persistența acelo
rași cusururi care 

toate ca în va- 
lipsa de con- 
- in erezia că

Există pe afișe, unde 
și o ca

de lucrări care nu pot 
bunele intenții ale autori-

modestia lor lucie nu le re- 
Atari 

nu 
nu 
un 
în

stăruie în mai 
sele comunicante : 
flict, declarativismul 
potopul vorbelor ar putea acoperi
puținătatea ideii — utilizarea sche
melor artificiale ale vechilor melo
drame, generate de morala filantro- 
pinistă a altor societăți, pentru eroi 
și peripeții ce se doresc — fără a re
uși — a fi în relație cu timpul nostru, 
cu luptele pentru libertate națională 
și socială.
se mențin cu dificultate, 
tegorie 
depăși 
lor ;
comandă spre a fi jucate, 
fenomene — și, încă o dată, 
atît existența lor, cit persistența, 
atit prezența, cît abundența — cer 
discernămint mult mai sever ,și.
esență, mai conform cu exigentele 
estetice și gustul publicului nostru 
de azi. cu coordonatele culturii noas
tre socialiste, așa cum sint definite 
in documentele de partid, și. în sfir- 
șit, cu aria planetară in care, alături 
de toate creațiile materiale și spiri
tuale ale geniului poporului român, 
e chemat să se manifeste și teatrul, 
contribuind astfel la schimbul de va
lori cu toate popoarele lumii.

Stagiunea 1974—1975 a sporit cu 
cîteva opere reprezentative zestrea 
literară a teatrului românesc și s-a 
impus in spectacole de anvergură. 
Prin aceasta a dovedit, totodată, că 
posibilitățile mișcării teatrale de a 
sluji cu originalitate cultura patriei 
sint 
însă 
mai 
plin
perioară pretinsă de cursul civiliza
ției socialiste.

foarte însemnate, ele solicitînd 
acum o strădanie colectivă mult 
pronunțată, pentru a fi pe de- 
revelate în. funcționalitatea su-

Valentin SILVESTRU

în sălile Muzeului 
Simu s-a deschis re
cent expoziția picto
riței Lola Schmierer 
Roth. Este o manifes
tare care omagiază cei 
peste 60 de ani de ac
tivitate artistică, des
fășurată cu probitate 
și sinceră participare ; 
o expoziție care desco
peră publicului bucu- 
reștean, în articula
țiile cele mai subtile, 
un limbaj artistic pro
priu, coerent, cu o 
forță de sugestie di
rectă.

Numeroase expozi
ții deschise de Lola 
Schmierer Roth de-a 
lungul timpului la 
București sau Galați 
(locul unde artista 
s-a născut și în care 
iși desfășoară activi
tatea și acum) au în
registrat. succesiv, 
transformările pe care 
le-a cunoscut arta 
sa. Caracterul retros
pectiv al actualei ma
nifestări a impus, de 
aceea, prezența pe si
ntezele Muzeului Si
mu a unor lucrări va
riate, în funcție de 
marile etape ale crea
ției pictoriței. De la 
opere marcate de afi
nități cu pictura lui 
Van Gogh, la o orga
nizare compozițională 
mai simplificată, mal 
geometrică (sub in
fluența lui I. Theodo- 
rescu-Sion), de la pe
rioada expresionistă 
(1919—1922) la acuare
lele lucrate sub direc
ta îndrumare a lui De
rain și apoi la dese
nele cele mai noi care 
conturează un capitol 
bine definit in creația 
sa, lucrările acestei 
expoziții înregistrează 
o evoluție continuă.

Sînt astfel reunite în 
sinteza personală a u- 
nui limbaj care în
registrează o perma
nentă progresie spre 
simplificare, elemen
tele unei picturi ba
zate mai mult pe nu
anță decît pe impuls, 
pe emoția de implica
ții subiective. Viziu
nea de prospețimi pa
triarhale, uneori, este 
asociată stării medi
tative ca în întreg ci-

CARNET

PLASTIC

ciul de peisaj din peri
oada 1933—1934 („Săl
cii", „Peisaj". „Lun
ca Dunării", „Ripă in 
malul Dunării").

Fie că este vorba de 
portret, de peisaj, de 
studii pentru compo
ziții sau de acuarele
le ultimei perioade, 
tema închide de cele 
mai multe ori în ea 
simburele emoțional 
al unei trăiri directe. 
Urmărind o anumită 
direcție a realismului 
vizual, Lola Schmie
rer Roth se dovedeș
te a fi o fire elegiacă, 
contemplativă. Ea a 
aflat în peisaj, în fru
musețea corpului o- 
menesc, în varietatea 
atitudinilor sale, tot a- 
titea teme de inspira
ție. Cu alte mijloace, 
de fiecare dată, de

pildă, în lucrările rea
lizate în perioada 1919 
(„Portret". „Băiețel cu 
căciulă", „Băiat în fa
ța sobei"), dar și in 
perioada expresionis
tă (1922) — „Portretul 
mamei", „Studiu de 
expresie" — artista a 
reușit să se apropie 
de sensul interior al 
formelor.

Desenele ultimei pe
rioade, depășind cate
goria calmă a micilor 
notații, păstrează par
că intactă incantația 
discretă care Ie-a pro
vocat. Din și pentru 
culoare par a fi, fă
cute „Figură șczînd", 
„Portret". „Desen de 
peisaj în trei culori", 
„Peisaj", in care mo
tivele dialoghează în
tre ele, formele se în
trepătrund pentru a 
oferi locul de cinste 
dominantei, cromatice. 
Dansul feeric, am pu
tea spune, al culorii 
în care tonurile lim
pezi se aud stins, sur- 
dinizat, învăluite par
că de un abur ușor 
este direcționat de 
ritmul compozițional 
și cromatic al între
gului. Cu o veșnică 
primăvară în suflet, 
artista ajunsă acum 
la vîrsta senectuții, 
dar care ignoră parcă 
trecerea anilor, a rea
lizat aceste scurte e- 
vocări lirice, armonios 
integrate întregului 
ansamblu de lucrări. 
Rod al unei creații 
de peste 6 decenii, ex
poziția nu este numai 
o demonstrație de vir
tuozitate. ci si dovada 
unei sensibilități re
ceptive la tot ceea 
ce o înconjoară.

Marina PREUTU

DIVERS
O dată la 
o jumătate 
de veac

O plantă ornamentală origi
nară din Mexic — „Agave ame
ricana" — aflată în colecția de 
plante exotice a Stațiunii tine
rilor naturaliști din Timișoara — 
a înflorit. Evenimentul a trezit 
un viu interes. Motivul : plan
ta (cînd se află în alte con
diții climaterice decît cele_ de 
origine) înflorește doar o dată la 
...o jumătate de secol 1 Lujerul 
înalt de șase metri, explodînd 
într-o splendidă inflorescență 
galben-verzuie, a fost imediat 
imortalizat pe peliculă. Si a- 
ceasta, pentru că după înflorire 
planta moare. După cum am 
aflat de la profesorul Pavel 
Bordan, directorul stațiunii, fe
nomenul se va mai repeta în 
orașul de pe Bega încă de 15 
ori de aici înainte, cu fiecare 
dintre cele 15 agave existente 
în serele timișorene. Prima din
tre ele va înflori cam peste 
4—5 ani, iar a doua peste 15 ani. 
Cît privește restul... vom trăi 
vom vedea.

Gestul
care se cere 
caligrafiat

POPASURI TURISTICE
ÎN JUDEȚUL BIHOR

Unul din cele mai atrac
tive locuri de popas ale coo
perației de consum din ju
dețul Bihor : motelul „Poia
na florilor". El este amplasat 
pe Valea Crișului Repede, pe 
traseul Oradea — Cluj-Napoca. la 
20 km de orașul Aleșd, spre Pă
durea Neagră, la 500 m altitu
dine. Motelul, „Poiana florilor" 
este amenajat intr-un vechi.cas-, 
tel de vîrîătoare. El dispune "de 
locuri de cazare in camere con
fortabile și de un restaurant.

unde se pot servi specialități 
culinare bihorene.

Tot în județul Bihor, în locali
tatea Corniței, pe șoseaua inter
națională București — .Cluj-Na
poca — Oradea (la km 529), o gaz
dă ospitalieră pentru turiștii ro
mâni si străini este hanul „Pia
tra Craiului", care oferă condi
ții dintre cele mai bune pentru 
petrecerea, unui cpncediu plăcut 
într-o zonă montană încintătoa- 
re.

în cuvinte alese, așternute pe 
hirtie frumos, caligrafic, învă
țătoarea pensionară Elena Ar- 
joca din Tg. Jiu iși exprimă e- 
moția in fața unui gest al unuia 
din foștii săi elevi. D. Bildea. 
„L-am avut elev din clasa I 
pină intr-a IV-a. Acum a ter
minat liceul „Tudor Vladimi- 
rescu" din Tg. Jiu. Deși de 8 ani 
de zile nu-mi mai este elev, 
mi-a trimis, in fiecare vară, cite 
un buchet de flori. Intimplarea 
a făcut ca in vara aceasta să 
lipsesc mai mult , timp din loca
litate. Dar iată că in ziua in 
care am revenit la Tg. Jiu am 
și primit buchetul de flori. Un 
gest care m-a emoționat pînă la 
lacrimi. Cum nu este singurul 
din atitea generații de elevi pe 
care i-am avut și care nu m-au 
dat uitării, fie-mi îngăduit să le 
adresez și pe această cale un 
cald și sincer mulțumesc". 
Gest care se cerea caligrafiat 
frumos...

cînd

Marele centru comercial, vâzut 
de la intersecția șoselei Ștefan 
cel Mare cu șoseaua Colentina

AGENȚIA ROMÂNA DE IMPRESARIAT ARTISTIC 
prezintă Ia sala „Savoy" a Teatrului „C. Tănase", shnbălă, 26 iulie 1975, 

ora 19.30

Concert-spectacol de muzica ușoara
susținut de formația ,,MELODIA” și qrupul vocal 

„ROMANTICII” (U.R.S.S.)

Soliști vocali : GORODNICI VLA
DIMIR KUZMICI (artist emerit al 
R.S.F.S.R.). VASILIEVA TATIANA 
NIKOLAEVNA. VASILIEV IGOR 
ANATOLIEVICI.

Momente coregrafice : SMETA- 
NINA TATIANA NIKOLAEVNA, 
SMETANINA SERGHEI PAVLO- 
VICI.

Prezentator : BURIAKOV EV- 
GHENI IVANOVICI.

Concertele vor mai avea loc și în

următoarele localități : Rm. Vilcea
— 27 iulie ; Călimănești — 28 iu
lie ; Govora — 29 iulie ; Olănești
— 30 iulie ; Eforie Sud — 1 au
gust ; Stațiunea Neptun — 2 au
gust ; Costinești — 3 august ; Con
stanța — 4 august ; Tulcea — 5 au
gust.

Biletele se pot procura, pentru 
București, la Casa A.R.I.A., Calea 
Victoriei 68—70, tel. 13 53 75. iar 
pentru provincie, la agențiile tea
trale din localitățile respective.

Vă prezentăm

Centrul de magazine
„Bucur—Obor“

Peste puțin timp, mai exact înce- 
pind din primele zile ale lunii au
gust, în Capitală va începe să intre 
treptat în funcțiune un interesant 
complex de magazine care va purta 
numele „Bucur-Obor". Această nouă 
zonă comercială, grefată pe un vechi 
vad de desfacere, este alcătuită din 
mal multe unități specializate (am
plasate la subsolurile, mezaninele și 
parterele blocurilor 1, 2, 3, 4 și 5 de 
pe. Colentina, colț cu șoseaua Ștefan 
cel Mare), dar va forma un tot, un 
imens magazin universal, întins pe 
mai bine de 30 000 mp. cît 112 ma
gazine obișnuite luate la un loc.

Universalul are o formă dreptun
ghiulară, una din laturile sale mari, 
de pildă, întinzindu-se pe lungimea 
unei stații de tramvai : de la șoseaua 
Ștefan cel Mare pînă în apropierea 
pieței Obor (spre fabrica de mase 
plastice). în acest perimetru uriaș 
vor lucra pentru public peste 1 300 
de comercianți și meșteșugari. Com
plexul este astfel conceput incit, prin 
relațiile directe ce le va avea cu pro
ducătorii tuturor bunurilor de inte
res public, să poată oferi tot ceea ce 
se cere acum și in perspectivă pe 
piață : întreaga gamă a produselor 
alimentare, legume, fructe, mîncă- 
ruri pregătite în fața cumpărătorilor 
și mărfuri industriale — de la ace 
de cusut pînă la autoturisme. în a- 
ceastă zonă, capabilă să servească 
pînă lă 80 000 de cetățeni pe zi, vor 
fi puse la dispoziția bucureștenilor 
și toate categoriile de servicii publi
ce : unități C.E.C. și ghișee pentru 
schimb valutar, cabine de audiții 
pentru radio și de vizionare pentru 
televiziune, croitorii și cizmării, ser

vicii de retuș și ateliere pentru di
verse alte reparații și confecții etc.

Noul centru comercial se distinge 
nu numai prin dimensiuni sau prin 
dotări cu aparaturi și utilaje comer
ciale moderne. Mai mult, el a fost 
conceput să funcționeze ca un ma
gazin universal-etalon : pe de o 
parte, va reprezenta principalul cen
tru de testare a mărfurilor industria
le și alimentare, devenind o puter
nică rampă de lansare a noutăților ; 
pe de altă parte, va folosi în exclu
sivitate forme noi și avantajoase de 
comerț. Astfel, universalul „Bucur- 
Obor" va deveni pentru cetățeni casa 
de comenzi nr. 1 din Capitală — care 
va practica pe scară largă autoser
virea și alegerea liberă a mărfurilor 
(indiferent de sortimente) ; va înre
gistra telefonic sau direct orice fel 
de comenzi anticipate, oferind coie- 
tele respective la orele fixate de 
cumpărători ; aprovizionarea Se va 
face pe verticală — de la subsol spre 
parter — incit vînzarea nu se va în
trerupe deloc.

O ultimă caracteristică : noul cen
tru comercial va folosi la maximum 
suprafețele utile de vînzare, fără 
nici o risipă de spațiu. Astfel, in ă- 
cest perimetru e prevăzut să se des
facă anual mărfuri în valoare de 1 
miliard lei — ceea ce va face ca, 
în cel mult 5 ani, investiția inițială 
să fie recuperată.

Organele comerciale sin.t convinse 
— și promit — că bucureștenii vor 
fi totdeauna mulțumiți de produsele 
și serviciile oferite la „Bucur-Obor", 
noul centru de magazine care, pină 
la sfirșitul anului, va fi dat in folo
sință integrală.

Gh. GRAURE 
D. TÎRCOB „

Ursul si... 
aprobările

Acum, în miez de vară,
sus, în munți, oile se simt „ca la 
ele acasă", peste 1 000 de mioare 
ale sătenilor din Scorei și Sărata 
(comuna Porumbacu de Jos — 
Sibiu), aflate la pășunat pe va
lea Sărata (munții Făgăraș), au 
coborit de cîteva zile înapoi în 
sate. O namilă de urs a băgat 
frica în ciobani și a dat iama 
prin oi. în numai 10 zile a ră
pus nu mai puțin de 108 dintre 
ele. Un adevărat record în ma
terie. Primarul din Porumbacu 
de Jos i-a invitat pe vînători 
să-i vină ursului de hac. Vină- 
torii au cerut aprobare filialei 
Sibiu a Asociației vînătorilor și 
pescarilor sportivi. Filiala a cerut 
aprobare inspectoratului silvic 
județean. Inspectoratul silvic ju
dețean a cerut aprobare la mi
nister... Răspunsul n-a venit nici 
acum. Poate acum.

A profitat de 
calamitate

Deși a ajuns la vlrsta de 27 
ani, Emil Dlmbean, din Turda, 
nu și-a găsit încă o ocupație 
— cum zice el — „pe măsura 
aptitudinilor". Dar dacă îl în
trebi despre ce aptitudini e vor
ba, înalță din umeri. Pentru 
nu-i vorba de aptitudini, ci 
apucături. Iată-l pe Dlmbean 
ziua. în care apele au năvălit 
străzile orașului. In timp ce tur- 
denii au sărit, cu mic cu mare, 
în ajutorul sinistraților. s-a dus 
și Dîmbean, dar cu gind rău și 
lacom. Intrînd în ograda unui 
cetățean de pe strada Hotar, ca
re tocmai fusese evacuat in gra
bă. Dlmbean i-a luat porcul din 
coteț, l-a legat cu o fringhie de 
un picior și... hai cu el la tirg. 
Depistat de miliție, a fost trimis 
în fața instanței, iar instanța, 
luînd in considerare circumstan
țele agravante în care a săvîrșit 
furtul din ograda evacuatului, 
l-a „evacuat" și pe el din Turda 
pentru patru ani.

ci 
de 
in 
pe

Răspuns la 
faptul divers

Scrisoarea de răspuns semnată 
de șeful Oficiului județean de 
turism Olt, pe marginea notei 
„Fața fețelor de masă", ne pune 
în... fața următoarei explica
ții privind lipsa acestora de la 
restaurantul „Caracal" din o- 
rașul cu același nume : „Pen
tru 
ente, 
de masă sint duse la spălat (toc
mai la Slatina !). -Caracal» (res
taurantul, nu orașul) a fost do
tat cu incă 240 fețe de masă 
nou-nouțe, dar pe care respon
sabilul le ținea in depozit pen
tru diferite... ocazii" (sic !). 
Abia cu ocazia publicării fap
tului divers ele au fost scoase 
de la naftalină. Drept care res
ponsabilul plus alți doi anga
jați au fost sancționați, iar re- 
cepționerul hotelului — schim
bat din funcție. „Pe viitor — se 
spune in scrisoarea de răspuns 
— vom lua măsuri oa asemenea 
lipsuri să nu se mai repete". Ar 
fi și cazul.

a avea rezerve sufici- 
cit timp unele fețe

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"
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Vizita oficială a primului ministru
al Republicii Franceze, Jacques Chirac
întrevedere cu primul ministru guvernului român

Președintele Partidului Republican 
al Poporului din Turcia a vizitat Capitala

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La scurt timp de la sosire, primul 
ministru al Franței, Jacques Chirac, 
a avut o întrevedere cu primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată într-o 
ambianță de caldă prietenie, au fost 
examinate problemele care vor con-

oficialastitui agenda convorbirilor 
dintre cei doi prim-miniștri.

La întrevedere au participat Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Ion St. Ion, secretar ge
neral al Consiliului de Miniștri, Va-

sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris.

Au luat parte Norbert Segard, mi
nistrul comerțului exterior, Bernard 
Destremeau, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, Raoul 
Delaye, ambasadorul Franței la 
București.

Președintele Partidului Republican 
al Poporului din Turcia, Biilent E- 
cevit, a făcut, în cursul dimineții de 
joi, o vizită la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia. S-a vizitat apoi Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România, 
unde oaspetele a notat în cartea de 
onoare : „Convingerea mea este că

marii pictori români pot fi compa
rați cu marii maeștri ai artei mon
diale".

Președintele Partidului Republican 
al Poporului din Turcia a vizitat, de 
asemenea, cartiere din Capitală. 
Oaspetele turc a fost însoțit de Va- 
sile Șandru, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Cronica zilei
(Agerpres)

Dineu în onoarea oaspetelui francez

Stimate tovarășe Ceaușescu, .
Mulțumesc sincer pentru urările dumneavoastră transmise cu ocazia 

gerii mele în funcția de președinte al Consiliului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare.

Doresc ca relațiile noastre să se întărească spre binele popoarelor noas
tre, socialismului și păcii.

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a oferit, joi, un dineu ofi
cial in onoarea primului ministru al 
Franței, Jacques Chirac, și a soției 
ss’e.

iu participat Gheorghe Rădulescu 
țti Ion Pățan, viceprim-miniștri ai 
guvernului, George Macovescu, loan 
Avram, Mihail Florescu, Florea Du
mitrescu, Constantin Ionescu, miniș-

tri, Ion St. Ion. secretar general al 
Consiliului de Miniștri, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Norbert Segard, 
Bernard Destremeau, celelalte per
soane oficiale care-1 însoțesc pe pri
mul ministru al Franței în vizita pe 
care o întreprinde în țara noastră.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Paris și ambasadorul 
Franței la București.

în timpul dineului, desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. și primul ministru al Re
publicii Franceze, Jacques Chirac, au 
rostit toasturi.

(Datorită orei ttrzii, vom publica 
toasturile in numărul de miine al 
ziarului).

Luna de solidaritate
cu lupta poporului coreean

Adunarea de la clubul „Grivița roșie"

din București
prilejuite 
lupta po-

în cadrul manifestărilor 
de Luna de solidaritate cu 
porului coreean, joi după-amiază. la 
clubul „Grivița roșie" din București, 
a avut loc o adunare organizată de 
Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Asociația de prietenie ro- 
mâno-coreeană.

Au luat parte Gheorghe Stuparu, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie romăno-coreeană, Stanciu Sto- 
ian. secretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
șl Africa, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii.

Au fost prezenți Pak Zung Guc, 
ambasadorul R. P. D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Constantin Petre, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. A luat apoi cuvîntul ing. Ion 
Chivăran. director al întreprinderii 
de utilaj chimic „Grivița roșie". 
Reafirmînd solidaritatea și sprijinul 
poporului român față de marea cau
ză a poporului coreean, vorbitorul a 
subliniat satisfacția oamenilor mun
cii din tara noastră pentru succesele 
obținute în construcția socialismului 
de poporul muncitor al R.P.D. Co
reene. Vizitele și convorbirile priete
nești dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir.iScn, doctunerl- 
tele semnate au constituit o puter
nică afirmare a dorinței comune de 
a amplifica colaborarea bilaterală, pe 
toate planurile, spre binele ambelor 
popoare, al luptei antiimperialiste. al 
cauzei socialismului și păcii. în în
cheiere. vorbitorul a adresat poporu
lui coreean prieten urarea de a ob
ține noi și tot mai mari succese în 
îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare 
a economiei, științei și culturii, in 
Îndeplinirea aspirațiilor întregii na
țiuni coreene de unificare pașnică și 
independentă a patriei.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Pak 
Zung Guc a adresat mulțumiri parti
dului, guvernului și poporului român 
pentru sprijinul activ acordat pe a- 
rena internațională, inclusiv la 
O.N.U., în lupta dreaptă a poporului 
coreean pentru realizarea unificării 
independente și pașnice a Coreei, 
subliniind că între popoarele țărilor 
noastre s-au statornicit legături strîn- 
se, de colaborare trainică, relații de 
prietenie frățească.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale române conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in R.P.D. 
Coreeană și recenta vizită făcută in 
România de delegația de partid și 
guvernamentală a R.P.D. Coreene, 
condusă de tovarășul Kim Ir Sen. au 
demonstrat încă o dată solidaritatea 
militantă dintre poporul coreean și 
poporul român în lupta pentru vic
toria cauzei 
socialismului, 
însemnată la 
superioară a 
dele, guvernele și popoarele coreean 
și român.

Ambasadorul R.P.D. Coreene a ți
nut să sublinieze, în mod deosebit, 
înalta apreciere acordată de poporul 
coreean eroismului, abnegației și spi
ritului de sacrificiu cu care au ac
ționat comuniștii români, oamenii 
mâncii de la orașe și sate, țăspunr 
zind chemării partidului, a secreta
rului general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lupta împotri
va inundațiilor și pentru înlăturarea 
gravelor consecințe ale acestora, pen
tru asigurarea desfășurării normale a 
întregii activități. Poporul nostru — a 
spus in încheiere vorbitorul — are 
convingerea că poporul român va 
recupera în cel mai scurt timp dau
nele pricinuite de inundații și va în
deplini înainte de termen actualul 
plan cincinal.

Un nou sat 
de vacanță

în vecinătatea cartierului Ciu
rel. peste care la începutul lu
nii s-au revărsat puhoaiele Dîm
boviței, - _ '
sat de vacanță pentru școlari. 
Format din circa 30 de căsuțe, 
adăpostite la umbra unei păduri 
de sălcii, satul dispune de can
tină. grupuri sociale, bazin de 
înot, plajă, el fiind primul o- 
biectiv din seria celor ce ur
mează să fie amenajate, pen
tru bucureșteni, în această zonă 
de agrement a Capitalei. (D. 
Tîrcob).

a fost inaugurat un

Joi a plecat la Sofia o delegație 
de activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Ștefan Kiss, se
cretar general al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, care, la in
vitația C.C. al P.C.B., va face o vi
zită in schimb de experiență in 
R. P. Bulgaria. La plecare, delega
ția a fost salutată de Ion Stoichici, 
adjunct de șef de secție la Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, de 
activiști de partid.

★
Delegația Asociației române pen

tru legături de prietenie cu Uniu
nea Sovietică, condusă de tovarășul 
Ionel Dicu, secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., membru al 
Consiliului general A.R.L.U.S., care, 
la invitația Asociației de prietenie 
sovieto-română, a făcut o vizită în 
U.R.S.S., s-a înapoiat în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de membri și acti
viști ai Consiliului general A.R.L.U.S. 
Au fost de față reprezentanți a[_Am- 
basadei Uniunii Sovietice la ~ 
rești.

cia, formată din Fazîl Zobu și Nu
rullah Gezgin, membri ai conducerii 
Camerei de industrie din Istanbul, 
precum și din oameni de afaceri re- 
prezentînd sectorul particular din 
Turcia. în timpul șederii în Româ
nia. membrii delegației au avut con
vorbiri la Camera de Comerț și In
dustrie a Republicii Socialiste Româ
nia, la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și Elec
trotehnicii, au vizitat unele obiective 
industriale.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și dragă prietene.
Aflind cu emoție despre catastrofa care a lovit România ca urmare a re

centelor inundații, doresc să vă asigur in aceste împrejurări grele de toată 
simpatia și prietenia frățească a socialiștilor francezi fată de curajosul popor 
român.

Cu înaltă considerație și sentimente cordiale.

FRANCOIS MITTERRAND
Prim-secretar

al Partidului Socialist Francez

Bucu-

★
Ministrul afacerilor externe 

publicii Socialiste România. 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Vene
zuela, Ramon Escovar Salom, pentru 
felicitările transmise cu prilejul Zilei 
naționale a tării sale.

★
între 21 și 24 iulie ne-a vizitat 

tara o delegație economică din Tur-

al Re- 
George

★
La Reșița s-au deschis joi lucră

rile celui de-al IV-lea Forum națio
nal al pionierilor.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
joi, o manifestare culturală, prile
juită de apropiata sărbătorire a Zi
lei insurecției naționale cubaneze. 
Ziaristul Eugeniu Obrea, șef de sec
ție la ziarul „Scînteia tineretului", a 
împărtășit impresii 
călătorie în Cuba. A 
prezentat un program 
mentare cubaneze.

Au participat loan 
general al I.R.R.C.S., 
ai Ministerului 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost de față Humberto Castello 
Aldanas, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, și membri ai am
basadei.

dintr-o recentă 
fost, totodată, 

de filme docu-

Botar. secretar 
reprezentanți 

Afacerilor Externe,

(Agerpres)

ZILE DE VÎRF
Litoralul românesc cunoaște în 

aceste zile o mare afluență de 
oaspeți din țară și de peste 
hotare. După cum am_ aflat de 
la tovarășul Vasile 
director general al 
O.N.T. „Litoral", în 
celor 12 stațiuni de 
află In acest sezon estival mult 
mai mulți oaspeți decit in a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
Rășpunzînd solicitărilor crescîn- 
de privind numărul locurilor de 
cazare, diversificarea confortului 
și agrementului, conducerea

Trandafir,
Centralei 
hotelurile 

odihnă se

Rulota-dormitor 
„Albina"

Cu clteva zile in urmă, pe dru
murile șerpuitoare spre pădurile 
Oașului circula un autovehicul de 
dimensiuni mari care reținea aten
ția atit prin silueta sa elegantă, co
loritul plăcut, pastelat, cit și prin 
aspectul său inedit de locuință pe 
roți. Pe unul din pereții acestui 
„apartament mobil" citim : „Fabri
cat la întreprinderea de piese auto 
Satu-Mare". Ne-am adresat pentru 
a obține amănunte despre acest 
nou produs directorului întreprin
derii, Ing. Francisc Barota, care 
ne-a spus :

— Este vorba de rulota-dormitor 
„Albina", cu 10 paturi, instalată pe 
șasiul unui autocamion (fiind semi- 
remorcată), care asigură condiții 
confortabile de locuit și odihnă lu
crătorilor de pe șantierele de dru
muri naționale, exploatări fores
tiere, de prospecțiuni geologice, de 
foraje în domeniul petrolului și 
pentru alte diverse șantiere care 
își desfășoară activitatea in puncte 
Izolate, departe de localități. Dor
mitorul — izolat fonic, cu sistem 
de ventilație naturală, cu geamuri 
culisante — oferă condiții supe
rioare obișnuitelor barăci de șan
tier. El dispune de aproape toate 
utilitățile unei locuințe confortabi
le, moderne : instalație pentru apă 
caldă, duș și chiuvetă, instalație de 
iluminat și pentru încălzirea elec
trică, mașină de spălat lenjeria și 
echipamentul de lucru, mașină de 
gătit electrică, frigider, dulapuri 
pentru îmbrăcăminte și mobilier 
pliant pentru servit masa. Primele 
rulote au și fost expediate între
prinderii „Energomontaj“-Cîmpina. 
Asigurăm pe viitorii beneficiari ca
re vor solicita noul nostru produs 
că întreprinderea sătmăreană dis
pune de condiții pentru a onora în 
maximum două luni comenzile lan
sate.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scintell"

La adăpostul digurilor, activitatea

se desfășoară normal

A apărut revista :

comune, a construcției 
au adus o contribuție 
ridicarea pe o treaptă 
relațiilor dintre parti-

PE LITORAL

(Agerpres)

• COTELE DUNĂRII SÎNT ÎN CREȘTERE 

PE SECTORUL CĂLĂRAȘI - TULCEA

Galați. Joi, cota apelor Dunării 
era de 537 centimetri. Apropierea 
celei de-a doua culminații a apelor 
fluviului a intensificat starea de 
veghe permanentă de-a lungul digu
lui încă de la 10 iulie, data încheie
rii construcției acestuia. Pe toate 
tronsoanele patrulează membrii găr- l 
zilor patriotice ; toate 'detășărtientele 
de intervenție, materialele și utila
jele necesare sînt pregătite pentru 
a acționa în caz de nevoie. Activita
tea economică în toate unitățile si
tuate în imediata vecinătate a Dună
rii (șantierul naval. întreprinderea 
„Laminorul de tablă", porturile 
Docuri și Bazinul nou ș.a.) se des
fășoară la parametrii maximi, mem
brii colectivelor de aici veghind. în 
același timp, pe diguri. Datorită mă-

surilor ferme luate din vreme, în
treaga viață a orașului decurge nor
mal. (Dan Plăeșu).

Hîrșova. Ieri. 24 iulie, la ora 13, 
apele Dunării au crescut cu încă 
4 cm, atingînd cota 620, mult peste 
cota de inundație. Cu toate acestea, 
măsurile luate in prealabil — con
solidarea digului cu saci de nisip -*• 
fac ca zona îndiguită și orașul să se 
afle în afara oricărui pericol.

La aceeași dată, 
apele au atins nivelul 
creștere cu 
cedentă. Și 
ridicate in 
de ciment
ieșite din matcă, 
patriotice stau in permanentă de ve
ghe. (G. Mihăescu).

2 cm față 
în această 
port și in 
rezistă cu

la Cernavoda, 
de 581 cm, in 

. de ziua pre- 
zonă, digurile 

i zona fabricii 
succes apelor 

Membrii gărzilor

Prognoza ■ Vica

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 

NR. 5/1975
— Editura politică —

Vremea a fost în general frumoa
să, cu cerul variabil, exceptînd zona 
deluroasă și de munte, cea mai mare 
parte a Munteniei. Olteniei și a Do- 
brogei, precum și jumătatea de sud 
a Moldovei, unde a fost în general 
instabilă, mai ales după-amiaza. Ce
rul a prezentat înnorări accentuate. 
S-au semnalat frecvente descărcări 
electrice și local au căzut averse de 
ploaie. Averse izolate s-au mai sem
nalat în podișul Transilvaniei.

Cantitățile de apă au măsurat pînă 
la 34 1/mp la Bechet, 29 1/mp la Po
iana Stampei.. 28 1/mp la Stolnici,' 26 
1/mp la Pitești etc.

Temperaturile maxime au fost cu
prinse intre 23° la Cîmpulung, Jo
seni și Miercurea Ciuc și 31° la Băi- 
lești, Calafat și Drobeta Tr. Severin, 
iar cele minime între 7° la Miercurea 
Ciuc și 21° la Sulina.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu profundă mihnire știrile despre inundațiile devastatoare 

care s-au abătut asupra tării dumneavoastră.
Adresîndu-vă compasiunea noastră, mă rog Iui dumnezeu să vă apere 

de toate nenorocirile.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost deosebit de întristat aflind că mai multe orașe ale României 

au suferit mari inundații, care au produs importante pagube la vremea re
coltatului.

în numele poporului malgaș. al Consiliului Suprem al Revoluției șl al 
guvernului malgaș, vă rog să acceptați, și să binevoiți a transmite locuitori
lor regiunilor sinistrate, expresia solidarității și profundei noastre simpatii.

Cu cea mai înaltă considerație.
Căpitan de fregată

DIDIER RATSIRAKA
Președinte al Consiliului Suprem 

al Revoluției al Republicii Malgașe

LA BRAȘOVS-au deschis cursurile de vară de limba, literatura, istoria și arta poporului român
Joi s-au deschis la Brașov cursu

rile de vară și colocviile științifice 
de limba, literatura, istoria și arta 
poporului român. în acest an par
ticipă profesori, tineri cercetători și 
studenți ai unor universități din 
Algeria, Anglia, Austria. Belgia. Bra
zilia, Elveția, Finlanda, Franța. Gre
cia, Italia, Iugoslavia. Japonia. Nor
vegia, Olanda. Polonia. Portugalia, 
R.D. Germană, R.F. Germania, Sue
dia, S.U.A. și Ungaria. în program

sînt înscrise prelegeri privind struc
tura limbii române contemporane, 
critica literară românească în con
textul european, conferințe despre 
istoria. geografia, arta și folclorul 
României, o serie de seminarii și lec
ții practice de laborator. Totodată, 
vor avea loc mese rotunde și coloc
vii științifice la care vor prezenta 
rapoarte și comunicări specialiști din 
tară și străinătate.

LA GALAȚI

COOPERAȚIA RĂSPUNDE

Centralei O.N.T. „Litoral" a dat 
in folosință, la termenul prevă
zut, noi spații de cazare, între 
care noul hotel „Condor" din 
Mamaia, un mare complex de 
alimentație publică la Mangalia, 
șase grădini de vară cu produse 
culinare specifice bucătăriei 
românești și altele. Pe lacul de 
la Mamaia funcționează un tele- 
schi nautic, iar din portul To
mis — Constanța oaspeții au Ia 
dispoziție șalupe pentru plim
bări de agrement de-a lungul 
coastei. (G. Mihăescu).

Ieri, debitele Dunării erau : in 
scădere la intrarea în țară și pe sec
torul Drobeta Tr. Severin — Oltenița; 
în creștere ușoară pe sectorul Călă
rași — Tulcea.

Cotele de inundație erau depășite 
la : Calafat (52 cm), Bistreț (60 cm), 
Bechet (58 cm), Corabia 
Tr. Măgurele (17 cm), 
(59 cm), Giurgiu (5 cm), 
(8 cm), Hîrșova (79 cm), Tulcea 
(2 cm). Cotele de atenție erau depă
șite la : Gruia (68 cm), Cetate (74 
cm), Călărași (31 cm), Cernavoda (81 
cm), Brăila (17 cm), Isaccea (82 cm).

Debitul Dunării pe sectorul amon
te de Baziaș era de 10 350 mc/sec.

(83 cm), 
Zimnicea 
Oltenița

Astăzi, debitele Dunării vor fi : în 
scădere la intrarea in țară și pe sec
torul Drobeta Tr. Severin — Călărași; 
in creștere 
Tulcea.

Cotele de 
la : Calafat
Bechet (45 cm), Corabia (73 
Măgurele (7 cm), Zimnicea 
Oltenița (3 cm), Hîrșova 
Tulcea (5 cm). Cotele de atentie vor
fi depășite la ; Gruia (50 cm), Cetate 
(60 cm), Giurgiu (68 cm), Călărași 
(28 cm), Cernavoda (82 cm). Brăila 
(20 cm), Isaccea (85 cm).

pe sectorul Cernavoda-

lnundație vor fi 
(38 cm), Bistreț

depășite 
(48 cm), 
cm), Tr. 
(48 cm), 
(82 cm),

Timpul probabil pentru 25, 26. 27 
iulie

va fi in general frumoasă, 
jumătatea de nord-vest a

Vremea 
exceptînd 
țării, unde, în a doua parte a inter
valului, va deveni instabilă, cerul va 
prezenta înnorări mai accentuate și 
vor cădea ploi locale, însoțite de des
cărcări electrice.

Vini moderat.
Spre sfîrșitul intervalului, tempe

ratura va scădea ușor în nord-vestul 
țării : minimele vor fi cuprinse între 
10° și 20°, iar maximele între 24° și 
32°, local mai ridicate.

Uniunea județeană a cooperative
lor de consum Galați și întreprin
derea economică județeană a coo
perației de consum manifestă pre
ocupări susținute pentru continua 
satisfacere a cerințelor mereu 
crescinde ale populației. în acest 
scop, in ultima vreme au luat 
ființă în localitățile județului o 
seamă de unități noi : terasa de 
vară „Valurile Dunării", amplasată 
in vecinătatea gării fluviale din 
Galați, bazarul din orașul Berești, 
magazine universale in comunele 
Schela, Slobozia Conachi etc. Pînă 
la sfîrșitul anului, alte magazine 
noi vor fi deschise în comuna Cu
dalbi. în satul Ungureni, la parte
rele blocurilor din comunele Măstă- 
cani. Frumușita, Nicorești ș.a. în do
meniul prestărilor de servicii s-au 
înființat în acest an 58 de noi uni
tăți, majoritatea în mediul sătesc, 
urmînd ca pînă la 31 decembrie a.c. 
să mai fie deschise încă 40 de ase
menea unități. Au fost extinse 
prestările de servicii la reparații 
radio-TV, reparații obiecte de uz 
casnic, biciclete, auto-moto, tim- 
plărie, zidărie, cojocărie etc., folo-

CERINȚELOR POPULAȚIEI
sindu-se în acest scop forța de 
muncă locală. După cum ne decla
ra Lucian Zaibel, director comer
cial al întreprinderii economice ju
dețene a cooperației de consum, în 
primul semestru din acest an s-au 
obținut frumoase rezultate în toate 
domeniile de activitate. Dintre cele 
6 cooperative economice zonale, cele 
mai bune realizări le-au obținut 
cele din Tecuci. Galați și Pechea. 
O dezvoltare accentuată cunoaște 
cooperativa economică de consum 
Galați, care are în zonă 10 comune 
apropiate Galatiului, precum și 
orașul reședință al județului. 
Această cooperativă dispune de u- 
nități diverse ca profil (magazine 
universale cu autoservire, cofetării, 
bazare, unitate de mobilă etc.), in 
acest an urmind să ia ființă la Ga
lați o unitate de desfacere a cărnii 
și preparatelor din carne (aprovi
zionată de crescătoria proprie de 
oi și porci), precum și alte maga
zine. Cooperativa de consum gălă- 
țeană dispune de 143 unități comer
ciale și 78 pentru prestări servicii.

Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scintell"
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HANDBAL Noutăți la fotbal ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Azi, primele meciuri pentru

„Trofeul
La București și Pitești vor fi inau

gurate astăzi noile ediții ale „Trofeu
lui Carpați" (a XV-a feminină și a 
XlV-a masculină). în Palatul spor
turilor și culturii din Capitală, de la 
ora 17.15 — după festivitatea de des
chidere — trei meciuri ale turneului 
masculin : U.R.S.S. (locul 5 la C.M.) 
— Cehoslovacia (vicecampioană olim
pică) : România (campioană mondială 
și medaliată c.u bronz la Jocurile o- 
iimpice) — România B ; R.D. Germa
nă (vicecampioană mondială) — Iugo
slavia (campioană olimpică și locul 3 
Ia C.M.). La Pitești, în turneul fe
minin, de la ora 17 : R.D. Germană 
(fostă campioană mondială) — Ceho-

Carpați”
slovacia (locul 6 la C.M.) ; România 
(vicecampioană mondială) — Româ
nia B ; U.R.S.S. (locul 3 la C.M.) — 
Ungaria (locul 4 la C.M.).

Avînd o veche și apreciată tradiție, 
turneele pentru „Trofeul Carpați" 
poartă în acest an amprenta inte
resului sporit al tuturor jucătorilor și 
jucătoarelor, care, in mare majoritate, 
sînt componenți ai loturilor naționale 
respective ce se pregătesc pentru cele 
mai mari competiții handbalistice : 
campionatele mondiale feminine (de
cembrie a.c., la Kiev) și, bineînțeles, 
Jocurile olimpice de la Montreal 
(exact peste un an !).

GIMNASTICĂ

Concursul international de la Baia Mare
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BAIA MARE (Corespondentul 
„Scinteii", Gh. Susa). — Cea de-a 
9-a ediție a concursului internațio
nal de gimnastică „Turneul Priete
nia" s-a deschis aseară în Sala 
sporturilor din Baia Mare. La com
petiție s-au aliniat speranțe olimpi
ce (băieți și fete) din 9 țări : Bul
garia. Cehoslovacia. Cuba. R. D. Ger
mană. R. P. Mongolă. Polonia, Un
garia, U.R.S.S. și România. Specia
liștii acordă o mare atentie acestui 
turneu, care constituie un bun pri

lej de verificare a stadiului de pre
gătire a gimnaștilor în vederea com
pletării loturilor olimpice pentru 
Montreal. Conform programului com
petiției, care se va încheia la sfir- 
șitul săptăminii. astăzi are loc în
trecerea băieților, iar miine cea a 
fetelor. Duminică va avea loc finala 
pe aparate. Cu prilejul deschiderii 
concursului, gazdele au prezentat un 
frumos spectacol inaugural cu parti
ciparea ansamblului artistic „Mara
mureșul".

Ieri, federația de specialitate a or
ganizat o conferință de presă in 
cursul căreia a comunicat o serie de 
noutăți din fotbal.

TRANSFERĂRILE. Federația a în
registrat în acest sezon 1 158 cereri 
de transferări de la echipele celor 
trei eșaloane divizionare — A. B. C. 
Echipele din prima categorie au 
înaintat. în total. 105 cereri (de fapt, 
numai 16 dintre teamurile de „A", 
fiindcă „U“ Cluj-Napoca și S.C. Ba
cău n-au solicitat nici un transfer). 
Din cele 105. 71 au fost însoțite de 
dezlegările cuvenite, celelalte 34 ba- 
zindu-se pe dreptul oferit unor echi
pe de către articolul 8 din regula
ment — de a transfera. în condițiile 
deia cunoscute, și jucători fără dez
legare. Divizionarele „B“ au depus 
346 cereri, iar cele din „C“ nu mai 
puțin de 707 ! Spicuim cîteva din 
numele noi care vor apărea în for
mațiile unor echipe de „A" în urma 
aprobării acestor transferări. La 
Dinamo : Dănilă de la Iași, Mateescu 
de la Steagul roșu, Nagy de la 
C.S.U. Brașov. Dragnea de la Pro
gresul (toți fără dezlegare) și cîțiva 
tineri cu dezlegare. La Universitatea 
Craiova : Purima de la U.T.A., Țe- 
gean de la C.F.R. Cluj și Leonida 
Nedelcu de la Galați (toți fără dez
legare). La Steaua : Troi, Botez de 
la Bacău șl Nicu Dumitrescu de la 
Otelul Galati (fără dezlegare). Zam
fir de la Petrolul, Zahiu de la Bu
zău si alții (cu dezlegare). La F.C. 
Bihor : Sătmăreanu de la Steaua. 
Nagy de la Jiul și alții (cu dezle
gare). La F.C. Constanta : Marian 
Popescu și Sălceanu (cu dezlegare). 
La Jiul : Moldovan de la Dinamo și 
alții (cu dezlegare). Stoica de la Rm. 
Vilcea (cu carantină). La Olimpia 
Satu-Mare: Mureșan de la „U" și al ți

8 (cu dezlegare), 3 jucători fără dez
legare. La F.C.M. Reșița: Tănase de 
la Constanța, Moțonea de la Voința 
București (cu dezlegare) și 2 jucători 
fără dezlegare. La U.T.A. : Ladău și 
Stefănescu. ambii de la Petrolul, și 
Cojocaru de la Rm. Vilcea (cu dez
legare). La Sportul studențesc : por
tarii Ciupitu de la Metalul București 
și Străjeru de la Plopeni. Ciugarin 
de la Steaua (toți cu dezlegare). 
Restul transferatilor nu sînt (ori nu 
sint încă) nume prea cunoscute. Să 
mai adăugăm doar că steliștii Pantea 
și Florian Dumitrescu vor evolua la 
Petrolul, iar craiovenii Țarălungă, 
Niculescu. Oprea și Mincioagă la Di
namo Slatina. Echipele studențești 
si cele militare mai pot transfera 
jucători timp de 45 de zile după ce 
aceștia au reușit la admiterea in fa
cultate ori au fost încorporați.

ANTRENORII. Cîteva teamuri de 
„A" vor fi conduse de alți antrenori 
decît pînă acum : la Steaua — Jenei 
și Creiniceanu ; la Olimpia Satu- 
Mare — Traian Ionescu ; la U.T.A. 
— din nou Coco Dumitrescu ; la Po
litehnica Timișoara — fostul cuplu 
băcăuan, cu rolurile schimbate. Pe
tre Rădulescu (principal). Costică 
Rădulescu (secund) : la ,.U“ Cluj- 
Napocă — Paul Popescu si Gh. Ne- 
tea : la F.CS Bihor — Gh. Staicu.

Programul competitional. în prima 
etapă, la 17 august, vor juca : Ra
pid — Olimpia. Sportul studen
țesc — „U“ Cluj-Napoca. F.C. Ar
geș — U.T.A. . Universitatea Cra
iova — Politehnica Iași ; F.C. Bi
hor — F.C. Constanta : C.F.R. — 
Dinamo ; F.C.M. Reșița — Steaua ; 
Jiul — A.S.A. ; S.C. Bacău — Poli
tehnica Timișoara.

BOX. — La Sofia au continuat ieri 
campionatele balcanice de box. în 
limitele categoriei muscă. I. Faredin 
(România) l-a întrecut la puncte pe 
iugoslavul Limanovski. iar la cate
goria semimijlocie, D. Tănase a cîș- 
tigat la puncte meciul susținut cu 
Stancovici (Iugoslavia). în cadrul ca
tegoriei semiușoare, I. Gheorghe a 
pierdut la puncte in fata iugoslavului 
Turkevici.

TENIS. — în primul tur al tur
neului international de la Washing
ton, Ilie Năstase.l-a eliminat pe a- 
mericanul Sherwood Stewart, in 
două seturi (6—2, 6—3).

FOTBAL. Echipa F.C.M. Reșița, 
care întreprinde un turneu în Ceho
slovacia, a jucat cu formația Inter 
Bratislava din prima ligă a campio
natului național. Partida s-a termi
nat la egalitate : 1—1, după ce au 
condus fotbaliștii români prin golul 
marcat de Pușcaș.

PENTATLON MODERN. — Con
cursul international de pentatlon mo
dern (tineret) de la Bratislava s-a în
cheiat cu proba de cros, in care vic
toria a revenit românului Iuliu Galo- 
vici cu 1 196 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Tarev (U.R.S.S.)
— 1 144 puncte și Bartu (Cehoslovacia)
— 1 124 puncte. în clasamentul gene
ral individual, pe primul loc s-a si
tuat concurentul sovietic Aleksandr 
Tarev.

NATAȚIE. La Caii s-au încheiat 
jocurile grupelor semifinale ale tur
neului de polo pe apă din cadrul 
campionatelor mondiale de natație. 
Pentru turneul final (locurile 1—4) 
s-au calificat echipele Ungariei, 
U.R.S.S., Italiei și Cubei. Formațiile 
Olandei. S.U.A.. R. F. Germania și 
României vor participa la turneul 
pentru locurile 5—8. Iată ultimele re
zultate : Cuba — România 4—2 ;

U.R.S.S. — Olanda 4—2 : Italia —■ 
S.U.A. 10—4 ; Ungaria — R. F. Ger
mania 9—7. Echipa Iugoslaviei, pe
nalizată pentru test pozitiv la con
trolul antidoping al unui jucător, 
participă la turneul pentru locurile 
9—16.

TIR. — începînd de astăzi, pe po
ligoanele de la Tunari și Dinamo se 
dispută întrecerile celei de-a 10-a 
ediții a Campionatelor de tir ale ar
matelor prietene, competiție la care 
participă țintași din Bulgaria, Ceho
slovacia. Cuba, R.D. Germană, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și România. 
Concomitent se vor desfășura și în
trecerile campionatului individual na
țional.

HALTERE. — în „Sala sporturi
lor" din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej astăzi încep campionatele 
naționale individuale de haltere. 
Competiția constituie un ultim prilej 
de verificare a halterofililor noștri 
fruntași în vederea campionatelor 
mondiale, programate in luna sep
tembrie la Moscova.

CLUJ-NAPOCA (Corespondentul 
„Scinteii", Alex. Mureșan). Sîmbătă 
și duminică va avea loc la Clui-Na- 
poca cea de-a 3-a etapă a campio
natului national de karting. Partici
pă 23 de asociații sportive cu peste 
100 de concurenți — din București. 
Brașov. Pitești. Constanta. Ploiești, 
Slobozia. Sibiu etc. Cu acest prilej va 
avea loc o consfătuire pe tară cu 
tema ..Dezvoltarea kartingului în 
România", la care sînt invitați pro- 
iectanți. constructori, pedagogi, acti
viști U.T.C.. antrenori, sportivi frun
tași. De asemenea, va fi prezentat 
spre omologare un prototip de kart 
echipat cu motorul „Mobra" — 50
cmc. prototip 
întreprinderii 
Cluj-Napoca.

realizat de colectivul 
de reparații auto
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DE PRESĂ

TRANSMIT:

Convorbiri româno-algeriene
ALGER 24 (De la corespondentul 

Agerpres). —- La Alger au început 
convorbiri oficiale intre ministrul 
algerian al energiei și industriei, 
Belaid Abdessalem, și ministrul ro
mân al minelor, petrolului și geolo
giei, Bujor Almășan, aflat în vizită 
în Algeria. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind colabo

rarea dintre Algeria și România în 
domeniile minelor, petrolului șl 
geologiei. La convorbiri au luat parte 
consilieri și experți, precum și însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
României la Alger, Dumitru Albu, și 
șeful Agenției economice a țării noas
tre in capitala Algeriei, Marin Pares.

DE PRETUTINDENI

cotidianului francez „Le Monde“
(Urmare din pag. I)
plan intern să reglementăm unele 
probleme legate de prețuri fără re
percusiuni mari asupra diferitelor 
sectoare de activitate. Acesta este 
avantajul economiei planificate.

ÎNTREBARE : Vă gindiți să 
importați mai mult din țările 
socialiste ?

RĂSPUNS : Vom continua să de
punem eforturi, să colaborăm cu 
toate țările. Desigur, acordăm o aten
ție mare țărilor socialiste, dar va 
crește mult volumul schimburilor cu 
țările în curs de dezvoltare. De ase
menea, vor continua să crească 
schimburile cu țările capitaliste dez
voltate.

ÎNTREBARE : Cum îmbinați 
programul de integrare al 
C.A.E.R. cu principiul respectu
lui deplin al suveranității na
ționale, principiu căruia dum
neavoastră ii sinteți atașat ? Ce 
sens dați termenului de „inte
grare" ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
România a participat încă de la în
ființare la activitatea C.A.E.R., in 
toate etapele de dezvoltare. Această 
colaborare a avut, fără îndoială, in
fluențe pozitive asupra țărilor par
ticipante — deci și asupra dezvoltă
rii economiei românești. Am partici
pat la elaborarea Programului com
plex de dezvoltare a colaborării, a 
programului așa-zis de integrare e- 
conomică. In principiile acestui pro
gram se subliniază că integrarea 
economică trebuie să nu afecteze 
suveranitatea nici unui stat, planul 
național unic, ci, dimpotrivă, să con
tribuie la dezvoltarea economiei na
ționale independente a fiecărei țări 
și, totodată, la dezvoltarea economii
lor socialiste în ansamblu. Avînd în 
vedere aceste principii, considerăm 
că accentuarea colaborării economice, 
sub diferite forme, trebuie să ducă 
la accelerarea procesului de dezvol
tare și de egalizare a nivelului de 
dezvoltare a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și să deschidă perspectiva 
unei colaborări mai largi cu celelal
te țări socialiste, cu toate statele lu
mii. în acest sens, considerăm că 
participarea României la C.A.E.R. 
nu vine în contradicție cu principii
le independenței și suveranității ; 
dimpotrivă, o bună colaborare în 
cadrul C.A.E.R. va trebui să ducă 
la întărirea independenței și suvera
nității tuturor statelor membre.

ÎNTREBARE : In ce privește 
colaborarea cu Piața comună, 
apartenența la C.A.E.R. nu poa
te fi o piedică ?

RĂSPUNS : După cum cunoașteți, 
s-au început unele tratative între 
C.A.E.R. și Piața comună. Noi ne 
pronunțăm pentru a se găsi o formă 
de colaborare între aceste două or
ganisme economice, desigur, în une

le probleme mai generale, urmînd 
însă ca fiecare țară să acționeze pen
tru soluționarea unor probleme con
crete, corespunzător intereselor sale. 
Și pină acum țările membre ale 
C.A.E.R. au avut relații cu țările 
Pieței comune și cu Piața comună, 
așa cum de altfel țările Pieței comu
ne au relații cu toate țările socia
liste membre ale C.A.E.R. Nu se 
pune decît problema de a continua 
aceste relații, de a găsi soluții reci
proc avantajoase.

ÎNTREBARE : înaintea vizi
tei domnului prim-ministru 
Jacques Chirac la București, do
riți să faceți un bilanț al rela
țiilor franco-romăne ? Rezulta
tele acestora răspund așteptări
lor dumneavoastră ? Conside
rați, domnule președinte, că 
schimburile franco-romăne se 
dezvoltă intr-un ritm corespun
zător ? Dacă nu, ce obiective 
noi ați dori să fie stabilite ?

RĂSPUNS : Desigur, așteptăm cu 
multă plăcere vizita în România a 
primului ministru francez Jacques 
Chirac. Sperăm că această vizită va 
contribui la impulsionarea colaboră
rii româno-franceze, îndeosebi în 
domeniul economic.

Fără îndoială, dacă ar trebui să 
facem un bilanț, ar trebui să spu
nem că acesta este pozitiv. în zece 
ani, schimburile economice româno- 
franceze au crescut de patru ori și — 
ceea ce este și mai important — in 
1974 s-a ajuns aproape la un echi
libru al balanței comerciale. între 
Franța și România s-au realizat cî- 
teva acțiuni de cooperare in dome
nii industriale importante. în același 
timp au cunoscut o dezvoltare con
tinuă colaborarea în domeniul știin
ței și culturii, schimburile de persoa
ne. Cu toate acestea, cred că s-ar 
putea face mai mult în ce privește 
lărgirea schimburilor economice și a 
cooperării in producție dintre Româ
nia și Franța. Sperăm că. în timpul 
vizitei, vom reuși să identificăm îm
preună căile extinderii schimburilor 
economice și cooperării în producție. 
Nu vreau să anticipez rezultatul vi
zitei, dar noi dorim ca Franța să 
ocupe un Ioc mai important decît în 
prezent in schimburile comerciale și 
în cooperarea economică externă a 
României. Din punct de vedere poli
tic, al atmosferei generale, cred 
că condițiile sînt favorabile.

ÎNTREBARE : Considerați că 
România ar putea beneficia de 
unele avantaje de ordin finan
ciar din partea Franței 1

RĂSPUNS : Ca țară în curs de 
dezvoltare, România ar putea bene
ficia de acordarea unor avantaje din 
partea Franței. Dar, desigur, aceasta 
este o problemă în privința căreia 
și Franța trebuie să fie de acord.

ÎNTREBARE : Date fiind 
complexitatea și acuitatea pro
blemelor economice mondiale.

există părerea că a început, de 
fapt, un război economic.

RĂSPUNS : Nu știu dacă se poa
te vorbi de un „război economic". 
Problemele economice sînt, intr-ade
văr, destul de complexe. Cred că so
luțiile care se caută nu țin însă în 
suficientă măsură seama de realități. 
Problemele actuale trebuie rezolvate 
într-un mod nou, prin participarea 
tuturor statelor, prin renunțarea la 
multe din vechile principii și con
cepții care mai există în ce privește 
relațiile economice dintre state.

în fond, actuala criză economică 
este rezultatul supradezvoltării unui 
număr redus de țări și al rămînerii 
în urmă a unui mare număr de sta
te — ceea ce a îngustat calea dezvol
tării echilibrate a economiei mon
diale.

ÎNTREBARE : Țările occi
dentale trebuie să-și reducă ac
tivitatea ?

RĂSPUNS : Ele trebuie să contri
buie la dezvoltarea celorlalte state. 
S-ar părea că este o contradicție ; 
dimpotrivă, aceasta constituie o ne
cesitate pentru a asigura echili
brul economiei mondiale și pentru a 
face posibilă dezvoltarea în continu
are a țărilor avansate.

ÎNTREBARE : S-ar părea că 
țările in curs de dezvoltare de
vin niște concurenți din ce in 
ce mai puternici ai țărilor avan
sate.

RĂSPUNS : Concurența este rela
tivă. O bună colaborare internaționa
lă poate asigura un echilibru și o 
stabilitate economică. Cîteva țări au 
creat așa-zisa societate de consum 
pe spatele -a circa 2/3 din omenire. 
Era clar că o asemenea situație nu 
poate merge la infinit. Tot așa cum, 
și pe plan național, mai devreme 
sau mai tirziu, in fiecare stat va tre
bui să se schimbe vechile stări de lu
cruri, să se ajungă la o serie de 
reforme sociale care să ducă la re
ducerea excesului de bogăție la un 
pol și de sărăcie, la altul. Este de 
înțeles că 2/3 din omenire nu vor 
accepta să trăiască în continuare in 
mizerie, în timp ce alții să se com
placă în abundență. Eu nu am în ve
dere ca țările mai bogate să ajungă 
să trăiască mai rău. ci să ajute ță
rile sărace să trăiască mai bine. A- 
ceasta va contribui la creșterea ce
rințelor de bunuri materiale, la ex
tinderea producției și va face loc 
unei stabilități economice și — desi
gur — unei repartiții mai juste a 
eforturilor și veniturilor. Deci, pro
blema care se pune este ca in re
lațiile dintre state să se introducă a 
nouă ordine. Trebuie să facem a- 
ceasta, pentru că numai astfel aspi
rațiile omenirii de progres și civili
zație vor putea deveni realitate.

★
în încheiere, doresc să transmit 

cititorilor ziarului dumneavoastră un 
cordial salut prietenesc și cele mai 
bune urări.

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
La librăria „Stockman" din 
Helsinki, cea mai mare din Fin
landa, a fost deschis un stand 
de carte românească. La loc de 
frunte sînt expuse lucrări, edi
tate in limbi străine, inclusiv in 
finlandeză, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
portretul șefului statului român, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu, și 
numeroase volume de istorie, 
geografie, artă și literatură, di
verse albume de artă. Sint ex
puse, de asemenea, principalele 
documente ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

Cuvintările de deschidere a 
standului au fost rostite de pro
fesor Eino Suolahti, directorul 
librăriei, și Constantin Vlad, 
ambasadorul țării noastre în 
Finlanda.

La Moscova a fost sem
nat aCOîdul Privind schimburile 
de mărfuri și de plăți pe anul 1975 
între guvernul U.R.S.S. și guvernul 
R. P. Chineze. înainte de semnare, a 
avut loc o convorbire intre Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., și delegația chineză, 
condusă de Cen Cieh, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Acord de încetare a fo- 
cului în Ingola. La 22 iulie’ 
Mișcarea Populară pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.) și Frontul de E- 
liberare Națională a Angolei 
(F.N.L.A.) au căzut de acord asu
pra unei încetări a focului, infor
mează agenția portugheză A.N.I. Se 
menționează că a treia mișcare de 
eliberare din Angola, U.N.I.T.A., a 
acceptat și ea să respecte încetarea 
focului.

Pentru lichidarea ocupării ilegale a Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— Situația periculoasă care s-a 
creat in Namibia din cauza politicii 
rasiste a guvernului de la Pretoria 
reprezintă o amenințare la adresa 
păcii și securității din Africa și din 
întreaga lume — se arată într-o 
scrisoare a președintelui Comitetului 
special al O.N.U. pentru decolonizare, 
adresată secretarului general, K. 
Waldheim. După ce amintește că în
treaga opinie publică internațională

condamnă cu hotărîre ocuparea ilega
lă a Namibiei de către Africa de 
Sud, scrisoarea cheamă Consiliul de 
Securitate să examineze problema 
adoptării măsurilor necesare pentru 
respectarea de către autoritățile de 
la Pretoria a hotăririlor Națiunilor 
Unite cu privire la Namibia, inclusiv 
retragerea forțelor armate ale R.S.A. 
și transmiterea puterii poporului 
namibian. pe baza unor alegeri li
bere, desfășurate sub egida O.N.U.

Negocieri americano-spaniole
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Cea de-a opta rundă de negocieri 
privind statutul bazelor militare ale 
S.U.A. din Spania s-a încheiat, 
miercuri, la Washington, fără a se 
ajunge la un acord asupra condiții
lor de reînnoire a tratatului de coo
perare intre cele două țări. După 
cum se știe, tratatul în vigoare din
tre Statele Unite și Spania expiră la 
26 septembrie. Negociatorii americani 
și spanioli au convenit să se reintil- 
nească la Madrid, la 18 august.

Programul de schimburi 
culturale și științifice între 
guvernele României și Republicii 
Centrafricane a fost semnat la Ban
gui. din partea română, de ambasa
dorul tării noastre, Gheorghe Popes
cu. iar din partea centrafricană, de 
ministrul planului și cooperării inter
naționale, Jean Paul Mokodopo.

Expoziția „Mobila româ- 
nsascâ - 1975" s'a închis- 
ieri, la Erevan, capitala Armeniei so
vietice. Timp de o săptămînă, pro
dusele întreprinderilor industriei re
publicane. locale și unităților coope
rației meșteșugărești au suscitat in
teresul numeroșilor specialiști și vi
zitatori ai expoziției.

Pentru desființarea SEATO. 
Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care cere desființarea blo
cului militar al Organizației Trata
tului Asiei de Sud-Est (SEATO) și 
condamnă proiectatele manevre mi
litare ce ar urma să aibă loc in 
Golful Tailandei.

La încheierea vizitei Ia 
Mîlîîila a primului ministru al 
Tailandei. Kukrit Pramoj, și a con
vorbirilor sale cu președintele Fili- 
pinelor, Ferdinand Marcos, a fost dat 
publicității un comunicat comun, 
mentionind că „cele două părți au 
căzut de acord asupra principiului 
dispariției progresive a Organizației 
Tratatului Asiei de Sud-Est(SEATO)" 
și „au hotărit să considere ca tem
porară implantarea bazelor militare 
ale S.U.A. pe teritoriul țărilor lor".

PREȚUIRE IMPORTANTEI CONTRIBUȚII A ROMÂNIEI
ia desfășurarea Conferinței pentru securitate europeană w- Șefii delegațiilor de Ia Geneva răspund la ancheta internațională a „Scînteii" -

Publicăm, în continuare, răspunsurile la ancheta internațională a 
„Scînteii", în cadrul căreia șefii unor delegații la faza a doua a Con
ferinței pentru securitate și cooperare în Europa au fost solicitați să 
răspundă la următoarele întrebări:

1. Cum apreciați desfășurarea fazei de la Geneva a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa, definitivarea documentelor 
ce urmează să capete înaltul gir al șefilor de stat și guverne ?

2. Actuala conferință constituind un punct de plecare, care este 
opinia dumneavoastră privind imperativul continuității procesului de 
edificare a unul sistem trainic de securitate în Europa ?

3. Cum apreciați contribuția României la succesul lucrărilor con
ferinței ?

„Ne bucură succesul României, care a abordat 
probleme-cheie ale conferinței"

Principiile relațiilor interstatale — 
un tot unitar

R. P. POLONA : M. Dobrosielski. 
Aș dori să subliniez, în mod deose
bit, însemnătatea elaborării princi
piilor de relații noi dintre state. Con
siderăm că toate cele zece principii 
ale relațiilor interstatale formulate 
de conferință trebuie respectate în 
egală măsură ; aș dori să relev, de 
asemenea, valoarea deosebită pentru 
noi a principiilor suveranității, nea
mestecului în afacerile interne, inte
grității teritoriale și inviolabilității 
frontierelor, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu folosirea ei. După 
aprecierea noastră, conținutul celor 
zece principii a fost formulat într-un 
mod foarte satisfăcător. Ne-au inte
resat, desigur, și problemele coope
rării economice. în această ordine de 
idei, am putea spune că în prezent și 
Polonia, ca și România, dezvoltă cu 
alte state pe plan bilateral relații de 
cooperare de o amploare și profun
zime ce depășesc în general preve
derile documentului elaborat pe bază 
multilaterală.

Am fost și sîntem, de asemenea, 
interesați de problema asigurării 
mecanismului de continuare a pro
cesului de negocieri multilaterale

pentru că, după părerea noastră, o 
conferință singulară nu poate rea
liza tot ceea ce ne propunem. Pre
vederile referitoare la urmările con
ferinței sint bune, și chiar dacă am 
putea spune că ele puteau fi și mai 
bune, nu trebuie să uităm că in ca
drul lucrărilor o serie de țâri occi
dentale nu au împărtășit ideea creă
rii unui mecanism instituțional.

Am avut o colaborare foarte bună 
cu România. Privind în perspectivă 
trebuie să spunem că în sfera ur
mărilor instituționale ale conferinței 
țările participante — fie ele mari, 
mijlocii sau mici — au un cîmp larg 
de acțiune in vederea îmbunătățirii 
climatului general-european. Din a- 
cest punct de vedere și România, ca 
și Polonia au un cuvint de spus in 
găsirea de soluții pentru problemele 
de interes comun care ne stau in 
față în Europa. Colaborarea noastră 
foarte bună cu România s-a mani
festat în toate compartimentele con
ferinței și a luat formă concretă atit 
în mod bilateral, cit și in cadrul 
acțiunilor întreprinse in comun de 
țările socialiste participante la con
ferință.

OLANDA : J. Van Der Valk. Gu
vernul meu a susținut întotdeauna 
că în cadrul conferinței trebuie să 
se acorde o importanță deosebită 
realizării de progrese concrete pe 
calea întăririi securității statelor eu
ropene și, în același timp, să se gă
sească soluții unanim acceptabile în 
vederea extinderii cooperării. în 
ceea ce privește domeniul securității, 
Olanda a subliniat că este necesar 
să se aibă în vedere nu numai secu
ritatea politică a statelor participan
te. dar și aspectele militare ale secu
rității. In cadrul lucrărilor au fost 
elaborate o serie de prevederi care 
se referă Ia diferite aspecte ale 
securității militare, cum sînt măsu
rile de întărire a încrederii și creș
tere a stabilității. Ceea ce s-a rea
lizat în această privință, chiar dacă 
nu atinge toate problemele majore 
ale securității statelor pe plan mili
tar, reprezintă un prim pas încu
rajator, care se cere urmat de alții. 
Pentru noi, o importanță deosebită 
au prezentat, de asemenea, proble
mele cooperării în domeniile cultu
rii, educației, contactelor umane și 
informației, unde s-au obținut rezul
tate satisfăcătoare.

Conferința marchează, cu siguran
ță, Un prim pas pe calea edificării 
unei noi Europe. Obiectivul spre care 
țintim este insă prea vast pentru a 
putea fi realizat in cadrul unei sin
gure conferințe. Pasul pe care îl fa
cem acum, indiferent dacă unii parti- 
cipanți îl consideră mai mic sau mai 
mare, putea fi, evident, și mai în
semnat. Important este să avem cu 
toții dorința de a acționa în conti
nuare in acest sens, iar această do
rință a statelor participante se re
găsește reflectată în documentele 
elaborate.

Țara mea a acordat o atenție cu 
totul deosebită propunerii României 
privind adoptarea unui ansamblu de 
măsuri care să facă efectivă ne- 
recurgerea la forță în relațiile din
tre state în Europa. Consider că a- 
ceastă propunere românească a abor
dat cu succes o problemă-cheie a 
conferinței. Și ne-am bucurat de 
succesul obținui de țara dumneavoas
tră prin înscrierea ideilor românești 
in Actul final al conferinței. Am 
colaborat strins și in cele mai bune 
condiții cu delegația țării dv. în nu
meroase domenii de preocupări ale 
conferinței.

Obiectivele României concordă cu aspirațiile 
tuturor popoarelor europene

BELGIA : A. Wendelen. Consider 
că în cadrul fazei geneveze s-au rea
lizat acorduri bune intre statele 
participante asupra problematicii 
examinate, fapt care se reflectă în 
mod corespunzător in documentele 
elaborate. Concepția noastră de per
spectivă. după încheierea procesului

de redactare a Actului final, ne im
pune eforturi sporite, pe plan națio
nal, pentru a face cunoscute cit mai 
pe larg conținutul și semnificațiile 
acestui document și, mai ales, pentru 
a asigura aplicarea in practică a pre
vederilor sale.

România a desfășurat foarte mult

Bilanț rodnic pe calea reconstrucției 
în Vietnamul de sud eliberat
Declarațiile președintelui Nguyen Ltou Tho

SAIGON 24 (Agerpres). — In an
samblu, trăsătura dominantă a situa
ției din Vietnamul de sud, la peste 
două luni după eliberarea totală, 
constă în aceea că ordinea și secu
ritatea au fost întărite, producția a 
fost restabilită, o nouă dezvoltare a 
fost înregistrată în anumite ramuri 
economice, foamea și șomajul înlătu
rate, iar condițiile de viață ale ma
selor largi muncitoare s-au îmbună
tățit treptat — a declarat, într-un 
interviu acordat agenției Prensa La
tina, Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al Frontului Național 
de Eliberare, președintele Consiliului 
Consultativ al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de .Sud.

Preluînd in propriile mîini dreptul 
de a conduce, populația a instaurat 
puterea administrativă și edifică o 
viață nouă, înlăturînd sechelele fos
tului regim. Uzinele și întreprinderile 
au fost redeschise succesiv.

Milioane de locuitori, smulși cu forța 
din satele lor, au putut, cu ajutorul 
administrației, să revină și să recon
struiască satele natale. Administrația 
revoluționară depune eforturi pentru 
transformarea treptată a unei econo
mii neputincioase intr-o economie 
independentă și suverană, progresînd 
spre o economie care se completează 
între Nord și Sud. Administrația, la 
diferitele sale eșaloane reprezentînd 
interesele muncitorilor, țăranilor și 
altor pături populare, se consolidea
ză în noile regiuni eliberate.

Referindu-se la transpunerea în 
practică a Acordului de la Paris, 
Nguyen Huu Tho a subliniat că 
acesta continuă să fie un document 
internațional de o importantă semni
ficație istorică. De mai multe ori — 
a spus el — Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a declarat că principiile 
fundamentale ale acordului trebuie 
respectate și aplicate.

Phnara C. C. 
al P. C. Bulgar

SOFIA 24 (Agerpres). — In zilele 
de 22 și 23 iulie, la Sofia a avut loc 
Plenara C.C. al P.C. Bulgar, care a 
dezbătut principalele direcții ale 
dezvoltării științei și progresului 
tehnic in cadrul celui de-al VII-lea 
cincinal și în perspectivă, pînă in 
1990, precum și activitatea internațio
nală a partidului și statului în prima 
jumătate a acestui an — informează 
agenția B.T.A.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria.

în pregătirea reuniunii 

speciale a O.S.A.
SAN JOSE 24 (Agerpres). — Re

prezentanții a 14 state membre ale 
O.S.A., care participă la lucrările 
T.I.A.R. de la San Jose, au hotărit 
ca la reuniunea specială a O.S.A., 
programată pentru 29 iulie, in capi
tala Costa Ricăi, să fie abordată pro
blema ridicării sancțiunilor impuse 
Cubei în 1964.

Totodată. 20 din cei 21 de membri 
ai Tratatului in.teramerican de asis
tență reciprocă (T.I.A.R.) au adop
tat amendamentul Perului la tratat 
privind includerea in document a 
conceptului de securitate economică, 
ce califică agresiunea economică 
drept un act deosebit de grav la 
adresa păcii și cooperării in regiune.

„Plan de urgența" în Argentina
BUENOS AIRES 24 (Agerpres). 

— într-o alocuțiune rostită la 
preluarea postului, noul ministru 
argentinean al economiei. Pedro 
Jose Bonanni. a relevat că guvernul 
a luat hotărîrea de a convoca pe 
liderii principalelor forțe politice, in 
vederea elaborării in comun a unui 
„plan de urgență" pentru normali
zarea situației din țară. El a preci
zat că situația economică a țării se 
caracterizează. în prezent, printr-un 
„dezechilibru al balanței de plăți, un

acut proces inflaționist și un deficit 
fiscal de șase ori mai mare decît 
cel prevăzut".

în legătură cu programul econo
mic și politic prezentat președintelui 
națiunii de către Confederația Gene
rală a Muncii și centrala „62 de or
ganizații", Bonanni a evidențiat că 
documentul se află în studiu, urmînd 
ca guvernul să se pronunțe asupra 
măsurilor propuse de mișcarea sin
dicală.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 24 (Agerpres). — Pre

ședintele Anwar El Sadat a ho
tărit ca Biroul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei din E- 
gipt să fie considerat ca misiune 
diplomatică pe lingă Ministerul de 
Externe egiptean — informează co
tidianul „Al Ahram" în numărul său 
de joi.

WASHINGTON. — Președintele 
Gerald Ford a declarat că Statele 
Unite vor continua să depună efor
turi pentru reglementarea pașnică a 
problemei Orientului Apropiat. Si
tuația din această zonă este delicată, 
iar conflictul dintre cele două părți 
este încă foarte grav, a arătat ei.

NAȚIUNILE UNITE. — Un purtător 
de cuvînt al O.N.U. a anunțat că ba
talionul peruan care va părăsi, la 
sfirșitul lunii iulie, forțele O.N.U. 
staționate pe înălțimile Golan va fi 
înlocuit de un contingent iranian.

BEIRUT. — Două persoane au fost 
ucise și alte cinci rănite în cursul 
bombardamentului deschis miercuri 
de artileria israeliană asupra satului 
libanez de frontieră Ain Ebel. Potri
vit unui comunicat militar difuzat la 
Beirut, mai multe case au fost ava
riate in timpul bombardamentului. 
Artileria libaneză a ripostat.

talent și a venit cu argumente con
vingătoare in cadrul negocierilor 
conferinței noastre. Obiectivele spre 
care tinde România în edificarea 
securității și dezvoltarea cooperării 
pe continent țin seama de aspirațiile

tuturor popoarelor europene șl noi 
subscriem la ele. De altfel, intre de
legația belgiană și delegația română 
s-a dezvoltat o cooperare foarte efi
cientă și constructivă pe parcursul 
lucrărilor.

Documente cu prevederi clare, 
precise, angajante

R. P. BULGARIA : R. Nikolov. 
Inițiativa convocării conferinței eu
ropene aparține țărilor socialiste. 
Obiectivului ei prim — întărirea secu
rității — i s-a asociat al doilea, a 
cărei importanță devine tot mai 
mare in zilele noastre, și anume 
dezvoltarea cooperării in vederea 
asigurării perspectivelor optime de 
progres fiecărei țări. în ambele 
mari domenii de preocupări, faza 
a doua a realizat documente de o 
deosebită valoare politică, con- 
ținînd prevederi clare și precise, care 
angajează în mod responsabil statele 
participante.

Putem aprecia drept pozitiv docu
mentul elaborat privind urmările 
conferinței. Continuarea acestui pro
ces început la conferință este asi
gurată printr-o serie de hotărîri con
crete asupra cărora am convenit, în
tre care organizarea de reuniuni a

reprezentanților statelor participante, 
în ale căror atribuții intră nu numai 
aplicarea deciziilor conferinței, dar 
și inițierea altor acțiuni concrete de 
colaborare viitoare, inclusiv, intr-o 
perspectivă mai largă, organizarea 
unei noi conferințe general-europe- 
ne. In acest fel, procesul destinderii 
în Europa are perspective lărgite de 
dezvoltare in viitor.

Țările socialiste participante la 
conferință au avut o colaborare 
strinsă in cadrul negocierilor privi
toare la întărirea securității și dez
voltarea cooperării pe continentul eu
ropean. înscrisă în acest cadru, co
laborarea și conlucrarea intre Româ
nia și Bulgaria s-au manifestat în
tr-un mod activ, ambele noastre țări 
înțelegind să-și aducă contribuția 
pozitivă la adîncirea obiectivelor ur
mărite.

Nu punct final, ci bază de pornire 
pentru intensificarea eforturilor

SAN MARINO : M.-A. Bonelli.
Cred că ne putem declara satisfă
cut! cu activitatea pe care am de
pus-o timp de mai bine de doi ani 
pentru elaborarea unor documente 
cit mai clare și precise. Nu este mai 
puțin adevărat că rezultatele la care 
s-a ajuns nu pot, în nici un caz, fi 
considerate ca punctul final al efor
turilor îndreptate spre securitate și 
cooperare în Europa, ci, dimpotrivă, 
ca o bază de pornire, care presupune 
intensificarea și mai puternică a a- 
cestor eforturi in viitor, astfel incit 
securitatea să fie cu adevărat trai
nică, iar cooperarea cu adevărat e- 
fectivă și cit mai rodnică pentru 
toți. Tocmai de aceea, considerăm 
acceptarea cerinței continuității, în
tr-o formă sau alta, a conferinței, 
ca unul din marile ciștiguri ale reu
niunii noastre.

Relații foarte amicale ne-au legat 
de România și de delegația sa la

conferință. Este un fapt logic și fi
resc, pentru că în general relațiile 
noastre sînt foarte bune, grație vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
in San Marino și a vizitei recente a 
căpitanilor regenți ai republicii noas
tre in România. Apreciem în mod 
deosebit aportul României la elabo
rarea principiilor relațiilor între sta
te, la stabilirea modului de continua
re a procesului multilateral inițiat 
de conferință — domenii in care po
ziția noastră este aceeași cu a Româ
niei. Aș dori să menționez, de ase
menea. contribuția de prim ordin a 
României la elaborarea normelor de 
desfășurare a lucrărilor conferinței, 
pe baza principiilor rotației, consen
sului în luarea hotăririlor, partici
pării la negocieri a tuturor statelor 
în condiții de deplină egalitate in 
drepturi — indiferent de faptul că 
este vorba de țări mari, mijlocii sau 
miei.

• TIMBRU. Po?ta finlan' 
deză va emite, la 30 iulie, un 
timbru consacrat celei de-a 
treia faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, care va începe în aceeași 
zi în capitala Finlandei. Tim
brul va înfățișa palatul „Finlan
dia", unde se vor desfășura lu
crările conferinței.

• FLORA TERREI - 
141,1 MILIARDE TONE. 
Potrivit datelor comunicate Ia 
cel de-al 12-lea Congres inter
național al botaniștilor, care a 
avut loc recent la Leningrad, 
greutatea totală a florei Pămin- 
tului se ridică la 141,1 miliarde 
tone. Clasificate după criteriul 
productivității (densității) vege
tației, continentele se află in 
următoarea ordine : America de 
Sud, Africa, Asia. Europa, Ame
rica de Nord. Cea mai scăzută 
densitate o are flora Australiei. 
Cercetările privind productivi
tatea vegetației — s-a arătat la • 
congres — au o mare însemnă
tate atunci cind este luată în 
considerare oportunitatea valo
rificării terenurilor pentru di
verse scopuri, in cele mai dife
rite regiuni ale lumii.

• TELEVIZIUNE ÎN 
CULORI LA BORDUL E- 
LICOPTERELOR. Serviciile 
de luptă împotriva incendiilor 
din Tokio vor fi primele din lu
me care vor fi înzestrate cu eli
coptere avind la bord camere 
de televiziune in culori. Trans
misiunile televizate despre in
cendiile declanșate vor permite 
dispeceratului central al pom
pierilor să adopte decizii rapide 
pentru stingerea incendiilor res
pective și evacuarea persoanelor 
aflate în pericol. Elicopterele 
care au o rază de acțiune de la 
25 pînă la 75 km vor fi utilizate 
în combaterea incendiilor de 
pădure, celor izbucnite în uzine 
petrochimice sau la bordul pe
trolierelor.

• CHOMOLUNGMA 
(EVEREST) MAI SCURT 
CU 32 M. Cel mai înalt pisc 
de pe Pămînt — Chomolungma 
(Everest) — nu are o altitudine 
de 8880 metri, ci numai de 
8848,13 — a anunțat postul de 
radio Pekin. Această cifră este 
rezultatul unor cercetări și mă- [ 
surători precise. efectuate re
cent de specialiști chinezi. Po
trivit postului de radio citat, ex- 
perții au lucrat din martie șl 
pină în mai. efectuind numeroa
se observații de pe poziții si
tuate intre 5600 și 6300 m deasu
pra nivelului mării. Postul de 
radio a amintit că cifra de 8880 
m a fost determinată incă la 
începutul secolului nostru de 
către experți din alte țări.

• „MARȘURI ALE SE
TEI". în Italia insulară șl 
meridională se resimte tot mai 
acut lipsa de apă potabilă. In 
ultimele zile, la Palermo (Sici
lia) și Cagliari (Sardinia) au 
fost organizate „marșuri ale se
tei", locuitorii solicitind îmbu
nătățirea condițiilor de aprovi
zionare cu apă potabilă a regiu
nilor lor. Această situație a fost 
provocată de cele cîteva luni 
consecutive de secetă, ea fiind 
însă agravată de pierderile de 
apă datorate instalațiilor neco
respunzătoare de aducțiune a 
apei.

• NU-I VORBA DE 
ATLANTIDA. Cu 70 de mili* 
oane de ani in urmă, în mij
locul Oceanului Atlantic, intre 
Africa și America, a existat un 
continent — afirmă un grup de 
oceanografi de la Universitatea 
americană din Miami, statul 
Florida. Supoziția se bazează, 
între altele, pe cercetarea co
chiliilor pescuite, in anul 1971, 
de la 900 metri adincime, in in
teriorul lor descoperindu-se... 
apă de ploaie. Acest lucru dove
dește că fundul actual al ocea
nului în zona respectivă se gă
sea odinioară la suprafață, con
stituind un continent, ce nu are 
însă nici o legătură cu mitica 
Atlantidă — au precizat oamenii 
de știință americani.

• ENERGIE DIN VA
LURI. In căutarea de noi sur
se energetice, după petrolul des
coperit in Marea Nordului, au
toritățile de resort din Anglia 
iși îndreaptă acum atenția spre 
energia furnizată de valurile 
mării. Poziția insulară a țării 
oferă perspectiva obținerii unor 
vaste cantități de energie elec
trică de origine hidrodinamică. 
Astfel, un recent studiu men
ționează drept ilustrare fap
tul că de pe o întindere de cir
ca 600 mile in larg (peste 1 000 
km) se poate dobindi jumătate 
din necesarul actual de electri
citate al Marii Britanii.

• ATRACȚIE PENTRU 
EXCENTRICI. Owens Quinn 
a sărit marți cu parașuta de pe 
unul din cele două turnuri ge
mene ale vestitei clădiri new- 
yorkeze „World Trade Center". 
Reținut de poliție, autorul a- 
cestei coboriri spectaculoase a 
fost condus la... spital pentru 
un examen psihiatric. Cele două 
turnuri, de cite 411 metri înăl
țime, care domină sudul insulei 
Manhattan, portul New-York și 
statuia Libertății, constituie o 
atracție nu numai pentru turiștii 
obișnuiți, ci și pentru excen
trici, care dau mult de lucru po
liției. Nu de mult, un tînăr a- 
crobat francez, Philippe Petit, 
a străbătut, după cum s-a mai 
anunțat, distanța de la un turn 
Ia altul mergînd pe... sîrmă. A- 
restat, acrobatul a fost obligat 
să... dea reprezentații pentru 
copii, evident la înălțimi mai 
puțin riscante.
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